KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: oktober 2019

Oktober overvalt ons ieder jaar. We kijken
naar elkaar, na een overvolle zomer.
Oktober is de wreedste maand.
Met de dingen die voorbij gaan.
(4 regels uit een songtekst van onze
Nederlandse band Bløf)

Deze tekst zet ook gelijk de toon voor wat komen gaat. September is
een maand waarvan je kunt zeggen dat het de overgang is van zomer
naar herfst, maar met nog oh zo veel mooie nazomerdagen. We willen
de zomer maar al te graag vasthouden.
Oktober daarentegen is echt wel een herfstmaand. Een maand van
loslaten…. Wij laten zelf de zomer los en de natuur laat de blaadjes, de
vruchten en de kleuren van de zomer los. We beginnen te hunkeren
naar lekker warm bij de open haard, weer tijd voor ouderwets bakken
en braden i.p.v. buiten een BBQ. Maar ook eindeloze herfstwandelingen, goed aangekleed in de steeds veranderende natuur.
Paddenstoelen en herfsttinten verrassen en verblijden altijd weer en
het kost ons helemaal niets, al dat genieten.
Natuurlijk kunt u ook in oktober weer bij KBO Oosterhout Stad terecht
voor allerlei activiteiten. Dansen, Bingo, Bowlen, samen een maaltijd
nuttigen, bloemschikken, creatief bezig zijn. Het steekwoord hier is
uiteraard altijd: Samen. Heel belangrijk in deze tijd van het
individualisme. Ik zie een steeds grotere hang naar samen zijn en
samen doen.
KBO staat dan ook voor samen. Samen gaan we ook op zondag
13 oktober als onderdeel van ons 65-jarig bestaan naar de Con Brio
Musical “De 3 Musketiers” in Theater De Bussel. Aanvang 11.00 uur.
Let op: alleen voor KBO-leden met een kaartje.

Donderdag 12 december
“4 seizoenenmaaltijd, thema winter”
Gezellig samen eten bij Eugène.

Kok Eugène, bekend van het gezamenlijk eten in
de Bunthoef, stelt zich voor de vierde maal
beschikbaar om voor de KBO dit menu te
bereiden. Net als het “lente, zomer en herfst ”diner laten we ons ook deze keer weer verrassen.
De locatie is nog niet bekend en leest u in de
nieuwsbrief van december
De ontvangst is om 18.00 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
Introducees € 12,50
Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich vanaf
nu al aanmelden. Door de grote belangstelling
voor deze diners is het snel volgeboekt en… vol is
vol
Aanmelden kunt u door te bellen naar
tel: 0162-470834
Informatie over de betalingen vindt u in de
nieuwsbrief van november.

Ik wens u een fijne oktobermaand !

Afhalen gereserveerde
tickets “3 MUSKETIERS”

Gerry Oomen
Voorzitter

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!

De massaal door u gereserveerde en reeds betaalde tickets voor de Musical “3 MUSKETIERS”
kunnen worden afgehaald op 10 oktober in
Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld
van 10.00 uur-12.00 uur
U kunt de kaartjes ook afhalen in Theater De
Bussel, vooraf aan de voorstelling op
zondagochtend 13 oktober vanaf 10.00 uur.
Voor Info: Lia Joosen Tel: 06-4639 2051

Vrijdag 15 november
Workshop bloemschikken
Opgeven mogelijk tot 10 november.
De kosten zijn incl. materiaal en koffie / thee.
Leden KBO Oosterhout Stad € 15,00
Niet leden en introducees € 17,00.

De Bussel
Thijs Borsten & Izaline Calister – Het eiland van mijn
vader (20 oktober 15.00 uur)
Na zijn succesvolle serie
De Uitdaging bouwt Thijs
Borsten verder aan een
concertserie Thijs Borsten
& muzikale gasten.

