KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: januari 2020
We gaan schrikkelen in 2020

Woensdag 5 februari Bingo
Weer een gezellige bingomiddag in De Slotjes

Ik gloei nog een beetje na van een gezellige
en warme Kerstviering voor al onze leden in
De Pannehoef. Een hele fijne opkomst.
Kerstfeest met rondlopende goochelaar,
muzikaal omlijst door ons eigen KBO koor The Old Stars, een heuse
Kerstman met cadeautjes voor iedereen en natuurlijk lekkere
consumpties.
Hiermee sloten we een geweldig jubileumjaar af. Wij blikken terug op
een mooie uitvoering in De St. Jan en natuurlijk de Con Brio musical
De 3 Musketiers in De Bussel. Dan nog als klap op de vuurpijl de
Kerstviering. Fijn dat we dat samen met vrijwilligers en sponsoren
voor elkaar hebben gekregen.
Er waren dit jaar extra vaak vrijwilligers actief om alle activiteiten
mogelijk te maken. Een bedankje is uiteraard op zijn plaats. Als
vrijwilliger ontvangt u op persoonlijke titel nog een bedankje met een
uitnodiging voor een gezellig avondje samen op 17 januari. Zet het
alvast in de agenda.
2020 brengt voor KBO Oosterhout Stad weer veel uitdagingen, maar
daar hebben we dit jaar, op 29 februari, 24 uur extra voor. Dat wordt
schrikkelen !! Nieuwe KBO activiteiten kunnen we hopelijk blijven
aanbieden in het nieuwe jaar, zoals dansen bij Dance Masters in de
Rulstraat, of een hobby workshop. Dit hangt, zoals iedere activiteit,
af van voldoende deelname, dus doe ook in het nieuwe jaar weer
enthousiast mee aan de activiteiten die wij u bieden. Ga mee op reis
of met een dagtocht, schilder, wandel of fiets mee, of ga eerst eens
vrijblijvend kijken bij een activiteit.

Aanvang 14.00 uur, einde + 16.00 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad
€ 6,00 Niet leden € 8,50
Inclusief koffie of thee.

Denk aan uw lidmaatschapspasje!!

Vrijdag 14 februari
Workshop bloemschikken
Opgeven is mogelijk tot 8 februari.
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.
Aanmelden bij:
Rikie van Ginneken tel: 06-51614226
of via e-mail: jos.rikie@kpnmail.nl
Locatie: De Slotjes, Slotjesveld, Oosterhout

Woensdagavond 11 Maart:
Bowlen bij Merlijn!!
We gaan weer bowlen bij Merlijn van
20.00 -21.30 uur
Heeft u zin in een avondje
bowlen dan graag
aanmelden vóór 28 Januari

Wij stellen voor om in februari een gezellige verklede
carnavalsmiddag te houden op woensdag vóór carnaval en we
hebben plannen voor een Midzomerfeest later in het jaar. Dus ook
voor 2020 genoeg redenen om lid te zijn en te blijven van KBO
Oosterhout Stad!

Noteer het al vast in uw agenda als u de
bowlingavond niet wilt missen!!!!

Heeft u zelf ideeën voor een leuke dag of activiteit, mail ons dan.
Het bestuur heeft besloten dit jaar nu eens GEEN Nieuwjaarsreceptie
te organiseren, daarom wens ik u vanaf deze plaats een heel Gezond
en Gelukkig nieuw KBO jaar. Ik zie u graag weer tijdens een van de
vele activiteiten.

Informatie over de betaling vindt u in de
nieuwsbrief van februari.

HAPPY NEW YEAR
Gerry Oomen
Voorzitter

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

Aanmelden of heeft u vragen? 06-23699367

Het bestuur van KBO Oosterhout Stad
wenst u allen een
Gelukkig Nieuwjaar.

Terugblik “ eten bij Eugène ” 12 december
Een voortreffelijk 3 gangen menu,
iedereen heeft weer genoten deze
avond. Ook de vrijwilligers van het
Floraliapark hebben geweldig
geholpen om alles op rolletjes te laten verlopen.
Voor 2020 heeft Eugène ons weer toegezegd dit een vervolg
te geven.
Wilt u ook hieraan deelnemen let dan zeker goed op de
volgende nieuwsbrief waarin meer informatie van aanmelden
hiervoor.

