KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: maart 2020
Zondag 29 maart Dansen
Slingers ophangen doe je zelf !
De uitdrukking: “Het leven is een feest, maar
je moet zelf de slingers ophangen” komt in
me op.
We doen het regelmatig, soms met een verjaardag of bij een
jubileum, om zo’n dag op te leuken. Er zijn aardig wat gelegenheden
waarbij slingers gebruikt worden.
Mensen die mij inspireren zijn mensen met daadkracht, met
doorzettingsvermogen en mensen die met hun acties
verantwoording voor hun eigen geluk dragen. Zij maken met simpele
dingen het leven tot een feestje. Blij met iedere nieuwe dag, met een
vogeltje dat fluit, een glimlach, een kopje koffie of thee of zomaar
heerlijk de zon op hun gezicht.
.
Ook bij tegenslag zul je zelf de slingers op moeten hangen, want
geluk en plezier in het leven hangt niet af van anderen, maar van
jezelf. Wat ik heb geleerd is hoe je steeds de slingers opnieuw op
kunt hangen en vooral waar je die slingers kunt vinden, diep in jezelf,
om van elke dag, net even op een andere manier, een feestje te
maken.

Zondag 29 maart 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!
Dus laat u niet kennen, kom
gezellig genieten. Wilt u niet
dansen, maar alleen gezellig
praten met vrienden of
vriendinnen, dan bent u
natuurlijk
ook van harte
natuurlijk ook van harte
welkom.
welkom.
Locatie: Dance Masters, t.o. de Vredeskerk.
Rulstraat 9, 4901 LM Oosterhout.
Datum: 29 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 uur.
Zaal open om 13.30 uur
Prijs: KBO leden € 6,00 Niet leden € 7,50

Donderdag 23 april
Voorjaarseten in de Floraliatuin.

Eenzaamheid mag dan realiteit zijn, maar toch zit het ook een beetje
tussen de oren. Het is ook iets fysieks, want als je niet op zoek gaat
naar de slingers, met andere woorden, als je zelf geen actie
onderneemt, zullen de slingers ook niet worden opgehangen.
Wij kunnen bv als KBO veel activiteiten organiseren, maar als u geen
actie onderneemt (door uw deelname) gebeurt er niets en wordt
zo’n dag dus ook geen feestje. Denk aan de Carnavals middag (die
we af moesten blazen ivm te weinig deelname), of onze
contactrubriek. Als u er geen gebruik van maakt blijft alles voor u bij
het oude.

Kok Eugène heeft voor
ons een voorjaarsmenu
samengesteld en we
laten ons weer verrassen!
Door de zeer grote belangstelling voor deze
diners is het snel volgeboekt en… vol is vol.
Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich
aanmelden door te bellen naar 0162-470834
Ontvangst 18.00 uur.

Wij reiken iedereen die zich alleen of eenzaam voelt een handvat aan
om de slingers te gaan zoeken en op te hangen met de organisatie
“Met je Hart”. Samen wordt het dan een feestje. Lees het stukje
verderop in deze nieuwsbrief.

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

Ik wens iedereen een fijne, actieve maand maart toe met 31 kleine
feestjes !
Gerry Oomen
Voorzitter

KBO Oosterhout Stad
NL97 RABO 0123706580, o.v.v. Eugéne

Heeft u zich aangemeld dan kunt u het bedrag
overmaken op rekeningnummer:

Contactrubriek
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.

BR.O.NR. 1.001/20
Actieve vrouw van 85 jaar met brede belangstelling, zou graag
in contact komen met iemand met dezelfde interesses om
samen naar o.a. theater, toneel of bioscoop te gaan.
Ik kijk uit naar een leuke reactie.

BR.O.NR. 1.002/20
Vrouw van 82 jaar wil graag in contact komen met andere
dame of heer die ook niet graag alleen naar theater/film gaat,
of naar een restaurant. Omgeving Oosterhout.
Alleen is maar alleen.
Ik vind het leuk om op deze manier met andere mensen
kennis te maken.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres in
uw reactie, zodat de ontvanger contact met u kan opnemen.
Stuur uw bericht in een gesloten envelop naar Kuiperijhof 118,
4902 DE Oosterhout met linksboven op de envelop
“contactoproep” en het nummer waarop u reageert.
Wij sturen uw envelop dan ongeopend door.
Bel voor meer informatie naar nummer 0162-426218

