KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: april 2020

PAASVIERING 8 APRIL AFGELAST
Bedenk dat er heel veel dingen niet afgelast zijn
zoals: muziek luisteren, lezen, spelletjes doen,
koken voor elkaar, lachen en quality time
doorbrengen met elkaar.
De heftigste maatregelen als gevolg van het
coronavirus zijn net afgekondigd als ik dit schrijf.
Allemaal niet prettig.
Maar laten we hierdoor toch maar niet in paniek raken. Dat is niet
goed voor ons gemoed en leidt ook nog eens tot irrationeel gedrag
zoals hamsteren etc. Ik zou zeggen: reageer met je hoofd, maar ook
met je hart. Met je hoofd om de juiste dingen te doen die nodig zijn
om verspreiding van het virus in te dammen en met je hart naar
iedereen die hulp nodig heeft. Kijk vooral naar elkaar om!
En laten we ons respect tonen aan iedereen die voor ons de kolen uit
het vuur haalt. De medewerkers in de zorg,zoals huisartsen, thuiszorg medewerkers, ziekenhuis personeel etc. Zij bevinden zich meer
dan ooit in de vuurlinie. Ook de politiek, landelijk en lokaal, staat
voor hete vuren.
Vanuit KBO Oosterhout Stad proberen wij ons steentje bij te dragen.
Dat wil zeggen dat we alle bijzondere activiteiten tot nader bericht
hebben afgelast. De Paasviering van 8 april gaat helaas niet door.
We weten op het moment van schrijven nog niet welke andere
maatregelen er verder afgekondigd zullen worden. Maar het is nu al
wel duidelijk dat deze situatie met verminderde sociale activiteiten
ook, na 31 maart, nog wel even van kracht zal blijven.
Als u twijfelt of een activiteit doorgaat, bel dan de activiteiten
begeleiders. Deze staan met telefoonnummer in de colofon achter
op deze nieuwsbrief.
Ik wens u allen ondertussen toch een fijn Paasweekend en een mooi
begin van de lente.
Gerry Oomen Voorzitter

Donderdag 16 april 2020
GEUREN, KLEUREN, GROEIEN en BLOEIEN
Naar aanleiding van de situatie in Nederland en met name in
Brabant hebben wij besloten het advies van RIVM en
gezondheidsdiensten te volgen en de

dagtocht van 16 april te annuleren.
Alle reeds betaalde reissommen van deze dagtocht zijn op de bij
ons bekende bankrekeningen teruggestort. Mochten hierover
vragen zijn of hebt u het betaalde bedrag nog niet ontvangen,
neemt u dan contact op met Lia Joosen, telefoon 06-46392051

Woensdag 22 april Bingo AFGELAST
Gezien de huidige situatie in
Nederland en met name in
Brabant hebben wij besloten
het advies van RIVM en
gezondheidsdiensten te volgen en bovenstaande
activiteit af te gelasten.

Voorjaarseten in de Floraliatuin
Donderdag 23 april AFGELAST
Helaas hebben Trees en Netty
na veel wikken en wegen de
beslissing moeten nemen om
het eten niet door te laten gaan.
Het is natuurlijk een teleurstelling, maar gezien de
situatie met het Coronavirus durven zij het risico
niet aan.
Vanzelfsprekend krijgt men het betaalde bedrag
teruggestort.
Voor informatie kunt u bellen naar: 0162-470834

Zit u met vragen, heeft u hulp
nodig of wilt u een praatje, dan is
een van de onderstaande
hulplijnen wellicht iets voor u. Uiteraard tegen
bestaande belkosten.
Rode Kruis hulplijn 070 – 4455888 voor ouderen
en mensen in quarantaine. Praten over je zorgen
en advies of doorverwijzing naar de juiste hulp.
Dagelijks van 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag
tussen 10:00-16:00 uur.
De Luisterlijn 0900 0767 of Breda 076 - 521 84 50
Dag en nacht een luisterend oor.
De Zilverlijn Hier kunnen ouderen zich aanmelden
om gratis en vrijblijvend iedere week gebeld te
worden en een gezellig praatje te maken. Om u
aan te melden bel 088 344 2000.
Surplus corona hulplijn 076 – 208 55 55
van 6.30 uur tot 21.00 uur.
Uiteraard mag u ook altijd bellen naar een van de
KBO bestuursleden.

