KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: mei 2019
Beste KBO-leden,
Ik vraag uw aandacht voor een probleem dat
binnen veel verenigingen speelt, ook binnen
onze eigen KBO Oosterhout Stad.
Een vereniging kan alleen bestaan bij de
gratie van vrijwilligers die een bestuur willen
vormen of activiteiten organiseren. Menige jeugdvoetbalclub is al bij
gebrek aan voldoende vrijwilligers opgehouden te bestaan.
Het probleem bij KBO Stad is nog niet zo dringend, maar het zou
zomaar kunnen dat wij, bij gebrek aan vrijwilligers, ook in ons
voortbestaan worden bedreigd.
Wij hebben momenteel ca. 1425 leden, waarvan zo’n 700 leden op de
een of andere manier direct bij de KBO betrokken zijn. De overige 700
zijn “slapende leden”. Velen van hen zijn lid vanwege de
collectiviteitskorting bij een Ziektekostenverzekering. Deze korting
levert jaarlijks zo’n € 100,-- p.p. voordeel op, dus ook voor deze leden
is het van groot belang dat onze vereniging blijft voortbestaan.

Donderdag 20 juni
“4 seizoenenmaaltijd, thema zomer”
Gezellig samen eten bij Eugène.

Kok Eugène, bekend van het gezamenlijk eten in
de Bunthoef, stelt zich dit jaar speciaal voor de
KBO 4 x beschikbaar om voor ons zijn speciale
seizoensmenu te bereiden.
Net als tijdens het “lente” diner, in het prachtige
Floraliapark, laten we ons ook deze keer weer
verrassen door het thema “zomer”.

Wij willen nu ook deze “slapende leden” wakker maken en hen vragen
zich aan te melden voor een beperkte vorm van vrijwilligerswerk. Een
paar uurtjes per week van uw tijd zou geweldig zijn, b.v. samen met
vriend/vriendin en collega-vrijwilligers.

De ontvangst in de Floraliatuin is om 17.30 uur
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
Introducees € 12,50

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Aanmelden: Uiterlijk 29 mei tel: 0162-470834
Informatie over de betalingen vindt u in de
nieuwsbrief van juni.

1. Mensen die bereid zijn één activiteit te organiseren. Dit kan ook in
deeltaken, een zogenaamde “maatwerk vrijwilliger”. Dit om te
voorkomen dat één persoon te veel werk op zijn bordje krijgt.
2. Een redactioneel medewerker, die éénmaal per maand de redactie
wil ondersteunen met het samenstellen en corrigeren van onze
Nieuwsbrief.
3. Een P.R.-medewerker, die KBO Stad onder de aandacht van de
media wil brengen, o.a. in weekblad Oosterhout en Het Kanton.

Vrijdag 10 mei

Fietsdag
Zoals ieder jaar te doen
gebruikelijk organiseren
we ook dit jaar weer een
gezellige fietsdag van
ongeveer 30-35 km.

4. Een persoon met belangstelling voor cijfertjes om een deel van de
taken van onze penningmeester over te nemen.

Alleen voor leden van KBO Oosterhout Stad

Mocht u zich door deze oproep gemotiveerd voelen om u aan te
melden voor een taak binnen onze vereniging, dan kunt u zich melden:

We starten dit jaar bij de St. Antoniuskerk.
Vertrektijd 10.30 uur.
Onze begeleiders hebben voor het nuttigen van
uw zelf meegebrachte lunch een gezellige locatie
uitgezocht.

Per telefoon: 0162-451609 Sija van Geijn.
Of per e-mail: aadpeek@casema.nl.
Gerry Oomen
Voorzitter

Het wordt vast en zeker weer een mooie en leuke
fietsdag net als voorgaande jaren.
Heeft u nog vragen: 0162 – 470834.

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.

Theater De Bussel: Za. 22 en Zo. 23 juni
20% korting op “Somewhere in Oz” van de
Scattando Theatre Group
De kaartjes met 20 % korting (op vertoon van uw KBO pasje),
kunt u alleen aan de balie verkrijgen. Dus wees er snel bij!!
Het theaterseizoen in Theater de
Bussel wordt afgesloten met lokaal
talent! Deze nieuwe show van
Scattando gaat verder waar Wicked
is gestopt. Wat gebeurt er nou
eigenlijk met Elphaba en Fiyero?
Wie is Liir en wat hebben Candle en
Moeder Kakel met elkaar gemeen?
Wie pleegt de mysterieuze
moorden in Oz?
Welke rol speelt de broer van Elphaba en Glinda in
Smaragdstad? Hoe worden de sprekende dieren gered?
Allemaal vragen waar een antwoord op wordt gegeven in deze
voorstelling met muziek, show en spektakel, met een eigen
script en frisse muziekarrangementen van de bekende liedjes
uit de verschillende voorstellingen. De voorstelling wordt
gespeeld door de Scattando Theatre Group, met begeleiding
van Theater Orkest Brabant.
.

