KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: september 2019
Het leven is goed in het Brabantse Land
Ook in de vakantieperiode is dat zo, al zou je het soms niet zeggen als
mensen lijken te vluchten naar vakantiebestemmingen in verre
oorden. In september is iedereen weer aan het werk en naar school.
Tijd voor ouderen om te genieten van een wat rustigere vakantie. Als
u deze maand nog weg gaat, veel plezier en gezelligheid gewenst
natuurlijk!
Voor KBO is september de maand dat activiteiten weer starten en het
programma tot de Kerst wordt vastgelegd. We hebben leuke nieuwe
activiteiten deze maand, zoals een creatieve workshop en een
gezellige dansmiddag, maar ook alle reguliere activiteiten natuurlijk.
Het 65 jarig bestaan van KBO Oosterhout Stad vieren we op
29 september om 14.00 uur in de Basiliek St. Jan met o.a de
burgemeester, wethouder en het Mandoline Orkest Estrellita o.l.v.
Benny Ludemann. Daarna alleen voor leden (denk aan uw pasje) en
genodigden een feestelijke receptie in De Bussel met ons eigen KBO
Koor The Oldstars.
Nog een jubileummoment is er op 13 oktober met de “3 Musketiers de
Musical “, van het Oosterhoutse gezelschap Con Brio. Hiervoor heeft u
al massaal gereserveerd. Dat wordt een mooi feestje.
Dus ik zou zeggen GA ER VOOR dit seizoen. Doe mee met dansen of
gezellig met Bingo, of start een nieuwe hobby. Het kan allemaal bij de
KBO. Oh ja….neem uw 50+ kennissen en bekenden mee en overtuig
ze ervan dat het zó leuk is dat ze gewoon lid móéten worden van KBO.
We zien elkaar hopelijk snel bij een van de vele activiteiten.
Gerry Oomen Voorzitter

Wij dansen, danst u mee ?

Donderdag 26 september
“4 seizoenenmaaltijd, thema herfst”
Gezellig samen eten bij Eugène.

Kok Eugène, bekend van het gezamenlijk eten in
de Bunthoef, stelt zich voor de derde maal
beschikbaar om voor de KBO dit menu te
bereiden. Net als het “lente en zomer ”-diner in
het prachtige Floraliapark laten we ons ook deze
keer weer verrassen.
De ontvangst in de Floraliatuin is om 18.00 uur
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
Introducees € 12,50
Heeft u zich aangemeld dan gelieve het bedrag
over te maken vóór 18 september op
rekeningnummer NL97 RABO 0123706580 van
KBO Oosterhout Stad o.v.v. Eugéne.

Woensdagavond 2 oktober
Bowlen bij Merlijn !
Er is weer een bowlingavond bij Merlijn van
20.00 -21.30 uur Klappeijstraat Oosterhout

Regelmatig bereiken ons berichten dat u graag in KBO
verband met de voetjes van de vloer wilt. M.a.w. gezellig
samen kletsen, dansmuziek, een glaasje drinken en een
dansje doen. Daarom organiseren wij voor u, indien daar
animo voor is, voortaan regelmatig een dansmiddag.

Bent u aangemeld dan
graag het bedrag overmaken
vóór 19 september op
rekeningnummer NL97RABO 0123706580 van
KBO Oosterhout Stad o.v.v. bowlen.

Op zondag 6 oktober hebben we een try-out gepland. Dus laat zien
dat u er zin in heeft. Als deze middag een succes is volgen er meer.
Als de opkomst te laag is, dan blijft het hierbij.
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Gezellig nootjes op
tafel en tussendoor een rondje bittergarnituur. Uw gastheer Bas
Markus weet als geen ander hoe hij iedereen op de vloer moet
krijgen. Hij geeft als goodwill-geste ook nog een kleine dansworkshop. DUS ZORG DAT U ERBIJ BENT.

Kosten voor leden KBO Oosterhout Stad € 8,00
Niet leden € 9,50

Locatie: Dansschool Dancemasters, Rulstraat 9 4901 LM Oosterhout
tegenover de Vredeskerk.
Datum: Zondagmiddag 6 oktober 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
Entree: KBO Leden (denk aan uw pasje) € 6,00 p.p. Niet leden ook
welkom (€ 7,50 p.p.)

