KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: november 2019
CHAPEAU !
Net een geweldig weekend achter de rug
met een haast professionele uitvoering
van “De 3 Musketiers” door Con Brio in
een volle grote zaal van De Bussel.
Dat is nou een van de leuke dingen die je als voorzitter mag
aankondigen en regelen bij een 65 jarig bestaan van een vereniging als
de onze. Wat een talent is er toch in Oosterhout. Chapeau Con Brio!
De reacties waren hartverwarmend, zowel voor Con Brio als voor de
KBO. Leuk hoor. Heel fijn om te horen dat het werk, dat we met z’n
allen als vrijwilligers voor KBO Oosterhout Stad doen ook zo
gewaardeerd wordt. Iedereen heeft genoten en er een gezellige
zondag van gemaakt.
Het is pas half oktober als ik dit stukje voor u schrijf. We hebben
zojuist het heuglijke nieuws gekregen van “De Rabo Clubkas actie” dat
er voor ons een bedrag van € 797,28 zal worden overgemaakt. Een
mooi bedrag waardoor we nog meer leuke activiteiten kunnen
bedenken en uitvoeren. Dank u wel allemaal voor uw stemmen !
Er loopt nu nog een actie in Arendshof “De Cash voor je Club” actie.
Hier is 10.000 euro te verdelen onder 10 goede doelen, ook daar doet
KBO Oosterhout Stad aan mee. De muntjes die u bij uw aankopen in
de stad krijgt, kunt u deponeren in de KBO muntjesbak tegenover de
HEMA. Heeft u nog muntjes in huis, laat ze niet verloren gaan, doneer
ze snel aan KBO Oosterhout Stad, want de actie loopt nog maar tot en
met 16 november.
Als laatste jubileumactiviteit staat onze KBO Kerstviering op de
agenda, op woensdag 18 december 2019 in De Pannehoef. Iets anders
dan andere jaren, maar met een extra feestelijk tintje. Schrijf de
datum alvast in uw agenda. Zorg dat u erbij bent !
Binnenkort ontvangt u, als klap op de vuurpijl, ook nog eens een
Jubileum Glossy, een tijdschrift met alle relevante informatie en
contactgegevens over KBO Oosterhout Stad. Een echt
bewaarexemplaar. Met dank aan onze bezorgers.
Gerry Oomen
Voorzitter

Donderdag 12 december
“4 seizoenenmaaltijd, thema winter”

De ontvangst is om 18.00 uur in het Floraliapark
voor de seizoenmaaltijd “thema Winter”
Beneluxweg 63, 4904 SJ Oosterhout
Nadat u zich eerst heeft aangemeld gelieve dan
het bedrag over te maken vóór 20 november op
rekeningnummer NL97 RABO 0123706580 van
KBO Oosterhout Stad, o.v.v. Eugéne.
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
introducees € 12.50
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar tel:
0162-470834 Volgeboekt !!!

Zondagmiddag 1 december
Wij dansen, danst u mee?
Onze try-out op 6 oktober
was een zeer geslaagde
bijeenkomst.
Met soms alle 50 deelnemers op de vloer was er
voor iedereen wat wils. Een paar kleine
workshops tussendoor onder de bezielende
leiding van Bas Markus.
Gezellig samen kletsen,
dansmuziek, een glaasje
drinken en een dansje doen.
Het was bij iedereen voor herhaling vatbaar.

Woensdag 11 december 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!

Samen met Bas maken we er op zondagmiddag 1
december van 14.00 tot 17.00 uur weer een
feestje van. Dus weer of geen weer, de dansvloer
is er klaar voor. Vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Locatie: Dansschool Dancemasters, Rulstraat 9,
4901 LM Oosterhout tegenover de Vredeskerk.
KBO leden € 6,00 - Niet KBO Leden € 7,50 Incl.
koffie of thee, een knabbeltje en een snack .

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.
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

Festival KOM
Onze KBO-schilderclub kan met trots bekend maken
dat het ons gelukt is met de twee
hierbij afgebeelde schilderijen de
KOM-award in de wacht te slepen,
tijdens het Festival KOM 2019 met als
thema FEEST !
Wij schilderen op maandag- en donderdagmiddag van
13.45 tot 16.15 uur bij H 19 op de Heuvel.

Locatie: De Slotjes, Slotjesveld, Oosterhout

Vrijdag 20 december is er ook een workshop
bloemschikken
Opgeven mogelijk tot 15 december

Snelle hulp KBO-Brabant
bij wachttijden CBR
De problemen rondom de lange wachttijden bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) houden nog steeds aan.
Gedupeerde automobilisten kunnen bij KBO Brabant terecht
voor snelle hulp.
Gedupeerden kunnen bellen met Edith Mostert, op het
algemene nummer 073 - 644 40 66. Zij is het best bereikbaar
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Houd het volgende bij de hand:
•

•
•

De brief van het CBR (als u die tenminste al heeft
ontvangen); daarop staat een kenmerk dat wij kunnen
gebruiken
Uw BSN-nummer
Uw (oude) rijbewijs

“Cash voor je club” van
zaterdag 5 oktober t/m
zaterdag 16 november
Spaar Arendshof-munten voor onze vereniging.
Hoe meer munten onze vereniging ontvangt, des te meer
sponsorgeld wij ontvangen.
.

