KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: april 2019
PASEN dood en verrijzenis.
Pasen is een soort karikatuur-feest geworden
met paashaasjes, kippen, eieren en allerlei
commerciële activiteiten, gekaapt door onze
maatschappij. Echter is de dood (door
kruisiging van Jezus) ook een essentieel
onderdeel van Pasen.
Dood is iets waar we niet graag over praten of bij stil staan. Maar feit
is wel dat ons hele leven de revue passeert bij een naderend einde. De
Australische schrijfster Bronnie Ware werkte jaren lang in een hospice
en had veelvuldig gesprekken met mensen in het laatste stadium van
hun leven. Zij publiceerde een boek dat gaat over de onderstaande 5
dingen waarvan mensen het meeste spijt hadden op hun sterfbed.
1. Was ik maar trouw gebleven aan mijzelf, in plaats van steeds te
doen wat anderen van mij verwachtten.
2. Had ik maar niet zo hard gewerkt, dan had ik meer tijd en oog
gehad voor de behoeften van mijn gezin en andere geliefden.
3. Had ik mijn emoties en gevoelens maar meer durven laten zien.
4. Had ik maar contact gehouden met mijn vrienden en meer tijd
met hen doorgebracht.
5. Had ik mezelf maar wat vaker toegestaan gelukkig te zijn.
Achteraf is het gemakkelijk praten.
Met terugwerkende kracht kun je het hele landschap van je leven
overzien. Je ziet dan ook waar je andere wegen had kunnen nemen. Je
ziet wat er verkeerd uitpakte en hoe je dat had kunnen voorkomen.
Een zo goed mogelijk besluit nemen en achteraf geen spijt hebben,
dat is de kunst van het leven!
“Leef alsof het je laatste dag is”
Vrolijk Pasen en een mooie lente gewenst.
Gerry Oomen

Zondagmiddag 7 april
Voorjaarsconcert KBO koor
met als gast:
Het Amusementskoor “Errug eejj “
Een muzikale middag die
u niet mag missen!
Aanvang 13.30 uur.
Eindtijd 16.00 uur.
Deur open 13.00 uur.
Locatie: De Pannehoef,
Wilhelminalaan, Oosterhout.
Entree gratis.

Woensdagmiddag 17 april Paasviering
Vredeskerk, Rulstraat, Oosterhout.
Na de viering een
gezellig samenzijn in
De Beuk.
Aanvang 13.30 uur.
Eindtijd ca. 16.00 uur.
Alleen voor leden van KBO Oosterhout Stad.
Denk aan uw lidmaatschapspasje!

Woensdag 24 april Bingo
Weer een gezellige bingomiddag in De Slotjes.

Mag ik mij even voorstellen……………
Ik ben Aad Peek, uw nieuwe penningmeester. Ik ben
geboren en getogen in Alphen aan den Rijn. Meer dan
drieënzestig jaar woon ik in het mooie Brabantse land,
waarvan zo’n veertig jaar in Oosterhout. Al meer dan
56 jaar getrouwd met mijn Corrie.
Mijn kennis en kunde is meer dan voldoende om mijn functie op een
goede en verantwoorde wijze in te vullen. Mijn brede ervaring in
allerlei functies bij een groot internationaal bedrijf gebruik ik om mij
in te zetten voor de ouderen, verenigd in de KBO Oosterhout Stad.
Het penningmeesterschap biedt ruimte om meer voor onze
organisatie te doen dan alleen het passen op de centjes. Mijn
respect is groot voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ons
ouderen. Ik ben ambitieus genoeg om een aantal zaken, naast het
penningmeesterschap, te willen oppakken.
Ik hoop dan ook velen in de toekomst te mogen ontmoeten, want:
SAMEN WERKEN IS SAMEN ONS VERSTERKEN !

Denk aan uw pasje!

Aanvang 14.00 uur.
Einde ca. 16.00 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad
€ 5,00. Niet leden € 7,50
Incl. koffie of thee.