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

KILOMETER VAN DE VRIJHEID
DATUM
TIJD

2 NOVEMBER 2019
18.00- 22.00 UUR

Vanaf de Antoniuskerk loopt u van de oorlog de vrijheid in, de
vreugde en uiteindelijk het feest. Vier samen 75 jaar bevrijding
tot aan de St. Jansbasiliek

Dit vanuit zijn interesse voor bijzondere collegamuzikanten. Komend seizoen gaat hij in de Bussel met
Izaline Calister op zoek naar de muziek die haar
levensverhaal illustreert.
Zangeres Izaline Calister, afkomstig uit Curaçao, is daar
zeer geliefd. In de voorstelling “Het eiland van mijn
vader” zingt en vertelt ze over Curaçao, haar vader en
daarmee ook over zichzelf. Met filmbeelden, liedjes en
verhalen nemen Izaline en Thijs u mee op reis in het
leven van Izaline en haar vader.
Prijs: € 19,00
KBO Prijs: € 17,45

Storioni Trio, Lights Out Trio & Tom Jansen
Dit zijn de namen (30 oktober 20.15 uur)
Een voorstelling is
gebaseerd op het internationaal bejubelde,
gelijknamige boek van
Tommy Wieringa.
Kamermuziek, literatuur en voordracht smelten samen
in deze voorstelling waarin het Storioni Trio, het Duitse
Lights Out Trio en acteur Tom Jansen ons meenemen
op de helletocht van een groep vluchtelingen.
De voorstelling speelt zich af in het donker, waarmee
de onzekere sprong in het diepe die de vluchtelingen
moeten maken voelbaar wordt gemaakt. Met werken
van onder andere Tsjaikovski, Pärt en Sjostakovitsj en
teksten uit het boek van Wieringa raakt “Dit zijn de
Namen” aan universele thema’s als humaniteit,
compassie, hoop, geloof en angst.
Prijs € 23,00
KBO Prijs: € 21,05

.

Het bestuur vraagt dringend uw hulp !!
Wij zijn blij dat we, door uw positieve respons op onze
oproep in eerdere nieuwsbrieven, de functie van
penningmeester goed op de rit hebben kunnen zetten.
Blijft over onze zoektocht naar een PR-medewerker.
Voor deze functie geldt dat u er per week niet meer dan
een uurtje of twee aan kwijt hoeft te zijn om het werk
te doen. Wij hopen op een leuke respons van een
enthousiaste KBO'er.
Meldt U aan bij: Gerry Oomen tel. 06-46294982

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

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

Vrijdag 25 oktober
informatiemiddag reizen 2020
Nieuwsgierig naar onze nieuwe bestemmingen?
Welkom in Activiteitencentrum De Slotjes
Presentaties om 10.00 uur en 14.00 uur
Gratis kopje koffie

Onder aanwezigen verloting van een gratis dagtocht naar
keuze in 2020
Beste inwoner, ondernemer, betrokkene van onze stad,
dat we in een mooie stad wonen en/of werken is natuurlijk een
kadootje. Iedere dag weer is het eigenlijk een klein feestje te
noemen. Rond de 75-jarige bevrijding van onze stad in november
2019 ontstond het idee om een Oosterhoutse feestvIag te
ontwerpen. Niet een die slechts voor deze gelegenheid bestemd
is, maar die voor elk evenement dat plaats vindt, bruikbaar is.
We hebben goed gezocht naar wat er dan op zou moeten
staan en vooral ook in welke kleuren. Rechts onder deze
pagina ziet u het resultaat. Nu het ontwerp klaar is kan de
vlag getoond worden. Omdat het een burgerinitiatief betreft
en wij niet de benodigde middelen hebben om dit initiatief
voor te financieren, vragen we u om een vlag te reserveren.
Die zal dan begin oktober worden gedrukt.
Specificaties: Formaat: 100 x 150 cm.
Kwaliteit: Poly-Glans, 115 gr/m2 polyester breisel,
100% doordruk; het doek is kleurecht, UV-bestendig, wasbaar
en neemt geen vocht op
Afwerking: Links kopband, lusje en koord, rondom gezoomd
Kosten: € 15,00
Reserveren: museumkwartieroosterhout@gmail.com
We hopen dat u meedoet om onze stad met deze vlag feestelijk
te kleuren. Op zaterdag 2 november 2019 beginnen we met de
viering van de Vrijheid..
Namens: bewoners van het Museumkwartier
(Wij worden aangemoedigd door het Oranje Comité en
Speelgoed- en Carnavalsmuseum OpStelten)

65 plus? Kom naar de Blijf Mobiel Markt
en blijf zelfstandig mobiel!
Als u ouder wordt, is mobiliteit niet altijd meer een
vanzelfsprekendheid. Surplus Welzijn en gemeente
Oosterhout helpen u graag zo lang mogelijk
zelfstandig mobiel te blijven met de Blijf Mobiel
Markt!
Tijdens deze gratis evenementen speciaal voor
senioren kunt u ontspannen kennis maken met de
mogelijkheden van het openbaar vervoer, de
elektrische fiets, scootmobiel en andere
mobiliteitsoplossingen.
De Blijf Mobiel Markt komt dit najaar bij u in de
buurt. De evenementen zijn op:
• Zaterdag 12 oktober, in De Slotjes
• Zaterdag 16 november, in De Bunthoef