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe leden bij
KBO Oosterhout Stad te mogen verwelkomen:
Mevr. Breemen, Mevr. van Dongen, Mevr. Elshout,
Mevr. van Gils, Mevr. Hazenoot, Mevr. de Hoogh,
Mevr. Kanman, Mevr. Luket, Mevr. Loontjes, Mevr. Moespot
Mevr. Nuralim, Dhr. van Pelt, Mevr. van Rijthoven,
Mevr. Rullens, Dhr. Schieveld, Dhr. Soeters en Mevr. Soeters,
Mevr. van Steenoven

De 1ste prijs is gewonnen door mevr. Karin
Zellenrath met een meisje voor een snoepwinkel met
de titel “Voorpret”.
De 2de prijs was voor
mevr. Nel van Strien met
“Feestende poezen”.
Gezelligheid bij de groep en doorzettingsvermogen van
de twee winnaressen heeft tot een goed resultaat
geleid. Dus laat u niet tegen houden en kom geheel
vrijblijvend even kijken Misschien toch ook iets voor u.
Bij H19 vraagt u beneden even of u naar boven mag.
Er is een lift aanwezig.

Geachte dames en heren
Het Ouderenplatform Oosterhout nodigt u uit deel te
nemen aan de conferentie op woensdag 6 november
2019 van 14.00-17.00 uur in de Raadzaal van het
Stadhuis op het adres Slotjesveld 1, 4902 ZP
Oosterhout.
Doel van de conferentie: sinds 2015 is er veel
veranderd in de wereld van wonen, gezondheidszorg en
welzijn. Ouderenbonden zeggen: Er dreigt een
systeeminfarct door opeenstapeling van factoren en dit
is alleen op te lossen door samenwerking van
oudereninstellingen en Gemeente.
Het Ouderenplatform wil samen met u nagaan hoe
groot deze dreiging in Oosterhout is en of deze dreiging
door samenwerking is te verminderen of zelfs te
voorkomen.
Agenda van de conferentie.
1. Opening en verwelkoming door Kees Driesse,
voorzitter van het Ouderenplatform Oosterhout
2. Toelichting door Clemens Piena, wethouder van Zorg
en Welzijn, op de rol van de Gemeente hoe het gestelde
doel van de conferentie te bereiken.
3. Gesprek over wonen en woonomgeving door
Walther Hoosemans, wethouder van Bouwen en
Wonen, Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van
Thuisvester Annette Boekelman, directeur van de
Volckaert en een makelaar.

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

Theek 5 Oosterhout weer iedere zondag geopend
Met ingang van zondag 6 oktober is
Theek 5 Oosterhout weer iedere zondag
geopend van 13.00 – 17.00 uur.
Je bent van harte welkom voor een
bezoekje aan de biebbezoekje
om rustig een krant, een tijdschrift of een
boek te lezen. Of om samen met je kind een puzzel te maken.
Natuurlijk bieden wij ook een aantrekkelijk en interessant
programma met voor elk wat wils, van boekbesprekingen
tijdens het Schrijverscafé, workshops voor kinderen tot
boeiende lezingen. Kijk voor onze programmering op
www.theek5.nl/activiteiten

EEN AANRADER VAN KBO
CREATIEF
Van zo maar een fles naar
een sierfles
Sfeervol, gezellig en creatief, zo kan de eerste workshop onder
leiding van Helma van Dinther worden omschreven. En de
reacties waren er ook naar.
Op dinsdag 10 december a.s. gaan we van een eenvoudige fles
een sierfles maken. Iedereen kan inhaken, omdat Helma van
Dinther, door haar persoonlijke aandacht voor de deelnemer,
het creatieve bij iedereen naar boven haalt.
Van alle activiteiten die KBO Oosterhout Stad organiseert is de
creatieve workshop een aanrader. De workshops, in een
sfeervolle ambiance gegeven, dragen er toe bij om even de
dagelijkse zorgjes te vergeten. En……neem gerust een vriend of
vriendin mee, ook als ze geen lid zijn van KBO Oosterhout Stad.
Informatie workshop
Datum
: Dinsdag 10 december 2019
Plaats
: Wijkcentrum de Slotjes
Aanvang
: 14.00 uur
Sluiting
: 16.00 uur
Bijdrage leden : € 12.00
Niet-leden
: € 15.00
Kledingadvies : aangepast i.v.m. mogelijke verfspatten/spray
Materialen
Meenemen: 1 of 2 flessen zonder etiket/label.
De flessen moeten van binnen droog zijn.
Aanmelding
Bij Margriet Pijnenburg, telefoon 06-30315251(geen voicemail)
of per e-mail: marpijn@hotmail.com
Graag vermelden: naam en telefoonnummer. Maximaal 20
deelnemers, bij meerdere aanmeldingen extra workshop,
Betaling
Uiterlijk 6 dec. 2019 op bankrek.nr. NL97RABO 0123 7065 80
van KBO Oosterhout Stad o.v.v. KBO Creatief.