Donderdag 4 april
Dagtocht “Waar vriendschap gevierd wordt komt
Schrobbelèr op tafel”
Vertrektijden en opstapplaatsen:
12.30 uur
12.40 uur
12.45 uur
12.50 uur
12.5 5uur
13.00 uur
13.05 uur
13.15 uur

Arkendonk Albert Heijn
Pannehoef
Strijenstraat t.h.v. bushalte hoek Torenstraat
Busstation Leijsenhoek
De Doelen
St. Paulusweg t.o.voormalig politiebureau
Hoek Tempelierstraat / van Oldenneellaan
Oosterheide Bunthoef

KORTINGEN IN OOSTERHOUT
Leden van KBO Oosterhout Stad krijgen op vertoon van hun
ledenpas
Extra korting bij Salon de Vlinder. Kosten
voor een uitgebreide gezichtsbehandeling
met heerlijke massage € 40,00.
Pedicurebehandeling € 20,00.
U vindt Salon de Vlinder aan de
Rotsvlinderhof 13, Oosterhout. Tel. 06 – 41000201.
Alle gegevens kunt u vinden op www.salondevlinder.nl
KORTING VOOR LEDEN KBO OOSTERHOUT STAD
Bij Carwash Vernes betaalt u op vertoon van uw
lidmaatschapspasje voor het wassen van uw
auto slechts € 6,00. Waxen € 2,50 extra.
Carwash Vernes vindt u in de Fazantstraat 5
tegenover de Aldi.

Vrijdag 19 April
Workshop bloemschikken
Opgeven mogelijk tot 10 April .
De kosten zijn incl. materiaal en koffie / thee.
Leden KBO Oosterhout Stad € 15,00
Niet leden - introducees € 17,00.
Aanvang 9.30 uur tot ca. 11.45 uur.
Aanmelden bij Rikie van Ginneken
tel: 06-51614226 of via e-mail:
jos.rikie@kpnmail.nl
Locatie: De Slotjes, Slotjesveld, Oosterhout.

Vrijdag 10 mei Fietsdag
Zoals ieder jaar te doen
gebruikelijk organiseren we
ook dit jaar weer een gezellige
fietsdag van ongeveer
30-35 km.
Alleen voor leden van KBO
Oosterhout Stad.

Dinsdagmiddag 9 april
Rondleiding NAC stadion Breda
Wat gebeurt er met je als je vlak
voor de wedstrijd in de spelerstunnel staat, terwijl op de tribunes
19.000 supporters lawaai maken? Kun je de spanning
voorstellen die de spelers doormaken in de
kleedkamers, voorafgaand aan een Avondje NAC, of het
plezier dat ze daar beleven na weer eens een
fantastische overwinning? NAC biedt jou de kans, om al
deze ruimtes eens van dichterbij te bekijken.
Misschien heb jij al eens gehoord over het feit, dat het
veld van NAC voor 2% uit kunstgras bestaat of dat de
supporters zelf de B-side van de kleuren geel en zwart
hebben voorzien. Ervaren gidsen vertellen je graag veel
meer van dergelijke feitjes en openen de deuren van het
Rat Verlegh Stadion voor iedereen, die eens nader
kennis wil maken met dit fraaie Engels aandoende
voetbalstadion.
*Bekijk het luxe vernieuwde sponsorhome van NAC en
de chique lounge ”Parel van het Zuiden”
*Neem plaats op de meeste luxe stoelen van de
business-seats.
*Kijk vanaf de steile tribunes over het hele stadion.
*Ontdek het spelersgedeelte met het spelershome, de
fitnessruimtes, de medische voorzieningen, de
materiaalruimte en de kleedkamers.
*Loop door de spelerstunnel, neem een foto in de
interviewzone en een kijkje vanuit de dug-out waar de
spelers en de trainingsstaf elke thuiswedstrijd
plaatsnemen.
Kosten rondleiding:
Leden KBO Oosterhout Stad € 6,00
Niet leden - introducees € 7,50
Vervoer op eigen gelegenheid.
Aanvang 14.00 uur. Melden bij de hoofdingang.
Gelieve het bedrag na aanmelding te voldoen vóór 6
april, op rekeningnummer van KBO Oosterhout Stad
NL97RABO 0123706580, o.v.v. NAC
Heeft u nog vragen: tel: 0162-426218.

