KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: juni 2020
Beste leden,
Een klein lichtpuntje aan het einde van een
donkere tunnel. Zo voelt het vandaag. De nieuwe
versoepeling van de maatregelen is afgekondigd.
Op 1 juni gaan de terrasjes en horeca weer beperkt
en op afspraak open. We krijgen wat meer armslag
en kunnen daarom vooral in de zomerse temperaturen onze vleugels weer iets meer uitslaan.
Dat voelt goed!! Niet al onze leden behoren tot de kwetsbare
doelgroep, maar toch is het gebruiken van je gezond verstand voor
iedereen een must in de komende maanden.
Ik heb de afgelopen tijd wat KBO activiteitenbegeleiders gesproken
en hieruit proef ik ook een zekere terughoudendheid om weer met
activiteiten te beginnen. Echter indien het wel weer kan krijgt u
uiteraard van de begeleider een mailtje of telefoontje om te kijken
of u ook weer deel wilt nemen aan deze activiteiten. Veelal is ook de
locatie waar de activiteit plaatsvindt er nu zeker nog niet klaar voor.
De maanden juli en augustus zijn maanden waarin normaal gezien in
juli geen nieuwsbrief verschijnt en waarin ook geen of weinig KBO
activiteiten plaatsvinden. Dit jaar zal dat niet anders zijn.
Misschien kan straks wandelen en fietsen wel weer als eerste. Of
een leuke buiten-schilder activiteit. Wij gaan voor u de komende
maanden aan de gang om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk
activiteiten weer opgestart kunnen worden vanaf september.
De uitgestelde Algemene Leden Vergadering zal waarschijnlijk in
september plaatsvinden, met een beperkt aantal aanwezigen en
door middel van aanmelding vooraf. U hoort daar meer over in de
nieuwsbrief van augustus.
Laten we ondertussen geen onnodige risico’s nemen met onze
gezondheid en met elkaar. Blijf vooral gezond. Ik wens u allemaal
een paar fijne maanden met minder restricties en wellicht wat
uitstapjes in eigen land toe. Een mooie zomer en graag tot gauw.
We'll meet again, don't know where, don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Gerry Oomen
Voorzitter

www.kbostad.nl
De website voor extra afdelingsnieuws, foto’s van onze
activiteiten en “links” naar voor u interessante informatie.

MUSICAL ANASTASIA
in CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN
Woensdag 29 juli 2020
Indien er wijzigingen/aanpassingen e.d. komen
m.b.t. deze dagtocht Scheveningen en de musical
Anastasia dan wordt u hierover persoonlijk of
per brief benaderd.
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
Datum:
Prijs:

Woensdag 29 juli middagvoorstelling
€ 119,00 p.p. incl. 1ste rang ticket,
lunch en pauzearrangement in theater

Aanmelden nog mogelijk/ informatie: Lia Joosen
Tel: 06-46392051

Contactrubriek
Oproep plaatsen?
Misschien bent u juist nu, na het wekenlang

binnen zitten, op zoek naar een wandel- of
fietsmaatje. Of heeft u een ander leuk idee
om samen met iemand een gezellig middagje
door te brengen?
Natuurlijk moeten we nog rekening houden
met de 1,5 meter afstand, die ons veilig moet
houden voor Corona-besmetting, maar we
mogen elkaar weer ontmoeten, we mogen
weer naar buiten!
Via deze rubriek stellen wij u graag in de
gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.
Mocht dit idee u aanspreken, dan kunt u een
oproep sturen naar KBO Oosterhout Stad,
p/a Kuiperijhof 118, 4902 DE Oosterhout onder
vermelding van “Contactoproep Nieuwsbrief”.

Wilt u meer informatie hierover bel dan naar
0162-426218

KORTINGEN IN OOSTERHOUT
Leden van KBO Oosterhout Stad krijgen op vertoon van hun
ledenpas
Extra korting bij Salon de Vlinder.
Kosten voor een uitgebreide
gezichtsbehandeling met heerlijke
massage € 40,--.
Pedicurebehandeling € 20,--.
U vindt Salon
aan de
Rotsvlinderhof 13, Oosterhout.
Tel.de
06Vlinder
– 41000201.
Alle gegevens kunt u vinden op www.salondevlinder.nl

KORTING VOOR LEDEN KBO OOSTERHOUT
STAD
Bij Carwash Vernes betaalt u op vertoon
van uw lidmaatschapspasje voor het
wassen van uw auto slechts € 6,00.
Waxen € 2,50 extra.
Carwash Vernes vindt u in de
Fazantstraat 5 tegenover de Aldi.