Heeft u nog vragen? Tel 0162-432669

Woensdag 9 oktober Bingo
Weer een gezellige bingomiddag in De Slotjes.
Aanvang 14.00 uur, einde + 16.00 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad € 5,00
Niet leden € 7,50 inclusief koffie of thee.
Denk aan uw
lidmaatschapspasje!

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.

Rabobank Clubkas Campagne
Door deelname kunt u de clubkas van KBO Oosterhout Stad
ondersteunen.
Wie kunnen er stemmen?

Op deze Internationale Wereld vrede dag is er weer
een Walk of Peace.
We vertrekken om 9.30 uur bij de
Vinder, St. Vincentiusstraat 113 A.
Dat is bij de Antoniuskerk en daar kunt
u de auto of fiets parkeren. Het
openbaar vervoer stopt er vlakbij.
Iedereen krijgt een gesprekskaartje
mee, waardoor het gemakkelijk contact
maken is met de andere wandelaars.
We lopen in totaal 2,5 kilometer. Via de Vinder naar de
Moskee in de Klappeijstraat, dan naar de Onze Lieve
Vrouwe Abdij, vervolgens naar de Paulus Abdij, waar
we traditiegetrouw een vredeskaars afgeven.
Als opening van de Vredesweek is er een afsluitende
viering in de Paulus abdij. We zijn om ± 12.45 uur
terug bij de Vinder. Aanmelden is niet nodig.

Bridgekampioenschap 2019

Alleen leden van Rabobank Amerstreek. Zij ontvangen voor de stemperiode per post een unieke
code waarmee ze kunnen stemmen. Van vrijdag 27 september
t/m vrijdag 11 oktober kunnen onze leden hun stem uitbrengen op onze vereniging KBO Oosterhout Stad.

Het jaarlijkse KBO-Brabant
Bridgekampioenschap voor
leden wordt in oktober
georganiseerd op vijf
regionale punten in Brabant.

Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen
op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Dus 2 stemmen KBO Oosterhout Stad.
Overige stemmen : 2 stemmen KBO Oosterhout Reizen of een
andere organisatie.

In de ONS van augustus is hierover een bericht
gepubliceerd.
Inschrijven kan voor de voorrondes in Zevenbergen op
1 oktober, Berkel-Enschot op 7 oktober, Boxmeer op
11 oktober, Den Dungen op 16 oktober of Waalre op
17 oktober. De finale is in Berlicum op dinsdag
5 november.

Vrijdag 20 september
Workshop bloemschikken
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.

.

Zaterdag 21 september
Walk of Peace in Oosterhout

Opgeven kan tot 10 september.
Aanmelden bij Rikie van Ginneken telefoon: 06-51614226
of per e-mail: jos.rikie@kpnmail.nl
Locatie: De Slotjes, Slotjesveld, Oosterhout

Terugblik workshop tekenen
Na zonneschijn kwam regen, dat hebben we
gemerkt. Maar ondanks dat is het een
leerzame en gezellige middag geworden op
Landgoed Het Broeck. We waren zo druk
bezig dat er geen tijd meer over was om de
tuin of het museum te bezoeken.
Iedereen vond dat deze middag voor
herhaling vatbaar is.

Aanmelden via www.kbo-brabant.nl onder de knop
'Activiteiten' of telefonisch 073-6444066.
Kosten: € 14,- per paar.