We starten dit jaar bij de Antoniuskerk om 10.30 uur.
Onze begeleiders hebben voor het nuttigen van uw zelf
. meegebrachte lunch een gezellige locatie uitgezocht.
Het wordt vast en zeker weer een mooie en leuke fietsdag net
als voorgaande jaren. Info: 0162 – 470834.

De redactie vraagt uw hulp !
Met het benoemen door de ALV van Gerry Oomen als
voorzitter is er een plaats vrij voor een derde redactielid.
Wie komt ons gezellige team versterken?
Vaardigheden: Goede beheersing van de Nederlandse taal en
een beetje creatief met woorden.
Kom eerst eens een kopje koffie drinken. Tel: 06 462 949 82

Vrijdagmiddag 17 mei - Jeu de boules
Dit jaar weer een leuke middag Jeu de boules bij
Le Cochonnet.
Leden KBO Oosterhout Stad € 6,00
Niet leden - introducees € 7,50
inclusief banen en materiaal, en
begeleiding van vrijwilligers van
Le Cochonnet.
Info en aanmelden: tel: 0162-470834.

Aanmelden vóór 24 april.
In de nieuwsbrief van mei leest u hoe u het bedrag na
aanmelding kunt overmaken.

OOK U KUNT LID WORDEN VAN KBO OOSTERHOUT STAD.

HOE ? BEL DAN MET: 06 - 51 61 42 26 OF E-MAIL:
jos.rikie@kpnmail.nl
Bij geen gehoor: bel 0162 - 470834
ONZE REISBESTEMMINGEN
2019
VERRASSINGSREIZEN
18 – 22 april 2019 (VOLGEBOEKT)
26 – 30 april 2019 nog enkele vrije plaatsen
5-daagse bus/excursiereis waarbij we o.a. een bezoek brengen
aan een regio met historische steden, prachtig landschap in een
romantische omgeving. We maken een boottochtje, maar ook
een stadswandeling en logeren in een sfeervol hotel met zeer
goede verzorging.

SLOVENIE en KROATIE 11 – 23 juni 2019
13-daagse busreis van Kransjka Gora tot Opatija.
Bezoek aan de hoogtepunten van Slovenië en Kroatië,
waaronder het enige nationale Park van Slovenië: het Triglav
Park, het gletsjermeer van Bohinj, maar natuurlijk ook het
romantische en toeristische Bled, Ljubljana, Opatija, de
watervallen van Plitvice.

BULGARIJE 6 – 15 september 2019

Laatste 2 beschikbare plaatsen
10 - daagse Vlieg/bus “ONTDEK BULGARIJE”
Een rondreis langs de ontelbare culturele bezienswaardigheden
van Bulgarije zoals de prachtige kloosters, Thrasische,
Byzantijnse en Romeinse opgravingen maar ook hoge bergen,
adembenemende landschappen en schilderachtige dorpjes waar
de tijd lijkt stil te staan. We komen dicht bij de lokale bevolking
en hun authentieke tradities.
Een perfecte manier om kennis te maken met een voor vele
onbekend vriendelijk en gastvrij land.
Informatie en/of brochures aanvraag:
Lia Joosen Tel: 06-4639 2051

