KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: juni 2019
Donderdag 20 juni
“4 seizoenenmaaltijd, thema zomer”
Gezellig samen eten bij Eugène.

65 jaar KBO Oosterhout Stad
Samen naar de musical !!
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben wij u er al op geattendeerd.
We vieren dit jaar samen met onze leden het 65 jarig bestaan van KBO
Oosterhout Stad. Daarom hebben wij speciaal voor onze leden een
volledige uitvoering gereserveerd van de musical “De 3 Musketiers”,
uitgevoerd door Musicalvereniging Con Brio.

De 3 Musketiers
Eén voor allen en allen voor één!
Exclusief voor onze leden hebben wij de grote zaal in Theater de
Bussel gereserveerd. Deze innemende musical wordt gespeeld door
Musicalvereniging CON BRIO, een enthousiaste groep acteurs, zangers
en vrijwilligers, die ieder jaar weer zorgen voor een spectaculaire
voorstelling. Hun acteer-, zang- en creatieve kwaliteiten en groot
enthousiasme zorgen al sinds 2010 voor 4 uitverkochte voorstellingen
in oktober tijdens het Con Brio Musical weekend. Con Brio kruist dit
jaar echte degens in “De 3 Musketiers”, een musical vol avontuur,
humor, zang en dans.
Hierbij nodigen wij u uit voor de feestelijke
zondagochtend voorstelling in Theater “DE BUSSEL
op zondag 13 oktober 2019 aanvang voorstelling 11.00 uur.

(LET OP: alleen voor leden)
Het verhaal:
Sfeer, spanning en romantiek wisselen elkaar af onder begeleiding van
een live orkest. Je waant je in het zeventiende-eeuwse Parijs dankzij
vernuftige decors, prachtige kostuums, creatieve kapsels en grime.
In “De 3 Musketiers” verlaat de jonge d’Artagnan zijn dorp en vertrekt
naar Parijs. Daar wil hij in het voetspoor van zijn vader treden en
musketier van de koning worden! Maar vooral ook avonturen
beleven, de liefde en ware vriendschap ontdekken. Gaat het hem
lukken? Ervaar het zelf en boek een ticket.
De tickets voor deze musical zijn gratis inclusief kopje koffie/thee in
de pauze, alleen reserveringskosten zijn voor uw rekening. Deze
reserveringskosten zijn € 5,00 p. p.
Reserveer tijdig uw tickets want VOL is VOL.
Reservering alleen via Lia Joosen, niet via De Bussel.
Info en reserveren: Lia Joosen telefoon: 06 4639 2051. Per omgaande
betaling van de reserveringskosten van € 5,00 p.p. op bankrekening nr.
NL97RABO 0123706580 van KBO Oosterhout Stad
o.v.v. De 3 Musketiers en ook o.v.v. de namen van de deelnemers.
Na ontvangst van uw betaling worden de tickets voor u gereserveerd.

Kok Eugène, bekend van het gezamenlijk eten in
de Bunthoef, stelt zich dit jaar speciaal voor de
KBO 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.
De ontvangst in de Floraliatuin is om 17.30 uur
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
Introducees € 12,50
Heeft u zich aangemeld dan gelieve het bedrag
over te maken vóór 12 juni op rekeningnummer
NL97 RABO 0123706580 KBO Oosterhout Stad,
o.v.v. Eugéne.

Heeft u nog vragen tel: 0162-470834

Vrijdag 7 juni “Buurten in de bieb”
Kom vrijdag 7 juni gezellig buurten in de bieb.
Thee en wat lekkers staan voor je klaar. Luister
naar verhalen over de zomer. Kijk in boeken en
naar foto’s of bezoek de tentoonstelling.
Theek 5 organiseert ‘Buurten in de bieb’ in
samenwerking met Surplus. Deze gratis activiteit
is voor dementerenden, ouderen en
mantelzorgers. Wil je graag aanwezig zijn, maar
heb je geen vervoer? Neem dan contact op met
Surplus en maak gebruik van ‘Automaatje’.
Hiervoor bel je 0162-74 86 00 of 0162-47 11 15.
Wij van Theek 5 zien je graag vrijdag 7 juni van
10.30 tot 11.30 uur in Theek 5 Oosterhout. Kun je
er deze keer niet bij zijn of kom je graag nog
eens? Op vrijdag 2 augustus kun je opnieuw
komen buurten in de bieb.

Theater De Bussel: Za. 22 en Zo. 23 juni
20% korting op “Somewhere in Oz” van de
Scattando Theatre Group

GPS-tocht langs Oosterhoutse
bevrijdingslocaties
Hier in het zuiden is het dit
jaar 75 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog
eindigde en deze GPS-tocht
sluit hierop aan.