“Doe meer met je DigiD”
Volg de speciale KBO-cursus
Overheden verwijzen burgers
steeds vaker naar hun digitale
loketten en dat zal de komende
jaren alleen maar verder toenemen.
Tegelijk is nog niet iedereen vertrouwd met het zaken
regelen op de pc, tablet of smartphone. Of het nu gaat
om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van
zorg of het doorgeven van een verhuizing. Wilt u ook
leren gebruik te maken van deze digitale diensten dan is
deze cursus iets voor u.
U leert:

Contactrubriek

-

Bent u wel eens op zoek naar gezelschap
om samen een bezoekje te brengen aan
een bioscoop, theather, museum of om
bij
bij mooi weer een wandeling
te maken, stukje te fietsen of

-

een middagje te shoppen, dan kunt u contact zoeken via deze
rubriek van KBO Oosterhout Stad.

-

U kunt een oproep sturen naar KBO Oosterhout Stad, p/a
Kuiperijhof 118, 4902 DE Oosterhout, onder vermelding van
“Contactrubriek Nieuwsbrief”.
Uw oproep en reacties hierop worden onder nummer
geplaatst en volledig anoniem verwerkt.
Bel voor meer informatie naar nummer 0162-426218

Dansen 2 februari 2020
Zondag 2 februari is het weer
zover. Dan staat Bas Markus met
zijn enthousiaste team van Dance
Masters weer klaar om ons te
ontvangen voor een ontspannen en gezellige dansmiddag.
Hij organiseert ook weer een kleine dansworkshop, speciaal
toegankelijk voor alleenstaanden. Koffie met iets lekkers staat
voor u klaar. Hartstikke leuk!
Ook dit jaar zullen we proberen de twee maandelijkse
dansmiddagen bij Dance Masters aan de Rulstraat erin te
houden. Als de opkomst op 2 februari te laag is, moeten we
.
echter overwegen om te stoppen.
Dus laat u niet kennen, kom gezellig genieten. Wilt u niet
dansen maar alleen gezellig kletsen met vrienden of
vriendinnen, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.
Locatie: Dance Masters, t.o. de Vredeskerk. Rulstraat 9,
4901 LM Oosterhout.
Datum: 2 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur.
Zaal open om 13.30 uur
Prijs: KBO leden € 6,00 Niet leden € 7,50

-

hoe u handige informatie kunt vinden en hoe u iets
digitaal moet aanvragen bij de gemeente;
te zien wat de overheid allemaal al over je weet,
zoals de opbouw van je AOW;
hoe u DigiD (digitale sleutel voor de overheid) kunt
aanvragen en gebruiken;
het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst;
hoe gebruik te maken van overheid.nl en
regelhulp.nl over zorg en sociale zekerheid.

De cursus wordt in een kleine groep van maximaal 8
personen gegeven door een ambtenaar van de
Gemeente Oosterhout. Er zijn vier bijeenkomsten van
twee uur. De kosten bedragen € 15,-- inclusief
cursusboek. Alleen voor leden KBO Oosterhout Stad.
Alle onderdelen komen stap voor stap aan de orde en
er is veel tijd om zelf te oefenen op de aanwezige
laptops. Als er meer personen geïnteresseerd zijn
hanteren we een wachtlijst voor een latere cursus.
Basiskennis van computer en internet is noodzakelijk!
De cursus vindt plaats in de bibliotheek in de Bussel op
de donderdagen 26 maart, 2, 9 en 16 april van 14.00 tot
16.00.
Voorafgaande aan de cursus wordt u gebeld met een
aantal vragen over uw vaardigheid met computer,
laptop of tablet. Het cursusbedrag kunt u voorafgaand
aan de cursus aan de balie in de bibliotheek via pinnen
voldoen.
Wilt u de cursus volgen? Dan graag opgave via Dré van
de Wouw. Tel. 0162-429251

Etalage met tentoonstelling van leden
schilderclub KBO
In de Rulstraat op nr. 17 (t.o.
bakkerij de Jong) is een tentoonstelling te zien van onze leden.
De moeite waard om daar eens te gaan kijken en
misschien is het voor u een reden om u aan te melden
voor een cursus, locatie Heuvel 19. Ook kunt u
vrijblijvend een kijkje komen nemen. Wij schilderen op
maandag- en donderdagmiddag van 13.45 tot l6.15 uur
o.l.v. Jacko van Alphen.

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

Theek5 Oosterhout mogelijkheden leesclub KBO
Als je erover denkt om bij een
leesclub te gaan, kun je dat via
Theek5 regelen.
We kunnen een bijeenkomst organiseren om kennis te
maken met anderen die een leesclub zouden willen
vormen.
Ook hebben we een samenwerking met Senia, een landelijke leescluborganisatie die veel te bieden heeft.
Zij hebben bijvoorbeeld leesclubs die alleen
geschiedenisboeken lezen, of alleen Engelstalig.