Uw nieuwe KBO contactpersoon
Sociale Aangelegenheden:
Mariëtte van Tilburg.
Mariëtte is geboren en getogen in Oosterhout en
Mariëtte heeft
bij debetrokken
gemeenteo.a.
gewerkt
en is gewend aan het
sociaal
bij ouderen.
samenwerken met instanties, waardoor zij voor u een passende
instantie vindt voor uw hulpvraag.
Wij vinden het heel fijn dat Mariëtte zich op deze manier voor
KBO Oosterhout Stad inzet. Op vragen als: Hoe kom ik aan
huishoudelijke hulp ? Hoe schakel ik thuiszorg in? Ik zou graag
mijn partner een dagdeel naar de dagopvang brengen om zelf
boodschappen te kunnen doen etc. Waar moet ik dan zijn? Wie
kan mij helpen bij het invullen van mijn belastingpapieren? Voor
al deze vragen en veel meer weet Mariëtte u door te sturen naar
de juiste instantie.
Dus schroom niet om contact met Mariëtte op te nemen.
Tel: 0162-421852 E-mail: m.van.tilburg11@kpnplanet.nl

Terugblik Zondagmiddag 17 februari
Deze activiteit is met het
optreden van de Mühleheide
muzikanten en een conference
van Maarten v Brug, die al vele
publieksprijzen heeft
gewonnen, een heel gezellige
en leuke middag geworden
met veel humor.
Van de gelegenheid om te dansen werd graag en
veelvuldig gebruik gemaakt.

Terugblik op bowlingavond 13 maart
Het was een geslaagde
bowlingavond die zeker
opnieuw voor herhaling
vatbaar is.
Omdat Trees en Netty stoppen met hun activiteiten
zijn we blij dat we voor de organisatie van het
bowlen opvolgers hebben gevonden.
De nieuwe oganisatoren zijn: Nelly Donkers en Adje
van Loenhout. Zij waren al aanwezig op deze avond
om zich aan de deelnemers voor te stellen.
We wensen Nelly en Adje veel succes met hun
nieuwe uitdaging.

Terugblik op de rondleiding in het
Gemeentehuis van 13 maart.
De ontvangst met koffie en een gemeente-gebakje
was erg ontspannend. De burgemeester, altijd zeer
belangstellend, kwam ook even langs om onze
organisatie een hart onder de riem te steken.
Jef Kock gaf ons uitleg
over de structuur in de
gemeente en wat er
zoal veranderd is of
gaat veranderen
onder deze nieuwe
Burgemeester
Frisse ideeën, zoals transparantie op de werkvloer,
zijn een vooruitgang gebleken.
Rondleiding door het gebouw en natuurlijk ook de
trouwzaal, waar we door de bode o.a. interessante
uitleg kregen over het ontwerp van deze zaal, en
verdere info over wat er allemaal mogelijk is als men
in het huwelijksbootje wil stappen.
De middag werd afgesloten met een drankje in de
kantine, waar we ook de ambtsketen van de
burgemeester konden bewonderen.
Zie de foto’s op onze website www.kbostad.nl

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Donderdag 16 mei

ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

Dagtocht: LADY’s DAY

Maandagochtend om 9 of 10 uur
Info: Sija van Geijn tel. 0162 – 451609
De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout.

(maar de heren mogen ook mee)
De lente is begonnen. Bloemen en planten
maken zich op voor een nieuwe zomer en
laten zich al zien in een nieuw en kleurrijk
jasje.
Dat is ook voor de meeste vrouwen (en mannen) een hele goede
reden om weer eens de kledingkast te inspecteren en misschien wel
aan te vullen met een nieuw kledingstuk en om eens te kijken wat nog
past in het modebeeld van de zomer anno 2019.
Vandaag bieden wij u de mogelijkheid om een wervelende modeshow
met ons te bezoeken en een indruk te krijgen van wat er zoal in de
zomercollectie verkrijgbaar is.
We maken er een complete dagtocht van waarbij u bij aankomst in de
modezaak koffie en gebak wordt aangeboden. Daarna gaan we
gezamenlijk de mode bekijken die geshowd wordt door dames met
verschillende maten. Rond het middaguur gaan we lunchen en daarna
bent u in de gelegenheid om in de winkel rond te kijken, te passen en
aankopen te doen.