Monumententocht zondag 15 september.
Een fietstocht georganiseerd door OFD in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag
afdeling Oosterhout.
Op zondag 15 september
kunt u op de fiets de Open
Monumenten in de regio
ontdekken.
Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet
voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een
bijzondere activiteit of rondleiding. Ook kunt u het werk
bekijken van vele kunstenaars uit de regio, die voor één
dag de deuren van de ateliers open zetten voor het
publiek.
Langs deze open monumenten en ateliers is door de
Stichting Oosterhoutse Fietsdagen een rustieke
fietsroute uitgezet van 20 of 40 kilometers.
Voor meer informatie VVV Oosterhout 085-7441102

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

65 jaar KBO Oosterhout Stad
Musical 3 MUSKETIERS in
theater DE BUSSEL
Hierbij nodigen wij u uit voor deze feestelijke
zondagochtendvoorstelling in Theater “DE BUSSEL”
op zondag 13 oktober 2019 aanvang 11.00 uur.
(LET OP: alleen voor leden)
Er zijn nog slechts een klein aantal kaartjes beschikbaar.
Reserveringskosten voor deze feestelijke theatervoorstelling
€ 5,00 p.p., GRATIS tickets incl. koffie of thee.
Reserveer tijdig uw tickets, want VOL is VOL.
Info en reserveren: Lia Joosen telefoon: 06 4639 2051
Na ontvangst van uw betaling op rekeningnummer
NL97RABO 0123 70 6580 t.n.v. KBO Oosterhout Stad worden
de tickets voor u gereserveerd.

5 daagse KERSTREIS 2019
23 - 27 december
Zin om samen Kerstfeest 2019 te vieren met vrienden van KBO
Oosterhout Stad in een gezellige en sfeervolle omgeving en
samen leuke uitstapjes te maken?
De nieuwe brochure ligt voor u klaar.

NIEUW – NIEUW – NIEUW
KBO CREATIEF !
Op 1 oktober a.s. is er een workshop, waarin het creatieve in de
mens naar boven wordt gehaald.
Een aanrader activiteit. Het is een
try-out. Bij voldoende belangstelling
zullen er nog een aantal workshops
volgen.
Helma van Dinther, woonachtig in Oosterhout, heeft
al veel deelnemers aan haar workshops ervan
overtuigd dat in ieder mens iets creatiefs zit.
Ze presenteert haar kennis en kunde ook op diverse
beurzen en aan mantelzorgers.
Haar workshops, in een sfeervolle ambiance gegeven,
dragen bij om even de dagelijkse zorgen te vergeten.
En……neem gerust een vriend of vriendin mee, ook
als ze geen lid zijn van KBO Oosterhout Stad.
Informatie workshop
Datum
: 1 oktober 2019
Aanvang
: 14.00 uur
Sluiting
: 16.00 uur
Bijdrage leden
: € 12.00
Bijdrage niet-leden
: € 15.00
Maximaal aantal deelnemers 25
Materialen
Worden tijdens de workshop verstrekt.

Voor info of een brochure: Lia Joosen Tel. 06-46392051

Aanmelding
Bij Aad Peek, telefoon: 06-80074185 (tussen 12.00 en
17.00 uur) of per e-mail: aadpeek@casema.nl
Graag vermelden: naam en telefoonnummer.

Zaterdag 12 oktober
Bijzondere tentoonstelling

Betaling
Uiterlijk 22 september 2019 op banknummner
NL97RABO 0123 7065 80, o.v.v. KBO Creatief

Op deze tentoonstelling in het Dordrechts Museum kunt u het
werk zien van Kees Verweij, een Nederlandse kunstschilder uit
Haarlem. Hij studeerde daar van 1918/1919 aan de school voor
Kunst en Kunstnijverheid en in Amsterdam aan de Rijksakademie voor de beeldende kunst. Zijn werk bestaat uit
bloemstillevens, portretten, aquarellen en atelierstukken.
Zij komen voort uit het impressionisme.
Kosten voor leden KBO Oosterhout Stad € 38,50
inclusief 3 gidsen, busreis, koffie met gebak en entree.
Niet leden betalen € 5,00 extra.
Heeft u een museumjaarkaart, dan ontvangt u € 13,00 retour.
Zorg dat U deze kaart bij u heeft.
De reis gaat alleen door bij minimaal 40 deelnemers.
Betaling op rekening Reizen, nummer NL07RABO 0304 1588 52
o.v.v. Museumreis Dordrecht.