MUSICAL ANASTASIA
in CIRCUSTHEATER
SCHEVENINGEN

Contactrubriek

BR.O NR. 3.001/20
Weduwnaar, 84 jaar, nog redelijk vitaal en actief, zoekt een
gezellig fiets-wandel-en reismaatje om de saaie eenzaamheid
te doorbreken. Oosterhout en omgeving.
Ik rook niet, drink zeer matig en ben in het bezit van auto.
Vermeld in uw reactie uw naam, adres, telefoonnummer of emailadres, zodat de ontvanger contact met u kan opnemen.
Stuur uw reactie 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 ongeopend door.
Bel voor meer informatie naar nummer 0162-426218

ZATERDAG 6 juni is geannuleerd, nieuwe

datum volgt zo spoedig mogelijk
De spectaculaire musical ANASTASIA vertelt het verhaal
van de Russische tsarenfamilie Romanov.
Vertrektijden en opstapplaatsen:
10.00 uur
Arkendonk, Albert Heijn
10.10 uur
Pannehoef
10.20 uur
Bushalte Strijenstraat
10.25uur
Busstation Leijsenhoek
10.30 uur
DE Doelen
10.35 uur
Oldeneellaan /politiebureau
10.40uur
Hoek Tempellierstaat / Oldeneellaan
10.45 uur
Oosterheide parkeerstrook Bunthoef

Oproepen kunt u sturen naar KBO Oosterhout Stad, p/a
Kuiperijhof 118, 4902 DE Oosterhout, onder vermelding van
“Contactrubriek Nieuwsbrief”.

Datum:

Nieuwe datum volgt zo spoedig
mogelijk.

Prijs.:

€ 119,00 p.p. incl. 1ste rang ticket, lunch
en pauzearrangement in theater.

Oproepje!

Aanmelding en informatie nog mogelijk
Lia Joosen Tel: 06-46392051

Wij zijn op zoek naar leden die in een korte omschrijving
kunnen vertellen over de contacten/vriendschappen die zijn
ontstaan tijdens bijeenkomsten of reizen van de KBO Stad.
Heeft u interesse neem dan contact op met de redactie van de
nieuwsbrief.

Workshops uitvoering inkt in juni AFGELAST
Het plan was om voor leden die interesse
hadden in de maand juni een workshop inkt
te geven op iedere donderdagmiddag van
13.45 tot 16.15 uur.
Maar gezien de huidige situatie in Nederland en met name in
Brabant hebben wij besloten het advies van RIVM en
. gezondheidsdiensten te volgen en bovenstaande activiteit af
te gelasten.
Info: Jacko van Alphen tel: 0162-454334

www.kbostad.nl
De site voor extra afdelingsnieuws, foto’s van onze activiteiten
en links naar voor u belangrijke sites.

Informatie over afgelaste activiteiten i.v.m. het Coronavirus,
de laatste ontwikkelingen over de voortgang van de
activiteiten.