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

Terugblik fietsdag
Op vrijdag 10 mei verzamelden 21
enthousiaste fietsliefhebbers zich
voor de jaarlijkse KBO fietstocht.
Om 10.30 uur was het dan zover en
vertrokken we onder leiding van
Jos en Rikie van Ginneken onder gelukkig acceptabele
weersomstandigheden. Het eerste deel van deze verrassingstocht leidde ons via lommerrijke lanen door Teteringen naar
onze eerste stop bij de Abtshoeve, waar we een heerlijk kopje
koffie kregen aangeboden door KBO Oosterhout Stad.
Daarna ging de rit verder via een mooie gevarieerde route
door het prachtige waterlandschap van de Haagse Beemden,
richting Terheyden. We moesten vanwege de grootte van de
groep in 3 delen een avontuurlijke oversteek maken met het
veerpontje over de Mark. Tijdens onze lunchstop bij de
aspergekwekerijen van de firma van Beek kregen we een korte
uitleg over de werkwijze van aspergesteken.
Via Den Hout ging de route terug naar Oosterhout en namen
we rond half vier afscheid van elkaar. Jammer dat in het
laatste stukje huiswaarts een van onze deelnemers door
chaotische verkeersomstandigheden ten val is gekomen,
. gelukkig zonder al te zwaar letsel. Veel sterkte Rob met je
genezingsproces!! Al met al was het een zeer geslaagde
fietstocht door een fascinerend stukje Brabant, met af en toe
een extra knipoog van de weergoden. Jos en Rikie, zeer
bedankt voor jullie voorbereiding en begeleiding!
Ewald Wollrabe

De 34 km. lange fietstocht is toeristisch en
geschiedkundig heel interessant.
Hoewel Nederland pas volgend jaar 75 jaar vrijheid viert,
was Noord-Brabant al in 1944 verlost van de Duitse
bezetters. Ap Ramaker, Bauke Terpstra en Frans
Timmermans hebben daarom, in samenwerking met
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout, een GPStocht uitgezet langs verschillende locaties in en rond de
gemeente Oosterhout, die met de indrukwekkende
gebeurtenissen tijdens en aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog te maken hebben.
IZI-travel
De gratis app is te downloaden voor smartphone (IZItravel voor Android in Play Store) en I-phone (IZI-travel
voor I-phone in App Store). De GPS-tocht is te vinden
onder het kopje ‘Ik ga naar...’ waarna je in het
zoekvenster ‘Oosterhout’ kunt invullen. De route vind je
onder het kopje ‘Oorlog en bevrijding te Oosterhout en
omgeving 1940-1944’.

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 te 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. We gaan met eigen vervoer en
verzamelen om 12.30 uur bij de Pannehoef, zodat
mensen zonder auto eventueel kunnen meerijden.
Aanmelden bij Jacko 0162-454334
of bij Walter 0162-454318.
Een bijdrage voor deze middag is
€ 5,00 incl. koffie, thee en
materiaal.
Alleen voor leden KBO Oosterhout Stad

Let op: In juli verschijnt de ONS met de
Nieuwsbrief niet.

Gelieve het bedrag na aanmelding te voldoen vóór
20 juli, op rekeningnummer NL97RABO 0123706580
van KBO Oosterhout Stad, 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 en de
watervallen van Plitvice.

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

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 ochtend) 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 9.30 – 11.30 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 is vol !

Bevrijdingsconcert in Theater De Bussel
Engelse soldaten trekken op 30
oktober 1944 met hun tanks de
Oosterhoutse binnenstad in.
Natuurlijk was het groot feest toen
Oosterhout en zijn kerkdorpen
in de herfst van 1944 bevrijd werden van de Duitse bezetters.
Voor de inwoners van de gemeente was de Tweede
Wereldoorlog voorbij. Dat feest gaan we dit jaar, 75 jaar later,
nog eens dunnetjes overdoen met een grandioos bevrijdingsconcert op zaterdag 2 november in Theater de Bussel.
Gemengd Zangkoor Oosterheide, Koninklijke Muziekvereniging
Oosterhout en De Oosterhoutse Nachtegalen zorgen gezamenlijk
voor een prachtige en gevarieerde avond, met veel muziek en
zang rond het thema bevrijding. Tijdens het concert worden op
een filmdoek bevrijdingsbeelden vertoond, verzorgd door
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout en VUMO.
Aansluitend zorgt de zevenkoppige band Mollies Jazzbunch
tijdens een gezellige nazit voor een swingende muzikale
omlijsting. Het concert begint zaterdag 2 november om 20.15 u.
Kaarten à € 19,00 zijn verkrijgbaar via www.theaterdebussel.nl
Dit bericht lijkt wat aan de vroege kant, maar de voorverkoop
van kaarten is al begonnen.

