KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: december 2019
December-perikelen
Omdat onze voorzitster het afgelopen jaar
erg druk is geweest met o.a. het organiseren
van het jubileumjaar en nu nog steeds heel
druk is met KBO-zaken, hebben wij als
bestuur voorgesteld deze december-column
voor onze rekening te nemen.
Ik heb mij (ondergetekende) hiervoor aangeboden en laat u een
kerstverslag zien uit het boek dat ik geschreven heb na het overlijden
van mijn dochter Yvonne. Ook toen ging het al over de drukte en de
stress van de decembermaand. Enfin, leest u zelf maar.

Donderdag 12 december
“4 seizoenenmaaltijd, thema winter”
De ontvangst voor de
seizoenmaaltijd “thema
Winter” is om 18.00 uur
in het Floraliapark.
Beneluxweg 63, 4904 SJ Oosterhout
Wilt u zo vriendelijk zijn, als u nog niet heeft
betaald, het geld nu over te maken op
rekeningnummer NL97 RABO 0123706580 van
KBO Oosterhout Stad, o.v.v. Eugéne.

KERST 2001:
Wij zullen beslist niet de enigen zijn die in januari de verzuchting
slaken: “Hè, blij dat de feestdagen weer achter de rug zijn”. Zou dat
ook een beetje te maken hebben met het vage schuldgevoel dat,
terugkijkend op de kerstdagen, blijft hangen ? Want waar waren we
nou eigenlijk allemaal zo druk mee ? Al vier weken van tevoren de
kerstboom kopen, anders moet je genoegen nemen met de
overgebleven kneusjes. Een alsmaar groeiend aantal kerstkaarten
versturen, de haasbiefstuk op tijd bestellen, kerstversiering van de
zolder halen, wat zal ik aandoen, moeten wij ook kerstverlichting in de
voortuin, dat heeft bijna iedereen en wij nog niet !
Daar waren we zo druk mee ! Zijn we nog iets vergeten ? Oh ja,…….
volgend jaar toch eens proberen om even wat tijd te nemen voor
bezinning ? Die cynische gedachten moest ik even kwijt. Lucht toch op.

Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
introducees € 12,50

Natuurlijk is Kerstmis gezellig. En je probeert ook een moment stil te
staan bij de kerstgedachte. Maar ik kan er ook niets aan doen dat de
commercie er zo’n kermis van heeft gemaakt in plaats van Kerstmis.
De reclamefolders puilen uit je brievenbus en lang voordat Sinterklaas
weer vertrokken is zijn de etalages en de straten al voorzien van kerstversieringen. Je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan om je niet,
al is het maar een beetje, mee te laten slepen door die eindeloze
stroom van aanbevelingen. Koop dit, doe dat.

Aanmelden bij:
Rikie van Ginneken tel: 06-51614226
of via e-mail: jos.rikie@kpnmail.nl

Een specifiek kerstverhaal waarin Yvonne de hoofdrol speelt heb ik
niet voorhanden. Ze vond het heel gezellig dat ze vrij was, thuis was en
genoot van de sfeer. Als puberende tiener had ze, met de humor die
haar toen al zo eigen was, voor ons een kerstbal getekend met
rondom de tekst: “De fabrikant heeft er met grote letters op
geschreven KERSTBAL, want je weet maar nooit met die oorbellen van
tegenwoordig, t’is toch te gek !”

Wilhelminalaan 57, Oosterhout

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar tel:
0162-470834 Volgeboekt !!!

Vrijdag 20 december
Workshop bloemschikken
Opgeven mogelijk tot 15 december.
De kosten zijn inclusief
materiaal en koffie of thee.
Leden KBO Oosterhout Stad € 15,00
Niet leden en introducees € 17,00.
Aanvang 9.30 tot ca. 11.45 uur.

Locatie: De Slotjes, Slotjesveld, Oosterhout

Woensdagmiddag 18 december
Kerstviering Pannehoef

Aanvang 13.30 uur Eindtijd + 15.30 uur
Optreden van KBO koor De Old Stars.

Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen !

