KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: augustus 2019
KBO Oosterhout Stad 65 jaar:
dat gaan we vieren !
Zodra de zon schijnt (altijd een feestje) krijg ik
allerlei berichtjes binnen van mensen op vakantie,
met de mooiste foto’s van blauwe zee, blauwe
luchten en exotische drankjes. Kortom:
vakantietijd, dat maakt mensen blij en onbezorgd.
Voor het bestuur van KBO Oosterhout Stad is dat net even anders. Wij
zijn ons aan het voorbereiden op de activiteiten die in het najaar gaan
plaatsvinden. Immers, KBO Oosterhout Stad bestaat dit jaar 65 jaar.
Symbolisch heeft dit jaartal ook wel wat. Voor velen staat 65 jaar nog
steeds voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijd
voor een feestje, dat gaan wij dus ook doen.
KBO Oosterhout Stad moet dat feestje zelf verzorgen. Dus organiseren
we op zondagmiddag 29 september een mooie jubileumviering in de
St. Jan Basiliek, o.a. met het bekende mandoline-orkest “Estrellita” uit
Molenschot. Dit orkest staat o.l.v. Benny Ludeman. Hij was sinds 1972
vaste muzikale begeleider van Toon Hermans en na diens dood ook
van Robert Long. U komt toch ook ! Zet nu de datum in uw agenda.
Via e-mail en de Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij u ook
uitnodigen om samen een uitvoering van “De Drie Musketiers“ door
Con Brio bij te wonen op zondagochtend 13 oktober. “Eén voor allen
en allen voor één!” is hun motto. Mooie, passende gedachte voor
KBO. Kaartjes bestellen? Zie verder in deze nieuwsbrief.
En ter afsluiting van ons jubileumjaar organiseren wij voor u een
speciale kerstviering. Hierover uiteraard meer in volgende
nieuwsbrieven. Maar zet de datum van woensdag 18 december
alvast in uw agenda.
Onze vaste activiteiten zoals wandelen, fietsen, bewegen, Zumba,
dynamic tennis, schilderen, rikken, het KBO koor, bingo, bowlen etc.
gaan het komende seizoen weer gewoon door. Daarnaast zullen wij u
verrassen met leuke nieuwe activiteiten. Lees hier meer over in de
Nieuwsbrief.
Tot ziens bij de KBO
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!

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
Aanmelden hiervoor uiterlijk 30 augustus,
tel: 0162-470834
Informatie over de betaling vindt u in de
nieuwsbrief van september.

Woensdagavond 2 oktober
Bowlen bij Merlijn !
Er is weer een bowlingavond bij Merlijn van
20.00 -21.30 uur.
Heeft u zin in een
avondje bowlen, dan
graag aanmelden
vóór 28 augustus.
Noteer het alvast in uw agenda, als u de
bowlingavond niet wilt missen.
Kosten voor leden KBO Stad € 8,00
Niet leden € 9,50
Informatie over de betaling vindt u in de
nieuwsbrief van september.
Aanmelden, of heeft u vragen:
Telefoon: 06-57386476

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.
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

Het bestuur vraagt dringend uw hulp
Het bestuur van KBO Oosterhout Stad is nog steeds op zoek
naar een PR-medewerker en een assistent penningmeester.
Voor beide functies geldt dat u per week niet meer dan een
uurtje of twee kwijt bent om het werk te doen.

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 Rijks-akademie 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.

Meldt U aan a.u.b.: Gerry Oomen tel. 06-46 29 49 82

Betaling op rekening Reizen, rekeningnummer
NL07RABO 0304 1588 52 o.v.v. Museumreis Dordrecht.

Naar Theater de Bussel

Vertrek Pannehoef om 12.30 uur. Terug om 17.30 uur

met gelijkgezinde theaterliefhebbers met het THEATERSAMEN
Arrangement "Zie ik je vanavond in het theater?"

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

Bent u een theaterliefhebber,
maar is het lastig om iedere
keer iemand te vinden die
mee wil? Dan hebben wij de
perfecte oplossing voor u!
Met het arrangement TheaterSamen gaat u samen met een
groepje gelijkgezinde theaterliefhebbers of vrijwilligers
genieten van een heerlijke avond of middag theater.
Voorafgaand aan de voorstelling drinken we met de Theater
Samen-groep een kopje koffie of thee en leren we elkaar wat
beter kennen. Vervolgens gaan we met z’n allen genieten van
de voorstelling en achteraf is er uiteraard een nabespreking
onder genot van een lekker drankje en een hapje.
Iets voor u?
TheaterSamen kost € 8,50, dit is inclusief een kop koffie met
iets lekkers vooraf en een drankje met een hapje na afloop.
Deze prijs is exclusief voorstellingskaartje.
Op onze website vindt u een overzicht van de deelnemende
voorstellingen.
U kunt dit arrangement telefonisch, aan de balie of via de
website reserveren.
.

Zaterdag 12 oktober
Bijzondere tentoonstelling

Of u vult ‘TheaterSamen’ in bij de voorstellingen als u het
bestelformulier uit het boekje invult.
Bij TheaterSamen zijn altijd vrijwilligers aanwezig om u te
vergezellen.

Informatie over keuring voor rijbewijs
Waarschuwing: U weet inmiddels wel dat bij het CBR grote
achterstand is ontstaan bij de uitgifte van rijbewijzen. Daarom
adviseren wij U minstens 5 maanden vóór het verlopen van
uw rijbewijs actie te ondernemen.