Vrijdag 15 mei fietstocht AFGELAST
Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk
hadden wij weer een fietstocht
willen organiseren van ongeveer
35-40 km.
Maar gezien de huidige situatie in Nederland en met
name in Brabant hebben wij besloten het advies van
we ook dit jaar
weer een
RIVM en gezondheidsdiensten
te volgen
en gezellige
bovenstaande activiteit af te gelasten.
Info: 06 - 51614226

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe leden
bij KBO Stad te verwelkomen:
Christa Beenhakkers
Wil Schimmel
Marius Verhoeven
Paulus Vriens
Gerard Verschure
Marleen van Vugt
Piet van Riel
Marijke van de Polder

Mieke Bergmans
Ans Schimmel
Joke Verhoeven
Wim Roovers
Tiny de Craen
Loes Wagenmakers
Joke Lokkerbol

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

ANNULERINGEN van
ONZE REISBESTEMMINGEN 2020
Beste leden, gasten van onze KBO reizen 2020
Met heel veel spijt hebben we de beslissing moeten nemen een
gedeelte van onze geplande reizen te annuleren voor het jaar
2020.
We hadden met veel plezier en zorgvuldigheid de reizen
georganiseerd en hoopten voor alle gasten onvergetelijke weken
te verzorgen in de komende maanden.
Helaas heeft het coronavirus voor een onverwachte wending
gezorgd en kunnen we geen van allen op dit moment overzien
hoe het verder zal gaan en hoelang deze situatie zal gaan duren.
Om de financiële tegenvaller voor iedereen zo veel mogelijk te
beperken hebben we nu de beslissing genomen om de 6daagse reis naar Drenthe evenals de 2 reizen naar de Oostzee
te annuleren.
We beseffen dat het voor veel gasten een teleurstelling
betekent, maar we moeten ons ook realiseren dat op vakantie
gaan voor iedereen ontspannend en gezellig moet zijn en
wanneer er onrust zou zijn vanwege gezondheidsrisico’s zou dat
een stempel drukken op alle reizen.

Onze Belcirkels KBO Brabant
Door de coronacrisis moet
iederéén zo veel mogelijk
binnen blijven. Juist wij
ouderen dienen sociaal
contact zoveel mogelijk te
beperken.
Van veel leden horen we dat het niet meevalt om de
wekelijkse activiteiten en contacten te moeten
missen. Laten we daarom proberen er met elkaar het
beste van te maken. Ontmoeten kan nu even niet,
maar bellen natuurlijk wel.
Daarom neemt KBO-Brabant het initiatief voor Onze
Belcirkels. In zo’n cirkel deelt u uw telefoonnummer
met negen andere KBO-leden uit uw omgeving, zodat
u elkaar regelmatig kunt bellen. Gewoon om te
vragen hoe het gaat, om uw zorgen te delen, om een
gezellig gesprek te voeren. Zo kijken we toch naar
elkaar om en hoeven we de coronacrisis niet alleen
te doorstaan.
Hoe werkt het?
Onze Belcirkels zijn bedoeld voor leden die het
prettig vinden in deze tijd regelmatig telefonisch
contact te hebben met andere KBO-leden. U geeft
ons toestemming om uw naam en telefoonnummer
te delen met negen andere KBO-leden zodat er een
Belcirkel van tien personen ontstaat, allemaal lid van
KBO-Brabant dus wel zo veilig! Hoewel veel, maar
niet alle ouderen in onze provincie lid zijn van KBOBrabant, stellen we lidmaatschap uit veiligheidsoverwegingen toch bewust tot voorwaarde: ons kent ons.
De spelregels

Hierover zullen we op een later tijdstip een beslissing nemen.

Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u
binnen een paar dagen lid van een groepje van tien
KBO-leden die het, net als u, fijn vinden om onderling
telefonisch contact te hebben. U belt gewoon een
van de nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe
vaak u elkaar belt, bepaalt u samen. Er zit geen
organisatie of ingewikkeld systeem tussen. Deelname
is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke
belkosten uiteraard.
Hebt u een mobiele telefoon en e-mail? Geeft u die
informatie dan vooral ook door!

Vrijdag 8 mei AFGELAST
Workshop bloemschikken

Om aan te melden kunt u bellen tel: 073-6444066.
Of u moet de onderstaande link helemaal overtypen
in de adresbalk.