Bibliotheek Theek5 organiseert i.s.m. de
KBO:
In maart en april een tweetal
informatieve bijeenkomsten
over de digitale belastingaangifte en het aanvragen
van Toeslagen

In maart zal de bijeenkomst gaan over de
digitale belastingaangifte.
Wenst u de aangifte zelf digitaal in te vullen, maar
ziet u er tegenop? Of krijgt u graag tips over bepaalde
aftrekposten? Kom dan naar de informatieve
bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het
invullen van aangiftes voor de inkomensbelasting
met het doel dat u dit voortaan zelfstandig kunt.

Via de bibliotheek is het mogelijk om tegen een kleine
vergoeding boeken te lenen voor leesclubs.

Tevens krijgt u uitleg over de wijzigingen omtrent de
(digitale) post van de overheid.

En natuurlijk is de bibliotheek een mooie plek om samen te
komen om het gelezen boek te bespreken.

In april gaat de bijeenkomst over de
Toeslagen.

Kijk maar eens op de website van Theek5 voor onze
leesclubcollectie
https://www.theek5.nl/iguana/www.main.cls?surl=Leeskringen
of op de website van Senia https://www.senia.nl/

Rabobank Clubkas campagne en Cash voor je club
Alle leden die op ons gestemd hebben tijdens de Rabo
CLUBKAS CAMPAGNE hartelijk dank!!
De opbrengst € 797,28 voor KBO
Oosterhout Stad is een mooi resultaat.
Alle leden die hun muntje tijdens de Cash voor je club voor
ons bestemd hebben ook hartelijk dank.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het
aanvragen van de Toeslagen. Welke toeslagen kunt u
aanvragen, wanneer en hoe kunt u deze aanvragen
en aan welke regels moet men voldoen om recht te
hebben op de Toeslagen.
Let op: het invullen van de belastingaangifte en
aanvragen van toeslagen dient wel thuis te gebeuren.
Beide gratis bijeenkomsten zijn in Activiteitencentrum Slotjes en worden verzorgd door dhr. Ad
Doorakkers, voorheen werkzaam bij de
Belastingdienst.
Definitieve datums voor de bijeenkomsten worden zo
spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De opbrengst was € 791,00 voor KBO
Oosterhout Stad

Carnavalsviering van KBO Oosterhout Stad.
ALAAF!
Op woensdag 19 februari hebben wij een gezellige verklede
carnavalsmiddag
in de Pannehoef.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Iedereen
kan uiteraard zitten, gezellig meezingen en genieten
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
van
de
carnavalsfeer
van toen en nu. Met een Carnavals DJ, een
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
diapresentatie
van oude Oosterhoutse carnavalsfoto’s en meer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
verrassingen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reserveer de datum alvast.
HATSIEKEDEE!

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe
leden bij KBO Oosterhout Stad te mogen
verwelkomen:
Dhr. Piet van Dongen Dhr. Paul van Dorst
Mevr. Els van Dorst Mevr. Lily Dute
Mevr. Corrie Faassen Mevr. Truus Hessels
Mevr. Daatje Kops Dhr. Sjra Kruijtzer
Mevr. Toos Kruijtzer Dhr. Fred Lokken
Dhr. Pierre van de Poel Mevr. Agnes van de Poel
Mevr. Marian van Poppel Mevr. Zitka Stojkovic

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. We bezoeken boeiende
plaatsen in een provincie die mooie
onontdekte plekjes voor ons heeft.

OOSTZEE/STRALSUND 5 juli -12 juli 2020
27 juli – 3 augustus 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.
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

Wij attenderen u nogmaals op de regels en kosten bij
annulering van aangemelde dagtochten, concerten,
musicals en theater 2020.
Voor dagtochten geldt:
Annulering tot 48 uur voor vertrek: € 7,50 p.p.
Annulering binnen 48 uur voor vertrek: 100% van de reissom
(natuurlijk mag u zelf iemand kostenloos in uw plaats stellen)
Voor tickets voor concerten, musicals en theater geldt:

De kosten bij annulering bedragen altijd 100% of u meldt bij
annulering zelf een plaatsvervanger aan.

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

Bij meerdaagse reizen gelden de reis/annuleringsvoorwaarden welke
men ontvangt bij de bevestiging van een door u geboekte meerdaagse
reis.

Rien en Lia Joosen
Sint Vincentiusstraat 40
4901 GL OOSTERHOUT

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.
.