De Blijf Mobiel Markt start met een ochtend die in
het teken staat van het openbaar vervoer (OV). U
krijgt veel informatie over de OV-chipkaart, bus en
buurtbus in Oosterhout en omgeving.
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U kunt persoonlijke informatie krijgen over
k
Openbaar Vervoer van 11.00 uur tot 13.00 uur.
o
U weet dan precies hoe en waar u met het OV kunt
m
komen. Is reizen met het OV voor u een optie en bent
i
u 65-plus? Dan kunt u ter plekke gratis een
n
persoonlijke OV-chipkaart aanvragen.
A
U bespaart dan € 7,50
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Iets voor u? Meldt u dan snel aan door te bellen naar: t
i
076-5136699 (bereikbaar van maandag tot en met
v
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur).
i
Open inloop voor mobiliteitsmarkt
t
Vanaf 13.00 is de deur geopend voor iedereen die
e
meer wil weten over mobiliteit. Er zijn stands van
i
AutoMaatje, een lokale leverancier van elektrische
t
fietsen, bus vervoerder Arriva, Oosterhout voor
e
Elkaar, de buurtbusvereniging uit Oosterhout en nog
n
véél meer.
c
e
n
t
r
u
m
“
D
e
S
l
o
t
j

Zondag 24 november
Zondagochtendconcert
Shantykoren concert in
De Doelen Rotterdam
De winter is in aantocht. Nog even voor Koning Winter zijn intrede
doet, dus een goed tijdstip voor een gezellig uitstapje in ons eigen
Nederland. Deze zondag maken we er een gezellige boel van. We gaan
naar Concertgebouw De Doelen in Rotterdam voor een bezoek aan
een van de zondagochtendconcerten.
Na de grote successen van de eerdere Shanty Festivals in de Doelen
organiseert men dit festival op veler verzoek nogmaals in een nog
uitgebreidere versie! Deze editie zullen er een aantal speciale muzikale
verrassingen zijn, dus zorg dat u erbij bent op 24 november!
Deelnemende koren: Shantykoor De Hoeksche Waard, De Brulboei uit
Zwijndrecht en De Hoekse Tranentrekkers maar zij nodigen speciaal
voor dit concert een extra gastkoor uit, Shantykoor Schiehaven uit
Pijnacker.
Met deze vier koren ontstaat er een geweldig gezamenlijk harmonieus
muzikaal concept, waarin plaats is voor zowel traditionele shanty’s als
zeemansliederen. Kom lekker meezingen en meedeinen op deze
gezellige en muzikale woelige baren op zondag 24 november 2019!
Voorafgaand aan het concert kunt u eventueel van een heerlijk kopje
koffie (met gebak) genieten. De Grote Zaal, waar u zelf een plaats
kiest, is geopend vanaf 10.30 uur. Het concert begint om 11.00 uur en
eindigt om 12.15 uur.
Na het concert gaan we naar een gezellig restaurant op een nieuwe
plek in Rotterdam voor een gezamenlijke lunch met een drankje na.
Omstreeks 16.00-16.30 uur zijn we weer terug in Oosterhout.
Kosten € 55,00 p.p. incl. busvervoer, entree, verzorgde lunch, drankje
en fooien

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: 0162-460219
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

Vertrektijden en opstapplaatsen:
08.15 uur
Bunthoef
(Parkeerstrook Lod. Napoleonlaan naast Rest. China)
08.25 uur
Hoek Tempelierstraat/van Oldenneellaan
08.30 uur
St. Paulusweg (voorm. Politiebureau)
08.40 uur
De Doelen
08.45 uur
Busstation Leijsenhoek
08.50 uur
Strijenstraat t.o. Torenstraat
09.00 uur
Pannehoef
09.10 uur
Arkendonk Albert Heijn

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

Aanmelden vanaf 9 oktober 10.00uur: Lia Joosen tel: 06-46392051

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

Sociaal Wijkteam Oosterhout
Voor hulp en ondersteuning dicht bij huis.
Telefoon. 0800 162

Algemene informatie:
Surplus Welzijn: 0162 - 748600
Deeltaxi 0800-0230033

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:
Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

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
.