Weet de weg te vinden met Google
Raakt u wel eens de weg kwijt als u
iets wilt zoeken op internet? Google
is dan een handige zoekhulp,
maar u moet er wel even mee leren werken.
Daarom biedt KBO Oosterhout in samenwerking met
Bibliotheek Theek 5 een cursus “Zoeken met Google”
aan. U krijgt tijdens deze cursus veel tips en trucs
geleerd om ook daadwerkelijk te vinden wat u zoekt.
En dan gaat de wereld voor u open! Dat kan zelfs
heel letterlijk, want u kunt bijvoorbeeld uw straat
bekijken via Google Streetview.
Voor wie geschikt?
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen, is het
wel noodzakelijk om al een beetje te kunnen
internetten. Mist u de basiskennis van internetten?
Geeft u dat dan vooral door aan Dré van der Wouw.
Bij voldoende animo wordt er een nieuwe “Beginnen
met internet” cursus ingepland.
Wanneer en waar aanmelden?
Zoeken met Google is een cursus van twee lessen op
dinsdagochtend 10 en 17 december 2019 van 10.0012.00 uur. In de cursusruimte van Bibliotheek Theek
5 in de Bussel staan de laptops al voor u klaar, u
hoeft alleen uzelf en goede zin mee te nemen.
Aanmelden kan bij Dré van der Wouw, 0162 429 251.
De kosten voor deze cursus bedragen € 10,00 en kunt
u bij Theek 5 aan de balie voldoen (let op: alleen PIN
mogelijk).

Terugblik reis 10 dagen Bulgarije
Op de luchthaven van Sophia werden we opgewacht
door onze gids Kaloyan, een Bulgaarse professor aan
de Universiteit van Veliko Tarnovo die ons in 10
dagen tijd in perfect Nederlands een snelcursus
Bulgaarse cultuur, tradities en kunstgeschiedenis
meegaf.
Wat een rust en informatie bracht deze geweldige
gids, die al in korte tijd door de groep op handen
werd gedragen en glimlachend een “wandelende
encyclopedie” werd genoemd. Hij zorgde ervoor dat
de geplande reis, welke was samengesteld door
Bulgarije specialist Rodina Travel zo uitgevoerd werd
dat alle trips, excursies, lunches, diners en aankomsten feilloos verliepen. Dit voor ons allemaal zo
onbekende land was een verrijking en ongekende
openbaring, met zijn rijke cultuur, geweldige eten,
superhotels, prachtig landschap en vriendelijke
mensen. Onze reis aan dit prachtige MiddenEuropese land met bezoek aan o.a. Sofia, de
tsarenstad Veliko Tarnovo, Cultuurstad Plovdiv, de
grafheuvels, het prachtige gelegen Bansko, de kerken
en het indrukwekkende Rila klooster vraagt gewoon
om een hernieuwde kennismaking!! BULGARIJE, WE
LOVE YOU! Kijk voor het volledige verslag beslist nog
even op de website van KBO Stad!

GAAT U MEE NAAR HET
ZONDAGOCHTENDCONCERT IN DE
DOELEN IN ROTTERDAM?
Er is nog plaats op zondag 24 november
incl. bezoek aan de markthallen en zondaglunch
De winter is in aantocht, nog even voor koning winter zijn intrede doet
dus nu nog een goed tijdstip voor een gezellige 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 korenfestivals in de Doelen
organiseren zij op veler verzoek nogmaals een concert in een nog
uitgebreidere versie! Deze keer zullen er een aantal speciale muzikale
verrassingen zijn, dus zorg dat u erbij bent op 24 november!
Met vier koren ontstaat er een geweldig gezamenlijk muzikaal
concept, waarin plaats is voor zowel traditionele zeemansliederen,
maar ook voor bekende meezingers en Nederlands repertoire. Kom
lekker meezingen en meedeinen op deze gezellige en muzikale
woelige baren op zondag 24 november 2019!
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 naast de immense
Markthal van Rotterdam voor een gezamenlijke lunch en een lekker
drankje na. Omstreeks 16.00-16.30 uur zijn we weer terug in
Oosterhout.
Kosten € 55,00 p.p. incl. busvervoer, entree, goed verzorgde lunch,
borrel of drankje na de lunch en fooien.
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
Aanmelden en info: Lia Joosen tel: 06-46392051

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

Extra aandacht voor eenzaamheid
4 signalen van eenzaamheid:
1 Weinig sociale contacten
2 Weinig bezoek van familie of vrienden
3 Geen contacten in de buurt
4 Geen hobby's of lid van een vereniging, groep of club.
Geef mensen in uw omgeving wat extra aandacht bij deze 4 signalen
van eenzaamheid

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

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

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

Rek. Nr reizen:
NL07RABO 0304 1588 52
Ledenadministratie: Ger de Jong
06-31515606
Activiteiten: Rikie v. Ginneken
06 - 51614226
Sociale aangelegenheden:
Mariëtte van Tilburg
0162-421852
Redactie Nieuwsbrief:
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
.