Onder het genot van een kopje koffie of thee,
met daarbij iets lekkers, kunnen we even
gezellig met elkaar bijpraten.

Sija van Geijn
P.S.: Kunnen we hier geen traditie van maken. Mogen we volgend jaar
deze column vullen met UW persoonlijke kerstverhaal ?

Wij zouden het leuk vinden u als leden van KBO
Oosterhout Stad ook bij deze Kerstviering weer te
mogen begroeten.

Wijzigingen collectieve zorgverzekering
KBO-Brabant

Er gaat wat veranderen in de
collectieve zorgverzekering van KBOBrabant. Er is een powerpointpresentatie gemaakt met de wijzigingen.

Om deze in te zien kijk dan op onze website www.kbostad.nl

Donderdag 12 december 19.00 uur
Brugklas de Musical (9+)
KBO leden ontvangen 10% korting op deze voorstelling.
Leuk als uitje met je kleinkind in De Bussel.
Boeken kan aan de balie op vertoon van KBO Ledenpas.
Deze populairste serie van de
Nederlandse TV komt nu naar het
theater met een eigen musical! Alles
wat er gebeurt in het eerste jaar van
de middelbare school kun je nu van
nóg dichterbij meemaken.
In de musical zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman),
Emma (Belle Zimmerman), Jamie (Claire Veldkamp) en een
compleet nieuwe Brugklasser te zien.
Een hip-hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat
een vet idee, lekker out of the box! Dan wil Emma de hoofdrol
spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen
zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen
zich gedragen?

‘Spel en vreugd in oorlogstijd’
In het teken van de 75-jarige bevrijding van Oosterhout wordt
in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ een
tentoonstelling gehouden over speelgoed, dat in de Tweede
Wereldoorlog gemaakt is. De collectie die getoond wordt is
van Nellie Heemskerk, oprichtster van het Speelgoedmuseum.
‘Oorlog op tafel’
Volledig in de sfeer van de jaren ’40-‘45 is te zien met welk
speelgoed kinderen gedurende de oorlog speelden en hoe
belangrijk dat voor hen was. Ook worden familiespellen
getoond waarbij het er in de huiskamer heel wat ruiger aan
toe ging dan aan het front, waar soldaten onschuldige
spelletjes speelden als kaarten, dobbelen en vraag- en
. antwoordquizjes. De werkelijkheid was voor hen al bloedig
genoeg. Ook het materiaal waarmee het speelgoed gemaakt
werd is bijzonder, want dat was toen nauwelijks voorhanden.
De tentoonstelling is tot en met 5 januari 2020 te zien in de
Wissel-expositiezaal van het Speelgoedmuseum.
Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’
Zandheuvel 51, 4901 HT Oosterhout, tel. 0162-452815
Maandag gesloten. Geopend van:
Di t/m za 13.00–17.00, zo 11.00–17.00 uur.
Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.

Festival KOM rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief
stond de verkeerde foto
afgedrukt. Onze excuses.
Dit is de juiste foto bij de
2de prijs van mevr. Nel
van Strien met
“Feestende poezen”.

NIEUW in onze Nieuwsbrief !
Contactrubriek
U kent ze vast wel, de reguliere contactadvertenties, die
er meestal op gericht zijn om een langduriger relatie tot
stand te brengen. Wij merken dat veel alleenstaanden
daar niet op uit zijn. Veel mensen zijn juist op zoek naar
kortdurende contacten, naar gezelschap om samen een
bezoekje te brengen aan een bioscoop, theater,
museum of bij mooi weer een wandeling te maken,
stukje te fietsen of een middagje te shoppen.
Via deze rubriek willen wij proberen om juist deze
mensen met elkaar in contact te brengen.
Wilt u een poging wagen ?
Dan kunt u uw oproep sturen naar KBO Oosterhout
Stad, p/a Kuiperijhof 118, 4902 DE Oosterhout onder
vermelding van “Contactoproep Nieuwsbrief”.
U kunt uw oproep ook per e-mail sturen aan
netty@rutjes.net In de Nieuwsbrief wordt uw oproep
anoniem, onder nummer, geplaatst. Vermeld uw adres,
telefoonnummer en e-mailadres. De oproep plaatsen is
gratis. Als er meer oproepen zijn dan ruimte in ons blad,
leggen we een wachtlijst aan.
Reageren ?
Als u wilt reageren op een oproep stuurt u uw bericht in
een gesloten enveloppe naar KBO Oosterhout Stad, p/a
Kuiperijhof 118, 4902 DE Oosterhout en zet linksboven
op de enveloppe “Contactoproep KBO ” en het nummer
van de oproep waarop u reageert. Wij sturen uw
enveloppe dan ongeopend door. Vermeld uw naam,
adres of e-mailadres in uw reactie, zodat de ontvanger
contact met u kan opnemen.
Voor meer informatie kunt u bellen met Netty Rutjes
telefoon 0162-426218 of e-mailen naar
netty@rutjes.net