MUSICAL ANASTASIA
in CIRCUSTHEATER
SCHEVENINGEN
Woensdagmiddag 3 of 10 juni 2020
De spectaculaire musical ANASTASIA vertelt het verhaal
van de Russische tsarenfamilie Romanov.
Sint-Petersburg 1907
De grootvorstin Fjodorovna troost de kleine Anastasia,
die verdrietig is omdat haar grootmoeder naar Parijs
gaat verhuizen. Als afscheidscadeau geeft de grootvorstin Anastasia haar een muziekdoosje en doet ze
haar kleindochter een belofte:
We zien elkaar weer in Parijs.
Tien jaar later, tijdens een groot bal, vallen de
Bolsjewieken het paleis van de Tsaar aan. De hele
koninklijke familie met hun kinderen zit gevangen en
wordt geëxecuteerd, maar Anastasia is op mysterieuze
wijze verdwenen.
Parijs 1920
Na jaren kwam er in 1918 een einde aan de tsarendynastie in Rusland. Al snel ontstonden er geruchten
dat de dochter Anastasia de aanval op haar familie had
overleefd. Wat was er gebeurd? De musical vertelt het
verhaal van het moedige weeskind Anya, dat zich niets
herinnert van vroeger en geen idee heeft wie ze is. Een
muziekdoosje is haar enige bagage. Het ontroerende
verhaal voert langs vorstelijke luxe paleizen in het
romantische Parijs van 1920. Hoe kan het dat Anya
sprekend lijkt op groothertogin Anastasi? Is ze echt de
dochter van de vermoorde Tsaar Nicolaas.
De juiste datum voor de musical is momenteel nog niet
bekend. Met betalingen wachten tot u een telefonische
bevestiging heeft ontvangen.

“Met je Hart”.
Trotse winnaar van het Appeltje
van Oranje
Stichting “Met je Hart” Oosterhout zet zich in om het gevoel
van eenzaamheid onder onzichtbare, thuiswonende ouderen
te verzachten. Zij maken het voor eenzame ouderen mogelijk,
in samenwerking met andere ouderenorganisaties zoals
thuiszorg, ouderenbonden etc., om kosteloos en op regel. matige basis er even uit te zijn met gelijkgestemde mensen.
Uit deze regelmatige ontmoetingen kunnen dan weer mooie
onderlinge contacten ontstaan. U gaat bijvoorbeeld ergens
samen lunchen of een kopje koffie drinken, iets bezoeken etc.
Als u geïnteresseerd bent in deelname dan kunt u zich
telefonisch aanmelden bij onze secretaresse Carry Bouwman,
telefoon 0162-741 936. Zij zal uw interesse doorgeven aan de
dames van “Met je Hart”. U krijgt dan van hen een persoonlijke uitnodiging en wordt opgehaald en thuisgebracht door
vrijwilligers. Dus vervoer is deze keer nu eens geen probleem !

Datum: woensdag 3 of 10 juni 2020 (Juiste datum
wordt z.s.m. bekend gemaakt).
Prijs.: € 119,00 p.p. incl. 1ste rang ticket, excursie en
pauzearrangement in theater.
Aanmelden en informatie: Lia Joosen Tel: 06-46392051

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe
leden bij KBO Stad te verwelkomen:
Tonny Burger
Anny Nooten
Bert Cornelisse
Sape de Jong
Flora Griekspoor
Dimphie Anemaat
Frans Michielse
Fred Paludanus
Jeanne Snoeren
Ineke Caspers
Lia Loonen

Lotte Stadhouders
Harry Loonen
Toos Cornelisse
Lucie de Jong
Rietje Bink
Ans Michielse
Nellie van Etten
Toon Snoeren
Irene Verhoofstad
Hans Caspers

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

Tips voor KBO Oosterhout Stad
Bijeenkomsten bij Theek5
Datum:
Waar:
Torenstraat 8:
Tijd:
Kosten:

Woensdag 18 maart Algemene Ledenvergadering
Locatie: De Pannehoef
Wilhelminalaan 57-59 Oosterhout
Wat:

maandag 9 maart
Theek 5 Centrum,
Kleine Zaal Bussel
20.00 uur
€ 10,--

Boekenweeklezing Sonja Barend

Aanvang 14 .00 uur, einde + 16.00 uur.
AGENDA
1. Opening
2. Notulen Algemene ledenvergadering 20 februari 2019
3. Verslag activiteiten en reizen
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag exploitatiejaar 2019
6. Verslag kascommissie 2019
7. Benoeming kascommissie 2020
8. Verkiezing bestuurslid: Jos Hendriks penningmeester
aftredend: Aad Peek penningmeester
9. Visie van het bestuur over het jaar 2020
10. Communicatie financiële gegevens
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
Jaarstukken verkrijgbaar bij aanvang jaarvergadering of op
aanvraag via email info@kbostad.nl
Namens het bestuur
Gerry Oomen

Vrijdag 27 maart
Workshop bloemschikken
Opgeven is mogelijk tot 23 maart.
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

Woensdag 22 april Bingo
Weer een gezellige bingomiddag in De Slotjes

Sonja Barend (1940) was televisiepresentatrice, ook
wel de Koningin van de Talkshow werd genoemd. Ze
was meer dan veertig jaar op de televisie te zien.
Beroemd werd haar slotzin na ieder
praatprogramma: ‘Voor straks lekker slapen en
morgen gezond weer op.’ Op maandag 9 maart is ze
te gast bij Theek 5 Oosterhout.

