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Dit bewaarboekje

wordt u aangeboden door de 
activiteitencommissie                                                           

Ook buitelingen die niet onmiddellijk tot letsel 
leiden zijn gevaarlijk. Een val binnenshuis 
en vervolgens langdurig op de grond blijven 
liggen door het onvermogen weer op te staan, 
kan leiden tot uitdroging, onderkoeling of 
longontsteking. Ook kan angst om opnieuw te 
struikelen onzekerheid veroorzaken, met juist 
daardoor een grotere kans op weer een val. 

Ouderen vallen door gebrek aan evenwicht, 
verlies van spierkracht, verminderd zicht en 
vaker voorkomen van duizeligheid. Factoren 
die de kans op vallen vergroten zijn suikerziekte 
(een hoger lichaamsgewicht en soms 
fluctuerende bloeddruk bij opstaan uit zittende 
positie), incontinentie (te haastig naar het toilet), 
neurologische aandoeningen, zoals de ziekte 
van Parkinson en dementie, of het gebruik 
van medicijnen met invloed op alertheid en 
motoriek. Vrouwen hebben vaker ernstig letsel 
dan mannen na een val, wellicht doordat zij op 
hogere leeftijd meer broze botten hebben. 

Vallen kan worden voorkomen door simpele 
maatregelen zoals een rollator en solide 
schoeisel, of door het wegnemen van 
risicofactoren. Denk aan (dikwijls te hoog 
gedoseerde) medicamenten en losliggende 
kleedjes en elektrische snoeren in huis. 

Valpreventie verdient meer aandacht als 
speerpunt van publieke gezondheidszorg bij 
een oudere populatie. Het is niet het meest 
sexy onderwerp, maar kan potentieel gigantisch 
veel meer gezondheidswinst opleveren dan 
ingewikkelde operaties en dure medicijnen. 

Bron: Het Parool, 7 mei 2021 – Marcel Levi

DE EPIDEMIE WAAR JE NIEMAND OVER 
HOORT 
Nu we al meer dan een jaar in de ban zijn van 
de epidemie met het coronavirus, zouden we 
bijna vergeten dat er nog andere epidemieën zijn 
die heel veel gezondheidsschade veroorzaken. 
Eén van die epidemieën veroorzaakt 
wereldwijd een golf aan eerstehulpbezoeken 
en ziekenhuisopnames. Jaarlijks overkomt dit 
ruim 30 procent van de 65-plussers en bij vijf op 
de honderd ouderen veroorzaakt het ernstige 
gezondheidsschade. Het is zelfs elk jaar oorzaak 
van overlijden bij honderden Nederlanders.

Merkwaardig genoeg is er geen talkshow die 
het erover heeft. Twitter is doodstil. Er is ook 
geen lockdown of vaccinatie die helpt tegen dit 
enorme volksgezondheidsrisico. 

Deze epidemie is die van vallen bij oudere 
mensen. Vallen is bij bejaarden één van de 
grootste dagelijkse bedreigingen voor de 
gezondheid met kans op aanzienlijke schade en 
blijvend verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 
Met een beetje pech levert een val bij een 
oudere ernstig letsel op zoals botbreuken, 
bloedingen, moeilijk genezende wonden en 
soms zelfs hersenschade. Uit onderzoek 
blijkt het soort schade na een val een sterke 
voorspeller voor de toekomst. Hoe ellendig een 
gebroken pols na een val ook is, het betekent 
dat de reflex om de val op te vangen met de 
handen intact is en dat is goed nieuws. Zonder 
die reflex leidt een val vaker tot een gebroken 
heup en één op de vijf ouderen met een 
gebroken heup komt binnen een half jaar daarna 
te overlijden. 
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Programma 2021 / 2022
                                                   

Dinsdag 14 september 2021 Bingo & Lunch

Kosten Bingo € 5,00 Kosten lunch € 4,00

Opgeven voor de bingo en lunch bij
Engelien Tel: 071-3316150 //071-3314338

                    
Goede  gezondheid  
Ouder worden in Goede Gezondheid door de Firma de Boer

Een middag vol informatie hoe u uw welzijn zonder veel moei-
te kan verbeteren. Er komen feiten naar voren waar u normaal 
gesproken niet aan denkt, hier kunt u kennis maken met artikelen 
die bijdragen aan meer rust in uw leven.

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom u wordt dan ontvangen 
met koffie of thee en met de echte Limburgse vlaai.

Neem gerust iemand mee een dochter / zoon of vriendin / vriend 
want twee horen meer dan een.

Entree gratis.                                                                               

Waar:   Locatie; Dorpshuis Plein 13           
  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
  2375 AC Rijpwetering



Dinsdag 5 oktober 2021 Dag van de ouderen.