INGRIJPENDE WIJZIGING VAN OUD PAPIER
INZAMELING.
Per 1 juli 2020 wordt alle oud papier, dat al vele tientallen
jaren door verenigingen, stichtingen, scholen etc. werd
ingezameld, voortaan opgehaald door de Gemeente
Oosterhout.
Dit is een gevolg van het volledig instorten van de markt voor
oud papier. De oorzaak daarvan is de handelsoorlog VS/CHINA
en wordt nu nog versterkt door de corona-uitbraak. De prijs is
momenteel 0,00 eurocent hetgeen betekent dat de totale
inzameling voor de Gemeente nu een kostenpost wordt in
plaats van een opbrengst. Zowat alle instanties, die in meer of
mindere mate betrokken zijn of te maken hebben met de oud
papier materie, zijn van mening dat de slechte prijs voor het
oud papier van langdurige aard zal zijn.
Door deze ontwikkeling heeft de Gemeente Oosterhout
besloten de garantieprijs voor de inzamelaars af te schaffen.
Heel wat leden van onze KBO brachten hun papier bij de drie
wekelijkse containers van Atletiek- en Trimvereniging Scorpio
in Oosterheide en in Strijen/Dommelbergen.
Daarbij ontvingen ze steeds een gratis lot. Door de huidige
. van kracht zijnde corona-maatregelen kunnen deze containers
helaas niet meer worden geplaatst. Tot 1 juli a.s. is het echter
voor alle mensen die hun papier nog graag bij Scorpio
brengen mogelijk dit zelf te gooien in de container, die op het
parkeerterrein achter het Scorpio clubhuis gelegen aan
Wilhelminakanaal Zuid staat.
Deze container is altijd open op alle dagen van de week en er
kunnen nu geen gratis loten worden uitgegeven. Ter illustratie: in de veertig jaren die zijn verstreken sinds de opzet van
de inzameling door Scorpio werd er omstreeks 5 miljoen kilo
ingezameld!

Even voorstellen:
Jos Hendriks, Jos voor iedereen.
Geboren in Maastricht (1951)
en in 1975 in Oosterhout
komen wonen.
Getrouwd met Ine, 2 zonen en
2 kleinkinderen.
Bijna heel mijn werkzaam leven bij defensie gewerkt en
wel op Gilze-Rijen als militair.
Het verenigingsleven heeft altijd mijn interesse gehad
en hierdoor ben ik regelmatig als vrijwilliger of
bestuurslid actief geweest.
In september 2019 werd er een advertentie geplaatst
voor de functie van (assistent)penningmeester.
In een gesprek met het bestuur hebben wij samen
besloten om deze uitdaging aan te gaan.
Na de kennismaking met Aad zijn we aan de slag gegaan
om de administratie eigen te maken.
Aad heeft met veel enthousiasme zijn kennis
overgedragen en we hadden verder een plan gemaakt
hoe de overdracht plaats zou vinden.
De jaarvergadering van woensdag 18 maart zou het
moment moeten zijn, om na goedkeuring van de leden,
deze functie van Aad over te nemen.
Helaas zijn de zaken anders gelopen. Door het
coronavirus werden alle activiteiten afgelast en moest
Aad aanblijven als penningmeester tot de volgende
algemene ledenvergadering.
Begin april kregen we het nieuws dat het met de
gezondheid van Aad zeer slecht gesteld was en op 16
april jl. is Aad overleden. Aad ik wil je hierbij nogmaals
bedanken voor de prettige samenwerking en adviezen.
Hoe nu verder:
De omstandigheden vragen om een andere aanpak.
In overleg met het bestuur is besloten dat ik alle taken
als (tijdelijk)penningmeester heb overgenomen.
Bij de volgende algemene ledenvergadering zal ik
verkiesbaar zijn voor deze functie.
Afsluitend wil ik iedereen een gezonde toekomst in een
corona vrije omgeving toewensen, zijn er vragen laat
het weten.
Met vriendelijke groet,
Jos Hendriks