Nieuwe voorzitter Stichting Reizen
Zoals u wellicht al bekend was heeft Anton Kamps in
februari 2019 zijn functie als voorzitter van de Stichting
Reizen neergelegd. Het verheugt ons u te kunnen
melden dat in de bestuursvergadering van 8 mei jl. de
heer Jan Schrauwen met meerderheid van stemmen is
benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting. Wij
kennen Jan al een aantal jaren van o.a. zijn controlewerkzaamheden voor de kascommissie van KBO
Oosterhout Stad en hebben er alle vertrouwen in dat
Jan zijn voorzittersfunctie in de Stichting Reizen met
dezelfde kundigheid en enthousiasme zal vervullen.
Bestuur KBO Oosterhout Stad.

Monumententocht zondag 15 september
Een fietstocht georganiseerd door OFD in samenwerking
met de Stichting Open Monumentendag afdeling
Oosterhout.
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. U kunt het werk bekijken van vele
kunstenaars uit de regio, die voor één dag de deuren
van de ateliers openzetten voor het publiek.
Langs deze open monumenten en open ateliers is door
de Stichting Oosterhoutse Fietsdagen een rustieke
fietsroute uitgezet van 20 of 40 kilometers.
Binnenkort meer informatie op de website
www.oosterhoutsefietsdagen.nl

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
BULGARIJE 6 – 15 september 2019
10 – daagse vlieg/bus-reis “ONTDEK BULGARIJE”
Er zijn nog enkele plaatsen vrij i.v.m. annuleringen
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 velen
onbekend vriendelijk en gastvrij land.
Informatie en/of brochures op aanvraag:
Lia Joosen Tel: 06-4639 2051

Kennismakingsochtend
Bulgarije 2019
Vrijdag 23 augustus 10.30 uur

NIEUW – NIEUW – NIEUW
KBO CREATIEF !
Met ingang van 1 oktober a.s. starten wij met een
serie workshops, verdeeld over de maanden oktober
2019 t/m maart 2020, waarin het creatieve in de
mens naar boven wordt gehaald.
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. Haar workshops, in een sfeervolle
ambiance, dragen eraan bij om even de dagelijkse
zorgjes te vergeten.
Elke workshop heeft een eigen
thema. Zo starten wij op 1 oktober
met het thema:
“van Terracotta- naar Sierpot”.
De eerste workshop is een try-out om na te gaan of
er voldoende animo is om deze serie door te zetten.
Indien u ook aanwezige en onbekende creativiteit
naar boven wilt halen, noteer dan
1 oktober 2019 in uw agenda.
Om 14.00 uur starten wij in de Slotjes.
In de Nieuwsbrief van september volgen nadere
mededelingen.

Beginnerscursus internetten
Kennismakingsbijeenkomst voor alle deelnemers aan de 10daagse vakantie naar Bulgarije van 6-15 september 2019 in:
Activiteitencentrum “De Slotjes”.

Rabobank Clubkas
Campagne
Door deelname kunt u de clubkas van KBO Oosterhout Stad
ondersteunen.
Wie kunnen er stemmen?
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.
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.
Deze clubactie heeft voor KBO Oosterhout Stad vorig jaar
€ 553,60 opgebracht

“Samen met Bibliotheek Theek 5 organiseren we in
september de beginnerscursus internetten Klik en
Tik, speciaal voor KBO-leden. De cursus bestaat uit 3
bijeenkomsten op maandagmiddagen 9, 16 en 23
september van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Tijdens de cursus wordt uitgelegd
hoe u op internet komt, hoe u
verschillende websites kunt
bezoeken, en weerbezoekeen
terug kunt gaan. Ook het invullen
van online formulieren, het plannen van een route
met Google Maps en het zoeken van foto’s, video’s
en meer leuks op internet komt ter sprake. In de
cursus leert u omgaan met het programma
Oefenen.nl, zodat u ook na de cursus steeds kunt
blijven doen wat u heeft geleerd.
Voordat de cursus start, wordt u door Ilona van Soest
van Theek 5 gebeld, om te bespreken wat u graag uit
de cursus wilt opsteken en hoe handig u al of niet
met de computer bent. Dit telefoontje kunt u in de
week van 2 september verwachten.
Lijkt het u wel wat om feilloos de weg op internet te
kunnen vinden? Meldt u dan aan bij Dré van der
Wouw, tel 0162 429 251. De kosten bedragen € 20,--.
Aanmelden kan tot 26 augustus.

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
DINSDAG 24 september
Verrassingsdagtocht 2019

ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

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

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!!

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

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

RIKKEN

Aanmelden vanaf 7 augustus 10.00 uur: Lia Joosen tel: 06-46392051

FIETSEN

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

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 verkrijgbaar.
Kosten voor deze feestelijke theatervoorstelling: GRATIS tickets incl.
koffie of thee.
Reserveringskosten: € 5,00 p p.
Reserveer tijdig uw tickets want VOL is VOL
Info en reserveren: Lia Joosen telefoon: 06 4639 2051
Na ontvangst van uw betaling op rek.nr. NL97RABO 0123 70 6580
t.n.v. KBO Oosterhout-stad worden de tickets voor u gereserveerd

Donderdagmiddag om 13.30 uur
Info, Dini Verschueren tel: 0162 – 432911
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
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
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
.