Za 22 juni | 20.15 uur
Zo 23 juni | 14.30 uur
KBO prijs: € 15,20 (op vertoon van KBO pasje)

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

Terugblik
Rondleiding NAC stadion op 9 april
In de ontvangsthal van het
Rat Verlegh Stadion, de
thuisbasis van NAC, werden we
ontvangen door onze gids.
De afkorting van N.A.C is ontstaan vanuit de combinatie
NOAD- Advendo.
Op de eerste verdieping bezochten wij de verschillende
lounges. Ook bekeken wij een tweetal Business Units en
hebben we plaats genomen op de luxe stoelen van de
business-seats met een goed zicht op het speelveld
Via het spelershome liepen wij naar beneden naar de
kleedkamers en de kamer van de scheidsrechters.
Opvallend was de sobere inrichting van de kleedkamer
voor de gasten. Hierna bezochten we de TV ruimte, waar
wij uitleg kregen over de wijze waarop de TV interviews
worden opgenomen.
Via de spelerstunnel liepen wij naar
het veld. Betreden van het “heilige
gras” was voor ons verboden, maar
gelukkig ligt er een rand kunstgras,
waarop wij wel mochten lopen.
Wij kijken terug op een plezierige rondleiding bij NAC.

Donderdag 25 juli workshop tekenen in
Rijtuigenmuseum te Raamsdonk
25 Juli hebben we met de
schildersgroep en belangstellenden van de KBO een workshop
op de mooie locatie:
Lange Broekstraat 1 Raamsdonk
De bedoeling van deze middag is het tekenen met
houtskool. Onderwerpen zijn er voldoende. Zowel in de
tuin als bij minder mooi weer in het museum.
Aanvang 13.00 uur, sluiting ongeveer 17.00 uur.
Begeleiding door Jacko van Alphen en Walter van
Wijngaarden. Wij verzamelen bij de Pannehoef om
12.30 uur en gaan met eigen vervoer.
Er zijn plaatsen voor personen zonder auto.
Aanmelden bij Jacko 0162-454334
of bij Walter 0162-454318.
Een bijdrage voor deze
middag is € 5,00 incl. koffie,
thee en materiaal.
inbegrepen.
Alleen voor leden KBO Oosterhout Stad
Gelieve het bedrag na aanmelding te voldoen vóór 20
juli, op rekeningnummer van KBO Oosterhout Stad
NL97RABO 0123706580, o.v.v. Workshop tekenen

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
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.
Let op !
Donderdag 23 mei om 14.00 uur
kennismakingsmiddag voor deelnemers aan de reis naar
Slovenië en Kroatië.
Activiteitencentrum De Slotjes

BULGARIJE 6 – 15 september 2019

Laatste 2 beschikbare plaatsen
10 - daagse Vlieg/bus-reis “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

Oosterhoutse Fietsvierdaagse 6 t/m 9 juni

4 dagen fietsen in en rondom Oosterhout!
Vanaf donderdag 6 juni 2019 organiseren wij weer de gezelligste
fietsvierdaagse van Brabant, de Oosterhoutse fietsvierdaagse.
U kunt iedere dag kiezen voor 25, 40 of 65 kilometer. En ook dit
jaar doen we alle windrichtingen aan. Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen om 1, 2 of 3 dagen mee te fietsen, en u mag ook
iedere dag een andere afstand kiezen.
Inschrijven en starten: Alle dagen vanaf 9.00 uur bij Floralia Park,
Beneluxweg 63 in Oosterhout.
Meer informatie, zoals kosten van inschrijving, binnenkort op
deze website.
https://oosterhoutsefietsdagen.nl/fietstochten/

Woensdag 19 en 26 juni
Gratis opfriscursus verkeerskennis.
Bent u een ervaren automobilist en inwoner van de

gemeente Oosterhout, dan organiseert Veilig
Verkeer Nederland voor u een gratis 2-daagse
opfriscursus (2 uur per dag) over de veranderde
verkeersregels.
Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt
u door een gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat
over alle verkeersregels die in de loop der jaren
veranderd zijn.
Deelnemers aan deze cursus kunnen zich tevens
aanmelden voor een individuele praktijkrit in de
eigen auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie
hierover ontvangt u tijdens de cursus.
De cursus is op woensdag 19 en 26 juni 2019,
tijdstip 13.30 – 15.30 in Oosterhout.
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus
een bevestiging met de locatiegegevens.
Is dit iets voor u?
U kunt zich, tot een week voor aanvang van de
cursus, inschrijven via de onderstaande link van
Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren
bellen met 088-5248850: vvn.nl/opfrisoosterhout
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

Terugblik bloemschikken
Op Goede Vrijdag kwamen zo’n
12 dames bij elkaar om een leuk
Paasstukje te maken.
Rikie van Ginneken heeft alle
voorbereidingen al gedaan als
we aankomen, dus op iedere
plek liggen de materialen klaar.
Ook een voorbeeldstukje ontbreekt niet, zodat je niet
helemaal uit het niets hoeft te beginnen.
Rikie staat iedereen met raad en daad bij. Aan het
eind van de rit hebben we allemaal dan toch net even
iets anders gemaakt. Super leuk !
Natuurlijk ook nog even gekletst onder de pauze, met
koffie/thee en wat lekkers erbij.
Kortom een heel gezellige
ochtend dankzij Rikie.
Graag tot een volgende keer.
Zet u 20 sept., 15 nov. en 20
dec. alvast in uw agenda.
Aanmelden bij Rikie van Ginneken 06-51614226

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Donderdag 16 mei
VOLGEBOEKT
Dagtocht: LADY’s DAY
(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.
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.
Kosten

€ 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

Informatie Lia Joosen tel: 06 4639 2051

ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

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

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

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

Kennismakingsmiddag
Slovenië en Kroatië
Donderdag 23 mei 14.00 uur
De deelnemers aan de vakantie naar Slovenië en Kroatië van
11-23 juni 2019 worden verwacht voor een kennismaking in:
Activiteitencentrum “De Slotjes”

Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

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
.