Woensdag 18 september
Lezing in Theek 5

In het kader van Wereld
Alzheimerdag de interessante lezing "Wat ALZ"
door Kasper Bormans. Kasper vertrekt vanuit de
leefwereld van dementie en confronteert ons met
een vorm van communicatie die we in de samenleving verloren zijn.
Hij bespreekt wat in zijn ogen de kern is van
communicatie bij dementie, de kracht van dromen en
het wonder van relaties.

Vertrek Pannehoef om 12.30 uur. Terug om 17.30 uur

Aanmelden voor deze lezing is mogelijk via
https://theek5.lerendoeje.nu/activiteiten
of in de bibliotheek.

Aanmelden bij:
Jacko van Alphen Tel 0162 -454334
Bert Diesveld
Tel 0162 -426465

Aanmelden kan tot 18 september.
De kosten zijn € 7,50 inclusief een drankje.
De avond begint om 19.30 uur.

Dinsdag 24 september
Verrassingsdagtocht 2019
De zomer loopt weer op zijn einde. Nog even voor de herfst zijn
intrede doet een dagje uit in ons eigen Nederland. Waar brengt de
touringcar ons deze dag heen en wat voor nieuwe dingen staan er
voor U te wachten en te bekijken op deze (hopelijk zonnige)
septemberdag?
Laat u verrassen en schrijf in voor een volledig verzorgde dagtocht en
geniet mee van ons mooie Nederland met zijn wetenswaardigheden
en plaatsen waar we nog niet eerder zijn geweest. Het wordt in ieder
geval gezellig en beslist verrassend!!

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

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

Kosten € 65,00 p.p. LET OP: alleen voor leden KBO Oosterhout Stad.
Geheel verzorgd incl. busvervoer, entrees, koffie, lunch, diner en
fooien.

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

Vertrektijden en opstapplaatsen:
08.45 uur
Bunthoef
(parkeerstrook Lod. Napoleonlaan naast rest China)
08.55 uur
Hoek Tempelierstraat/van Oldenneellaan
09.00 uur
St. Paulusweg (voorm. Politiebureau)
09.05 uur
De Doelen
09.10 uur
Busstation Leijsenhoek
09.15 uur
Strijenstraat t.o. Torenstraat
09.20 uur
Pannehoef
09.30 uur
Arkendonk Albert Heijn
Aanmelden: Lia Joosen tel: 06-46392051

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

Op vrijdag 4 oktober wordt op
verschillende locaties in Nederland
voorgelezen aan ouderen.
Voorlezen kan namelijk ook voor hen een prettige en verbindende
activiteit zijn. Het werkt ontspannend en geeft aanleiding om in
gesprek te gaan en herinneringen op te halen.
Ook bij Theek5 Oosterhout wordt er voorgelezen. Wethouder Piena
leest een verhaal van Maarten Spanjer voor tijdens de Voorleeskoffie.
Deze bijeenkomst is georganiseerd i.s.m. Stichting Met je Hart. Zij
zetten zich in voor kwetsbare, onzichtbare thuiswonende ouderen, die
zich eenzaam voelen. Door het mogelijk maken van waardevolle
ontmoetingen dragen zij bij aan het verzachten van de eenzaamheid.

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:

Meldt u nu aan voor deze mooie activiteit.
https://theek5.lerendoeje.nu/activiteiten of in de bibliotheek.

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

Vrijdag 4 oktober 10.30 – 11.30 uur
Kopje koffie/thee met lekkers en deelname is gratis, maar wel graag
aanmelden.

Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

Het bestuur vraagt dringend uw hulp
Het bestuur van KBO Oosterhout Stad is nog steeds op zoek naar een
PR-medewerker(ster). Voor deze functie geldt dat u per week niet
meer dan een uurtje of twee kwijt bent om het werk te doen.
Meldt u aan a.u.b.: Gerry Oomen tel. 06-46 29 49 82

Rek. Nr reizen:

0162 - 429251
06 - 46392051

NL07RABO 0304 1588 52

Ledenadministratie: Ger de Jong
Coördinator activiteiten:
Sociale aangelegenheden:
Mariëtte van Tilburg
Redactie Nieuwsbrief:

06 -31515606
vacature
0162-421852

Sija van Geijn
0162 - 451609
Elly Winkelman
0162 - 464501
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
.