De door u betaalde aanbetalingen zijn op de bij mij bekende
bankrekeningen teruggestort. Mochten er hierover vragen en/of
opmerkingen zijn, neemt u dan contact met mij op.
Lia Joosen tel: 06-46392051

De reis “VIVA TRESPANA” van 5 september – 16 september
2020 staat voorlopig nog ingepland.

Gezien de huidige situatie in Nederland en met name in name
Brabant hebben wij besloten het advies van RIVM en
gezondheidsdiensten te volgen en bovenstaande activiteit
af te gelasten.
Info: Rikie van Ginneken tel: 06-51614226
of via e-mail: jos.rikie@kpnmail.nl

https://www.kbo-brabant.nl/formulier-onzebelcirkels/

Algemene Ledenvergadering
Gezien de huidige situatie kunnen wij
op dit moment geen nieuwe datum
vermelden en wachten wij op het
verdere verloop van de Coronacrisis

Declareer uw lidmaatschap van KBO-Brabant

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

Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBOBrabant? Goed nieuws! Want u krijgt het lidmaatschap van KBOBrabant vergoed tot een maximum van 25 euro*.

Dinsdagmiddag vertrek 13.30 uur
o.l.v. Cor Machielsen, tel: 06 - 29367733.
Vanaf Museum Oud Oosterhout aan de Bredaseweg.

U kunt zelf eenvoudig een declaratie indienen om de vergoeding te
ontvangen. Wat moet u hiervoor doen?

DYNAMIC TENNIS

1. VGZ ontvangt graag een kopie van het bewijs van lidmaatschap
voorzien van: uw naam, geboortedatum, lidmaatschap nummer
en VGZ klantnummer.
2. Stuur hierbij mee een kopie (of foto) van de bankafschrijving van
uw lidmaatschap voorzien van uw VGZ klantnummer.
LET OP: zorg dat de naam van de rekeninghouder zichtbaar is en
dit dezelfde naam is als de VGZ verzekerde.
Online declareren of via de post
Declareren kan veilig via de VGZ Zorg App of via Mijn VGZ. U kunt uw
lidmaatschap ook via de post declareren. Stuur dan uw kopie bewijs
van lidmaatschap en kopie bankafschrift samen met het ingevulde
declaratieformulier naar:
Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030 5600 RS
Eindhoven
Het VGZ declaratieformulier kunt u downloaden via:
www.vgz.nl/service-encontact/declareren (declaratieformulier
zorgkosten in Nederland).
U vindt hier ook meer informatie over hoe u declareert via Mijn VGZ of
via de VGZ Zorg App. Heeft u uw declaratie online ingediend? Dan
ontvangt u het bedrag binnen 6 werkdagen op uw rekening. Als u uw
declaratie per post heeft ingediend, dan ontvangt u het bedrag binnen
10 werkdagen.
Vragen over declareren? Bel dan met de klantenservice van VGZ:
0900 – 8490. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 18.00 uur.

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

* Heeft u al een ander lidmaatschap vergoed gekregen? Dan ontvangt
u minder of geen vergoeding. U kunt een lidmaatschap declareren tot
maximaal 25 euro per persoon per kalenderjaar.

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

Quarantaine:

COLOFON BESTUUR:
Voorzitter: Gerry Oomen

“De term quarantaine is afgeleid van het Italiaanse woord voor
veertig: ‘quaranta’ en vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen
tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen (quaranta giorni)
voor de haven van Venetië moesten wachten.
Deze periode van quarantaine om het COVID-19 virus in te dammen
valt samen met de Veertigdagentijd; de veertig dagen tussen Carnaval
en Pasen van vasten en bezinnen. Veertig staat symbool voor een
overgang van een periode waaruit men zich bezint op weg naar een
nieuwe fase. Een periode van stilstaan, bezinning, richting kiezen.
Maar deze periode van stilstaan gaat niet zomaar. Komende tijd wordt
een oefening in goed en solidair samenleven.”

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.
.

