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Onder de klokken van de St. Jan
Mijn man en ik wonen in het centrum van
Oosterhout en met al die stadsgeluiden vinden we
dat fijn. Op zondagochtend bv. horen we de klokjes
van de Vredeskerk en uiteraard de klokken van de
St. Jan. Vanochtend waren die laatste wel heel uitbundig met hun oproep tot samenkomst. “Die zijn
blij dat zij hun verbindende boodschap weer
kunnen delen met de gemeenschap” dacht ik.
Zo vergaat het ons bij de KBO ook deze laatste weken. Blij dat er
weer meer mogelijkheden komen, binnen alle opgetuigde regeltjes,
om toch weer wat activiteiten te ondernemen met meerdere
mensen. Jacko van Alphen is vanaf begin juli al begonnen met een
viertal workshops schilderen met beperkte deelname. Tal van
andere activiteiten zijn ook alweer voorzichtig van start gegaan.
Binnen alle regeltjes worden ze ook weer gepland voor na de
vakantieperiode. Wat zijn we daar blij mee!!
Verbinding met anderen is immers wat we allemaal zoeken en wat
we zo enorm misten, vooral tijdens de strengere corona periode.
Onder andere daarom hebben we besloten een koffie-ochtend in
het leven te roepen. Lia Joosen heeft het op zich genomen dit te
coördineren. Voorlopig iedere week op vrijdagochtend, in De
Slotjes, gezellig even met elkaar bijpraten (binnen de geldende
regels) met een bakske koffie of thee. Zin in ?? Ja ? meldt u dan
aan op telefoonnummer 06-46392051.
Saamhorigheid en verbinding is wel gebleken, dat is waar veel van
het leven om draait. Een goede vriendin haalde de gelijkenis aan
met bloemen. Bloemen op zichzelf zijn mooi en die kun je
bewonderen om hun klasse, kleur en pracht. Maar als ze
samenkomen met wat verbindend groen, dan komen ze pas echt
tot hun recht in een prachtig boeket waarin ze veel meer zijn
geworden dan de optelsom van die afzonderlijke bloemen.
Zo is het ook met de mens. Ieder mens op zichzelf is prachtig, uniek
en onze aandacht meer dan waard. Maar pas als we ons met elkaar
verbinden, hetzij in een relatie, maar zeker ook als we in de
maatschappij met anderen activiteiten ondernemen, pas dan
komen we tot bloei en pas dan komen we ook echt tot ons recht.
1+1 wordt dan 3 of meer. Gelukkig kunnen we daar nu samen weer
voorzichtig mee beginnen!!
Fijne augustus allemaal.
Bekijk de toekomst positief, vol bewondering en vertrouwen, geniet
van alles wat het leven ons te bieden heeft, alles wat wél kan en
weer mag.
Blijf veilig, voorzichtig, maar vooral gezond.
Gerry Oomen Voorzitter.

GEZELLIGE KOFFIE-UURTJES
tijdens coronatijd
Vrijdagochtenden 10.30-12.00 uur
Hebt u het ook zo gemist
deze laatste maanden:
gezellig samen bijpraten
over thuis, gezondheid,
uitjes, (klein)kinderen,
Oosterhout of het weer? Wij misten het echt wel
en graag willen wij u na deze lange maanden weer
eens te ontmoeten en ontspannen bijpraten en een
stukje van ons gewone leven proberen op te
pakken.
Om deze redenen hebben we op vrijdag een aantal
koffie-ochtenden georganiseerd in “Activiteitencentrum “De Slotjes”, waarbij we hopen een groot
aantal van onze leden te ontmoeten en de vriendschapsbanden weer eens aan te halen.
Natuurlijk zullen we de RIVM regels moeten
hanteren, wat inhoudt dat we gebonden zijn aan
een zeer beperkt aantal deelnemers en
gezondheidsregels zoals hieronder vermeld.
Plaats:
Tijd:
Max.:
Kosten:

de Buurtkamer op het Slotjesveld
10.30 uur-12.00 uur
deelnemers 14 personen
€ 2,50 p.p. incl. koffie/thee
(contant betalen) overige extra
drankjes voor eigen rekening.

VERPLICHT AANMELDEN: Lia Joosen:
telefoon 06-4639 2051 (vol is echt vol)
Graag thuisblijven wanneer u
klachten heeft zoals hoesten,
niezen, keelpijn of koorts en
natuurlijk hanteren we ook in de
Buurtkamer de onderlinge
afstand van 1,5 meter.
De data waarop u welkom bent:
• Vrijdag 31 juli
• Vrijdag 7 augustus
• Vrijdag 14 augustus
• Vrijdag 21 augustus
• Vrijdag 28 augustus

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Vrijdag 7 augustus
Workshop bloemschikken
Opgeven is mogelijk tot 3 augustus.
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