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!

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 de Wouw.
Bij voldoende animo wordt er een nieuwe cursus
“Beginnen met internet” gepland.
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 de 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).

Natuurwandelingen jan. – febr. 2020
Zondag
12 januari
14.00 uur

Duiventoren. Zee van zand.
Start: SBB-parkeerplaats,
Moerkensdreef, 5107 NT Dongen.

Zondag
26 januari
14.00 uur

Dorstse bossen. Diersporen.
Start: SBB-parkeerplaats
Hoevestraat 12, 4903 RR Oosterhout.
Een gezinsactiviteit. Klein en groot
welkom!

Zondag
16 februari
14.00 uur

‘t Zand. Zand en water.
Start: Parkeerplaats bij recreatieplas
aan de Voskuil (zijstraat Franse Baan),
5131NT Alphen-Chaam

Het bestuur van KBO Oosterhout Stad

wenst u allen heel fijne kerstdagen en
een gezellige jaarwisseling!

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

ONZE REISBESTEMMINGEN
VOOR 2020

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

DRENTHE

4 mei – 9 mei 2020
6 - daagse busreis, tijdens een geheel
verzorgde reis op ontdekking in een
onbekende omgeving met bezoek aan mooie
en boeiende plaatsen in een provincie die
mooie onontdekte plekjes voor ons heeft.

OOSTZEE/STRALSUND 5 juli -12 juli 2020
8 - daagse busreis naar de Oostzee,
verblijfshotel in Stralsund.
Excursies naar onbekende plaatsen aan de
mooiste kust van Duitsland met zijn
Waddeneilanden en krijtrotsen, een
verrassende reis met onverwachte
ontmoetingen in een nieuwe omgeving.
(wegens de overgrote belangstelling is er een
2de reis gepland naar dezelfde bestemming van
26 juli – 2 augustus 2020)
VIVA TRESPANA

5 september – 15 september 2020
12-daagse bus-excursiereis naar Spanje, een
indrukwekkende rondreis in een gastvrij land
met culturele hoogtepunten, bezoeken en
excursies met gidsen in de 4 beroemde steden:
San Sebastian, Madrid, Valencia en Barcelona.

Info en vragen: Lia Joosen - Joosen
Tel: 06 4639 2051

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

Kennismakingsmiddag Kerstreis
vrijdag 13 december 2019
Gezellige kennismakingsbijeenkomst voor alle ingeschreven
deelnemers aan de 5 - daagse kerstvakantie Venray van
23–27 december 2019 in:

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:
Activiteitencentrum “De Slotjes” van 14.00 tot 16.00 uur.

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe leden bij KBO
Oosterhout Stad te mogen verwelkomen:
Dhr. Bakx
Dhr. Besems
Mevr. Breek
Dhr.van Dongen
Mevr. van de Klundert
Mevr. Nieuwenhuizen

Mevr. Bakx
Mevr. Besems
Mevr. Broeders
Mevr. Fick
Dhr.v.d. Meijden
Dhr. Prins

Mevr. van Beckhoven
Dhr. Breek
Mevr. Dolen
Dhr. van de Klundert
Mevr. v.d. Meijden
Mevr. Reijtenbach

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.
.