WANDELEN

Dinsdagmiddag vertrek 13.30 uur
o.l.v. Cor Machielsen, tel: 06 - 29367733.
Vanaf Museum Oud Oosterhout aan de Bredaseweg
DYNAMIC TENNIS

Woensdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur
Info: Ton van Bekhoven, tel: 0162460219
Sporthal Arkendonk.
BEWEGEN VOOR 50 +ers

Donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur
o.l.v. Annie van Baal, tel: 0162 -743624
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
RIKKEN

Donderdagmiddag om 13.30 uur
Info, Dini Verschueren tel: 0162 – 432911
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
FIETSEN

Vrijdagmiddag vertrek 13.30 uur
o.l.v.Jos van Ginneken, tel: 06-51614226
St. Antoniuskerk, St. Vincentiusstr. 113A, Oosterhout
.

Voor de liefhebbers spelen we een paar rondjes gratis bingo waarbij
nog leuke prijzen te winnen zijn. Als afsluiter krijgt u nog een glaasje
advocaat aangeboden voor we weer richting huis vertrekken. We gaan
de dag afsluiten met een muzikaal diner en weten zeker dat ook de
heren die meegaan van deze leuke dag zullen hebben genoten.

CURSUS SCHILDEREN

Kosten

Woensdag om 13.30 uur repetitie.
Info: Els Dufornee, tel: 06 - 22310878
De Pannehoef, Wilhelminalaan 57-59 Oosterhout.

€ 42,50

Let op: alleen voor KBO leden

Geheel verzorgde dagtocht incl. busvervoer, lunch en diner, koffie met
gebak, programma zoals omschreven en fooien.
Vertrektijden en opstapplaatsen:
08.45uur Bunthoef Oosterheide
08.50uur Hoek Tempelierstraat/ van Oldenneellaan
08.55uur De Baron/ politiebureau
09.00uur De Doelen
09.05uur Busstation Leijsenhoek
09.10uur t.o. bushalte Strijenstraat
09.20uur Pannehoef
09.30uur Arkendonk, Albert Heijn
Aanmelden: vanaf vrijdag 5 april 10.00 uur
Lia Joosen tel: 06 4639 2051

Maandag- en donderdagmiddag
Van 13.45 tot 16.15 uur.
o.l.v. Jacko van Alphen, tel. 0162 - 454334
H19, Heuvel 19, Oosterhout.
KOOR: THE OLD STARS VAN KBO OOSTERHOUT STAD

KENNISGEVING VAN ZIEKTE

Wij willen graag een beroep op u doen om ons te
informeren wanneer een KBO-lid is opgenomen in het
ziekenhuis of langdurig ziek thuis is. Graag doorgeven aan
Trees Coppus, tel: 0162 - 470834
MEDISCHE KEURING RIJBEWIJS

Adres met belangrijk lagere keuringskosten voor de
verlenging van uw rijbewijs.
Mevrouw Hoogmoed, Ulvenhout
tel. 076 – 5612888 Kosten € 30.--.
www.rijbewijskeuringhoogmoed.nl

COLOFON BESTUUR:

Voorzitter: Gerry Oomen
06 - 46294982
Secretaris: Carry Bouman- van Weelde 0162 - 741936
2e secretaris: Sija van Geijn - de Vos
0162 - 451609
Penningmeester: Aad Peek
06 – 80074185
Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

VERHUISBERICHT
Rien en Lia Joosen
m.i.v. 10 april 2019 tijdelijk adres:
St. Vincentuisstraat 8
4901 GK OOSTERHOUT
Telefoon blijft ongewijzigd

Rek. Nr reizen:

0162 - 429251
06 - 46392051

NL07RABO 0304 1588 52

Ledenadministratie: Ger de Jong
06 -31515606
Coördinator activiteiten: Netty Rutjes 0162 - 426218
Sociale aangelegenheden:
Mariëtte van Tilburg
0162-421852
Redactie Nieuwsbrief:
Sija van Geijn
0162 - 451609
Gerry Oomen
06 - 46294982
Dré van de Wouw
0162 - 429251
Postadres: KBO Victor Slingelandstraat 5, 4906 EM Oosterhout
www.kbostad.nl Afdelingsnieuws, foto’s van onze activiteiten en
links naar voor u belangrijke sites
.