KBO’ers helpen KBO’ers
Naar aanleiding van onze oproep in de Nieuwsbrief van juni,
hier enkele advertenties:
Laat nu uw oude 8-mm smalfilms, videobanden of
cameratapes vakkundig en goedkoop overzetten op DVD,
USB-stick of harde schijf.
Ook voor grote aantallen dia's.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
pieterob@hotmail.com of tel. 06-20161199
Ik ben een vrouw van 58 jaar met een zorgachtergrond. Ik
bied diensten aan als oppas, als verzorgende of huishoudelijke
hulp, gezelschapsdame, koerier, boodschappenhulp.
Kortom wat u nodig heeft. Reactie graag naar:
p.beentjes1@Telfort.nl
Te koop aangeboden:
Klassieke zwarte piano merk Rud. Ibach.
Inclusief zwarte, verstelbare Rembrandt kruk en hydroceel
unit. In goede staat en tegen elk aannemelijk bod.
email: marwim@casema.nl
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

GEEN OOSTERHOUTSE KERMIS
Maar wel KBO Kermis BINGO
Op woensdag 19 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in de grote
zaal van De Pannehoef. In verband met de huidige RIVM
. regels kunnen er ongeveer 50 mensen deelnemen.
Indien er meer mensen zich aanmelden kan het zijn dat er
een tweede middag op 26 augustus komt, om iedereen aan
de beurt te laten komen.
Doe gezellig mee en meld u vóór 5 augustus aan bij
Wil de Jong: telefoonnummer 06 28766080
Kosten leden KBO Oosterhout Stad: € 6,00.
Niet-leden: € 8,50.
Inclusief koffie of thee.

Tentoonstelling over Sport in Theek5
Centrum:
Sport is in deze coronatijd een ondergeschoven kindje.
Veel sportfestiviteiten zijn afgelast of kunnen in zeer
beperkte vorm worden beoefend. Ook Heemkundekring
de Heerlijkheid Oosterhout is bijna niet actief. Onze
grote tentoonstelling over horeca in Oosterhout, die
gehouden zou worden in september 2020 in De Bussel
gaat niet door.
Wel is er een kleine tentoonstelling
ingericht in de bibliotheek over
sport. Natuurlijk mogen voetbal en
wielrennen niet ontbreken.
Ook minder bekende sporten komen in beeld.
Denk daarbij aan schaken, motorcross, waterpolo,
rolschaatsen en vissen.
Veel van deze foto’s zijn gemaakt door Wim
Vermeeren. Ook van Johan van Gurp, fotograaf van De
Stem zijn er veel foto’s te zien.
Er zijn niet alleen foto’s maar ook veel boeken over
sport te zien. En allerlei dingen die met sport te maken
hebben zoals: medailles, bekers, speldjes, knipsels uit
de Katholieke Illustratie en nog meer bijzondere
voorwerpen.
De tentoonstelling loopt van 23 juni
tot eind augustus. Dit alles is te zien
tijdens de openingstijden van Theek5
Centrum. Veel kijkplezier.

Wandelen en fietsen
met KBO Oosterhout Stad
HEERLIJK, WE KUNNEN EN MOGEN WEER!!!!
Nu de lockdown is opgeheven heeft men besloten op
dinsdagmiddag het wandelen weer op te starten.
Vanaf Museum Oud Oosterhout aan de Bredaseweg
vertrek 13.30. Wilt u meer informatie over het wandelen
dan kunt u contact opnemen met
Cor Machielsen 06-29367733.
Ook het fietsen kan weer op vrijdagmiddag.
St. Antoniuskerk, St. Vincentiusstr. 113A, Oosterhout
vertrek 13.30. Natuurlijk volgens de richtlijnen van het
R.I.V.M, maar daar zal de begeleider(ster) van het
wandelen en van het fietsen u zeker over informeren.
Voor het fietsen dient men zich nu aan te melden, dit
i.v.m. met het doorgeven voor de sanitaire stop en een
drankje.
Rikie van Ginneken 06-51614226

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

Schilderen is Creativiteit
Donderdag 3 september
gaat het schilderen weer van
start bij H19 Heuvel 19.
Mits de omstandigheden het toelaten.
Wij gaan wel de 1.5 m afstand handhaven want we
blijven wel de doelgroep dus we blijven voorzichtig.
Maar we willen wel de gezelligheid houden zoals het
was. We gaan verder waar we gebleven zijn en leren
iedere keer wat bij.
Ook voor nieuwe mensen
ruimen we voldoende tijd in
om ze steeds meer zekerheid
te geven en zich verder te
ontwikkelen.
Het is helemaal niet vreemd als het in het begin wat
minder goed gaat!
Maar we zijn er om van elkaar te leren. En de gezelligheid is die middag ook van belang.
Voor informatie neem even contact op met:
Jacko van Alphen Telnr. 0162-454334