Houdt u van theater, film of musea en
gaat u graag een middag of avond uit?
Dat kan met Vier het Leven!
Stichting Vier het Leven
organiseert culturele
activiteiten van deur-totdeur voor ouderen (65+)
waarbij alles is geregeld om
zorgeloos te genieten.
U wordt thuis opgehaald door een gastheer of
gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere
gasten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of
museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje
tussendoor en wordt na afloop weer veilig
thuisgebracht.
Heeft u interesse? U kunt geheel vrijblijvend het
programma voor uw regio aanvragen. Als u mee wilt,
kunt u zich per activiteit aanmelden. Per activiteit
betaalt u de vermelde arrangementsprijs. Bij het
arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de
consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.
Contact: Landelijk telefoonnummer: 035 - 5245156
(maandag t/m vrijdag van 9.00 - 18.00 uur)
E-mail: info@4hetleven.nl

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

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

Donderdag 4 juli 2019
Zomerse dagtocht naar Belgie met bezoek aan hertenfarm
Parcoplus en bezichtiging van het Ursulinenklooster in Waver.
Nadat iedereen is ingestapt rijden we naar het zuiden, waar we rond
koffietijd hartelijk ontvangen worden in Parcoplus, in de omgeving van
het Belgische Mechelen. Na de koffie gaan we eerst een wandeling
maken en daarna met een bijzonder vervoermiddel een rondrit. Bij
diverse stops onderweg zullen we steeds een ander facet van deze
boerderij bekijken en uitleg krijgen over het gewei, de voeding, de
behandeling van de dieren en de belangrijke kenmerken van een
goede hertenfarm. Zelf voederen en aaien is leuk en dat mag dus ook
hier. Mens en dier genieten hiervan. Na de rondleiding gebruiken we
de warme lunch in Parcoplus, waarbij het lekkere Bourgondische eten
d.m.v. een aantal proeverijen aan u wordt uitgeserveerd.
In de namiddag brengen we een bezoek aan de fraaie Wintertuinen en
het Klooster van de Ursulinen van Waver. In deze verborgen parel,
welke gebouwd werd in 1900 in Art Nouveau stijl, die gebruikt werd
als meisjespensionaat, zullen gidsen ons rondleiden door: De
Empiregang, Feestrefter, de Eretrap, Kloosterkerk, Pianogalerij, de
Alpenzaal en La Fontainerefter en natuurlijk het pronkjuweel van het
klooster: de Wintertuin. Ter afsluiting van dit bezoek drinken we nog
wat in de refter, alvorens we weer op weg gaan naar Oosterhout. Een
zeer afwisselende en bijzondere dag bij onze zuiderburen.
Aankomst terug in Oosterhout + 18.00 uur.
Kosten € 65,00 p.p. voor leden KBO Oosterhout. Niet leden € 70,00
Incl. busvervoer, entree Ursulinen klooster Mechelen, rondleiding met
gidsen, koffie/vlaai, entree en rondleiding Parcoplus hertenfarm,
uitgebreide warme lunch, koffie met taart en fooien.
Vertrektijden en opstapplaatsen:
07.45 uur
Arkendonk, Albert Heijn
07.55 uur
Pannehoef
08.05 uur
bushalte Strijenstraat
08.10 uur
Busstation Leijsenhoek
08.15 uur
De Doelen
08.20 uur
Van Oldenneellaan, voormalig politiebureau
08.25 uur
Hoek Tempelierstraat / van Oldenneellaan
08.30 uur
Oosterheide Bunthoef
Aanmelden: vanaf donderdag 6 juni 10.00 uur
Lia Joosen Tel: 06-46392051

Oosterhoutse Fietsvierdaagse 6 t/m 9 juni
Vanaf donderdag 6 juni 2019 wordt weer de gezelligste fietsvierdaagse
van Brabant, de Oosterhoutse fietsvierdaagse georganiseerd.
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.

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
Secretaris: Carry Bouman- van Weelde
2e secretaris: Sija van Geijn - de Vos
Penningmeester: Aad Peek
Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

Rek. Nr reizen:

06 - 46294982
0162 - 741936
0162 - 451609
06 – 80074185
0162 - 429251
06 - 46392051

NL07RABO 0304 1588 52

Ledenadministratie: Ger de Jong
Coördinator activiteiten: Netty Rutjes
Sociale aangelegenheden:
Mariëtte van Tilburg
Kvk-nummer 20112480

06 -31515606
0162 - 426218
0162-421852
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Postadres: KBO Victor Slingelandstraat 5, 4906 EM Oosterhout
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