In verband met de coronacrisis zijn
ALLE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
tot nader
order
opgeschort

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

Sociaal Wijkteam Oosterhout
Voor hulp en ondersteuning dicht bij huis.
Telefoon. 0800 162

Kruiswoordpuzzel juni KBO
Algemene informatie:
Surplus Welzijn: 0162 - 748600
Deeltaxi 0800-0230033

Klussendienst Surplus
voor kleine klussen in en om het
huis. Kun u kleine klusjes niet
(meer) zelf doen?
De klussendienst hangt graag je gordijnen op,
repareert u lekkende kraan en/of sluit u apparatuur
aan. We helpen bij kleine klussen.
We vragen een kleine vergoeding en zijn beschikbaar
voor mensen met een smalle beurs.
Verbouwingen, schilderwerk, verhuizingen en structureel tuinonderhoud. vallen niet onder onze dienst.
Voor wie: mensen met een smalle beurs.
Kosten: kleine vergoeding plus materiaalkosten.
Contact:
Tel: 076 - 52 23 220

KBO’ers helpen KBO’ers
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11
voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19
titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting
29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave
36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41
opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46
tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei
59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64
zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in
Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut
7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12
riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17
soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25
doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33
Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42
afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige
gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip
56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in ZuidAmerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter
inzage.
Voor oplossing zie bladzijde 4

Johan Cruijff zei het al: Elk nadeel hep se voordeel.
Ook de Corona-situatie heeft naast heel veel nadelen
ook voordelen en waarom zouden we daar geen
gebruik van maken?
Door het afgelasten van onze diverse activiteiten is er
extra ruimte ontstaan in De Nieuwsbrief. Deze ruimte
willen we de komende tijd gaan benutten om u een
nieuwe rubriek aan te bieden.
Wij stellen u via deze rubriek graag in de gelegenheid om een gratis advertentie, c.q. oproep te
plaatsen om elkaar te helpen met het verkopen of
inkopen van goederen of diensten, zaken te ruilen of
gratis aan te bieden. Een oproep voor een reünie kan
bijvoorbeeld ook, of u bent op zoek naar de eigenaar
van een gevonden voorwerp. U hoeft het maar te
bedenken en wij kunnen het plaatsen.
Plaats onderaan de advertentie uw e-mailadres of 06nummer, zodat belangstellenden contact met u
kunnen opnemen.
U kunt uw oproep sturen aan de redactie van De
Nieuwsbrief p/a Dré van de Wouw 0162- 429251
of e-mail naar dreww@kpnmail.nl

REISBESTEMMING 2020
VIVA TRESPANA

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

Het is jammer maar onvermijdelijk, we hebben deze week besloten
bovenstaande reis te annuleren.
Het voelde niet goed om langer af te wachten.
Onzekerheid en resultaten voorspellen dat vakantievieren in geheel
Spanje de komende tijd alleen mogelijk zal zijn voor eigen inwoners.
Alle deelnemers zijn hierover schriftelijk geinformeerd.

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.

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn betreffende deze reis dan
graag contact opnemen met:
lia.joosen@gmail.com tel: 06 4639 2051

BEWEGEN VOOR 50 +ers

Oplossing kruiswoordpuzzel

RIKKEN

Donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur
o.l.v. Annie van Baal, tel: 0162 -743624
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout.
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

Wij zorgen maandelijks ook digitaal dat het blad ONS te
lezen is
Hierbij voor uw de link naar de pagina:
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
Op deze pagina vindt u het nummer van juni (vanaf 8 juni) en
voorgaande nummers. Willen leden zich laten voorlezen? Dat
kan ook.

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.

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

COLOFON BESTUUR:
Voorzitter: Gerry Oomen

Secretaris: Carry Bouman- van Weelde
2e secretaris: Sija van Geijn - de Vos
Aspirant penningmeester: Jos Hendriks
Algemene Zaken: Dré van de Wouw
Reizen: Lia Joosen

06 - 46294982
0162 - 741936
0162 - 451609
06 - 57155261
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.
.