Donderdag 8 oktober
Eten bij Eugène

In het Museumkwartier zijn unieke stukken uit
het Speelgoedmuseum op de vensterbanken te
zien!
Alles uit de kast!
Buurtbewoners van het Museumkwartier zijn uitgenodigd om
middels een bezoek aan de vaste collectie van het museum, een
stuk te kiezen wat hen aanspreekt. Dit stuk, of een vergelijkend
topstuk, wordt komende tijd uit het depot van het museum
gehaald en bezorgd bij de betreffende buurtbewoner.
Deze zal het museumstuk tijdens de zomermaanden exposeren
op de vensterbank, zodat iedereen met de nodige 1,5 meter
afstand, veilig kan meegenieten van de topstukken van het
museum. Alle deelnemende adressen zijn met elkaar verbonden
via een speciale routeapp. Deze is gratis te lopen en te bekijken,
iedere dag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Startpunt is het Speelgoedmuseum op de Zandheuvel en de
stukken zullen vanaf 14 juli te zien zijn tot en met eind augustus.
Daarna gaan ze terug naar het museum, waar ze samen nog tot
eind van het jaar te zien zijn in een overzichtstentoonstelling.
Kijk voor meer informatie https://www.speelgoedmuseum.nl/

Het lijkt nog ver weg en overal komen we nog de
beperking tegen i.v.m. het Coronavirus b.v. de
anderhalve meter afstand nemen.
Toch hebben wij voor u deze activiteit weer kunnen
plannen voor 8 oktober.
Met kok Eugene alles goed doorgesproken om weer
eens na lange tijd gezellig bij elkaar te kunnen komen
voor een drie gangen diner.
Deze keer moeten we ons helaas beperken tot max.
25 personen en alleen voor KBO leden.
Zijn er net als de keren hiervoor een dubbel aantal
aanmeldingen, dan wordt er een tweede avond
gepland.
De locatie: Floraliapark,
Beneluxweg 63, 4904 SJ Oosterhout
Ontvangst 17.30 uur
Drie gangen diner €12.50
Aanmelden Netty Rutjes
Telnr. 0162-426218

Fietstocht KBO Oosterhout Stad

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Op vrijdag 3 juli werd er voor
de leden van KBO Oosterhout
Stad een verrassingsfietstocht
gereden. Je vraagt je altijd af
wat gaat er tijdens zo’n
verrassingstocht gebeuren en
waar fietsen we naar toe.
Onder de bezielende leiding
van Rikie en Jos van Ginneken
vertrokken we al om 10.00 uur
bij de St. Antoniuskerk
We waren met slechts 19 personen maar dat kan te maken hebben
met het feit dat het weer goed maar zeker ook minder goed had
kunnen uitvallen. De dames waren ruim in de meerderheid maar dat
mocht de pret niet drukken.

ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

Heel slim fietsten we het eerste stuk richting Dorst tegen de wind op.
Dat is uiteraard heel gunstig als je weer terug fietst. Want dan heb je
wind mee. Via Dorst fietsten we binnendoor naar Bavel waar we onze
eerste koffiestop hadden. Deze tussenstop werd gebruikt om elkaar
beter te leren kennen en gewoon gezellig met elkaar te praten. En als
dan de consumpties worden betaald door KBO Oosterhout Stad dan is
het helemaal leuk.
Na deze koffiestop zetten we koers richting Meersel Dreef. Sommigen
dachten dat ze daar een kaarsje konden opsteken. Maar helaas, om de
trip niet te lang te maken, sloegen we iets eerder af richting Galder.
Daar hadden we onze lunchstop bij het wapen van Galder. De indeling
van het buitenterras was prima geregeld. Iedereen genoot daar van
het zelf meegebrachte lunchpakketje. De drank kwam deze keer voor
rekening van de deelnemers zelf. Sommigen waagden zich zelfs aan
Belgisch bier.
Daarna vervolgden we onze fietstocht via Breda naar Teteringen voor
onze laatste tussenstop. Ook op dat buitenterras was alles perfect
geregeld. Omdat de afstand naar huis niet ver meer was waren er nog
meer mensen die een lekker pilsje namen. Even leek het weer om te
slaan en het dreigde te gaan regenen. Maar het bleef bij enkele
druppels en daarna scheen de zon weer. Het was gezellig op het
terras.
Tenslotte vervolgden we onze fietstocht via het Cadettenkamp, een
prachtige omgeving. In totaal hebben we ongeveer 45 kilometer
afgelegd, iets meer dan gepland. Maar we kunnen terugzien op een
hele fijne dag. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende keer de animo
voor zo’n verrassingstocht heel erg groot zal zijn. We willen Rikie en
Jos bedanken voor het uitzetten van zo’n mooie tocht. Voor herhaling
vatbaar.
Jan Brouwers

Wij zijn blij weer een aantal nieuwe leden bij KBO
Oosterhout Stad te mogen verwelkomen:
Henk Tankink
Ria Tankink
Loek Moust
Gerry Raaijmakers
Nellie Raaijmakers

Franka Broeders
Adrie Nollen
Annelies Boers Oomen
Trudy van Gool

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

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