Wat:

Woensdag 8 april organiseert Theek 5
i.s.m. de KBO een lezing over de Toeslagen.
Waar: Activiteitencentrum Slotjes Oosterhout
Tijd: 13.30 – 15.00 uur Kosten gratis
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.
Deze lezing wordt verzorgd door Ad Doorakkers,
voorheen werkzaam bij de belastingdienst en is gratis
toegankelijk.
Let op: het aanvragen van de toeslagen dient wel
thuis te gebeuren.
Wil je bij deze gratis bijeenkomst zijn? Meld je snel
aan in de bibliotheek of via Theek 5, Tel 0640941832

Woensdagmiddag 8 april Paasviering
Vredeskerk, Rulstraat, Oosterhout.
Na de viering een gezellig
samenzijn in De Beuk
Aanvang 13.30 uur. Eindtijd ca. 16.00 uur.
Alleen voor leden van KBO Oosterhout Stad.
Denk aan uw lidmaatschapspasje.

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

Bridgen
Regelmatig bereikt ons de vraag of men bij KBO Stad
ook kan bridgen. Vandaar deze oproep aan belangstellenden om zich te melden bij ons secretariaat:
Carry Bouman 0162-741936.
Bij voldoende belangstelling kunnen wij hierop actie
ondernemen.

nfo Joosen

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Donderdag 16 april 2020

ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

GEUREN, KLEUREN, GROEIEN en BLOEIEN

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

Lentetocht waarbij uw ogen, oren en smaakpapillen worden
verwend.
Na de vroege ophaalroute rijden we deze lentedag in noordelijke
richting om op koffietijd bij onze eerste bestemming te arriveren:
Creil, gelegen tussen Lemmer en Urk. Iedereen kent de bollenstreken
rondom Hillegom en Lisse, maar de N.O. polder met zijn vergezichten
en windmolens rondom Creil blijkt de grootste bollenvelden te
bezitten. Bij de familie Becker, de voormalige voorzitter van het
Tulpenfestival in de N.O. Polder, wordt u ontvangen in het Tulpeninformatiecentrum met koffie en heerlijk gebak, uitleg en een film
over de ontwikkelingen hier in dit nieuwe land.
Aansluitend stappen we in onze bus en gaan met een ervaren gids een
kleurrijke tocht maken langs deze bloemenpracht, “de Tulpenroute”.
De gids vertelt ons onderweg alle bijzonderheden en zal over de kleine
wegen de mooiste velden laten zien. Natuurlijk maken we hier en daar
een stop voor de fotografen.
Na de tour schuiven we aan tafel voor een heerlijke boerenlunch,
nemen daarna afscheid van Creil en gaan op weg door de polder naar
Luttelgeest. Hier bevindt zich het moderne familiebedrijf:
Fruitkwekerij P. Verhage, met de mooiste boerderijwinkel van heel
Nederland. In het familiebedrijf met eigen distilleerderij wordt op zeer
verantwoorde wijze gekweekt en geoogst. De bijzonderheden hierover
en de verhalen over ongediertebestrijding worden verteld tijdens de
introductie en rondleiding door het bedrijf en sorteerafdeling. Bij het
bezoek aan de distilleerderij, waar likeuren en eau de Vie worden
gebotteld, gaan we natuurlijk niet weg zonder te proeven. Mocht u
iets mee naar huis willen nemen dan is dat natuurlijk mogelijk.
We sluiten ons bezoek aan de N.O. Polder af met een diner voordat we
weer op weg gaan naar Oosterhout. Een afwisselende, lange dag in
ons eigen Nederland. Aankomst terug in Oosterhout omstreeks 20.30
uur.

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

Kosten € 73,50 p.p. voor leden KBO Oosterhout.
Niet leden € 78,50 Incl. busvervoer, bezoek Tulpeninformatiecentrum
met film, koffie met gebak, rondrit met gids, boerenlunch, bezoek
fruitbedrijf met proeverrij, 3-gangen diner, cadeautje en fooien.

Adres met belangrijk lagere keuringskosten voor de
verlenging van uw rijbewijs.
Mevrouw Hoogmoed, Ulvenhout.
tel. 076 – 5612888 Kosten € 36.--.
www.rijbewijskeuringhoogmoed.nl

Vertrektijden en opstapplaatsen:
07.30 uur
Oosterheide Bunthoef (parkeerstrook)
07.35 uur
Hoek Tempelierstraat / Oldeneellaan
07.40 uur
Oldeneellaan / politiebureau
07.45uur
De Doelen
07.50 uur
Busstation Leijsenhoek
07.55 uur
bushalte Strijenstraat
08.00uur
Pannenhoef
08.10 uur
Arkendonk , Albert Heijn

COLOFON BESTUUR:

Aanmelden:
Lia Joosen

vanaf donderdag 5 maart 10.00 uur.
Tel: 06-46392051

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.
.