Er zijn drie locaties te weten
Arendshorst,  Gogherweide en ’t Veen.
Zalen open vanaf 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur

Kaarten en biljarten in de Arendshorst
Opgeven voor de Arendshorst vanaf
23 september  bij Tiny tel. 071-3313844

Kaarten en Rummikub  in Gogherweide.
Opgeven voor de Gogherweide vanaf
23 september bij Engelien tel. 071-3316150

Kaarten en sjoelen in het ‘t Veen
Langeweg 16 Roelofarendsveen.      
Opgeven voor ‘t Veen vanaf 
23 september bij Marian tel. 071-3314338

Waar u na het kaarten ook nog kan genieten van een heerlijk 
diner. 
Ook als u op een andere locatie kaart, bent u daar hartelijk wel-
kom.     
Wel opgeven a.u.b.

Het is voor iedereen vanaf 55 jaar
Kosten € 3.00 p.p. 
U krijgt 2x koffie met…..
En 2x een consumptie.
Opgeven wat u wilt doen en waar u dat wilt doen. 



16 november 2021

100 vragen Kennis—Uitdaging—Quiz, Quiz met Jos

Ja dames en heren we gaan er weer lekker tegenaan:
Op deze morgen weer het vragen spel van Jos. 

Jos maakt de vragen zelf en u mag de antwoorden geven.
Halverwege is er een pauze om een kopje koffie te drinken, 
daarna gaan we weer verder met de quiz.
Natuurlijk zijn er weer pittige vragen bij, maar we laten onze 
hersens gewoon even kraken.
100 vragen over Actualiteit, Regio, en wat Jos er bij bedenkt.
 
Kom gezellig mee quizzen en beleef het mee!!!
Wie heeft de meeste kennis bij de KBO leden? Doet u mee?              
Er zijn ook weer prijzen mee te winnen.
                                        

Aanvang:   10:00 uur.  Entree gratis.
Locatie:     Plein 13 
  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
                  2375AC Rijpwetering.
Kosten:      Voor de lunch en kaarten € 8,00

Opgeven voor deze ochtend bij 
Engelien Tel: 071-3316150 //071-3314338

`s Middags kaarten, sjoelen.
Aanvang  13.30 uur Kosten € 4,00



Dinsdag 14 december  2021
                                                                                        

Kerstfeest KBO
Het is bijna Kerstmis en naast een boom en stalletje en 
gezelligheid betekent dat ook versierde straten. 
Stampvolle winkels en lange rijen bij de kassa van de 
supermarkten en slagers. 
                             
Geduld en verdraagzaamheid komt dan om de hoek kijken. 
Maar bij de KBO niet. Kom gewoon een dag heerlijk genieten.

                                         

Houd de nieuwsbrief in de gaten, daar wordt u te zijner tijd nader 
over geïnformeerd  wat er gaat  gebeuren over de tijd en het dag 
programma 

                                                                                     
                                                        

Waar:    Locatie: Dorpshuis Plein 13
                           Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
                           2375AC Rijpwetering.
                  
Opgeven bij Engelien tel: 071-3316150//071-3314338



Dinsdag 11 januari 2022  
 
                        

Het KBO snert festijn
Het jaar 2022 staat weer voor ons klaar.
Heerlijk dat er weer een nieuw jaar voor ons ligt met nieuwe 
uitdagingen en nieuwe ideeën.

Wij wensen u allen een fijn en gezond nieuwjaar toe.

Deze morgen gaan we heerlijk ontspannen  BINGO spelen.            
Het is een mooie en leuke bezigheid met mooie prijzen 
Kosten zijn € 5.00 p.p. inclusief koffie.      
   
                                  en

dan is er zo rond 12.15 uur, ja u raadt het al
DE ECHTE KBO SNERT.

Voor diegenen die geen erwtensoep lusten is er een kop
tomatensoep met ballen
Het leuke ervan is, als u dan thuis komt heeft u al lekker 
gegeten.
Neem gerust iemand mee (vriendin- buurvrouw) hoe meer zielen 
hoe meer vreugd luidt het spreekwoord!!!
                                                                                 
Aanvang:   10:00 uur
Locatie:     Plein 13 
  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
                  2375AC Rijpwetering.
Kosten:      Voor de soep  € 5,00.

Opgeven voor deze ochtend bij 
Engelien Tel: 071-3316150 // 071-3314338

`s Middags kaarten, sjoelen.  Aanvang 13.30 Kosten € 4,00
                            



Dinsdag  8 februari 2022

We gaan vanmorgen  een bakje maken met lente bolletjes
We hebben Tiny van Rijn gevraagd om ons daarbij te helpen.
Zij is dit seizoen bij de activiteitencommissie gekomen en vond 
het leuk om ons te helpen om iets leuks te maken met bloemen

De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie / thee. 
We beginnen om 10.00 uur

Waar: Plein 13 Kosten zie onder.                                           
                   
Engelien Tel: 071-3316150 // 071-3314338

`s Middags kaarten, sjoelen. 
Aanvang 13.30 Kosten €4,00

Dinsdag 15 maart        Bingo 

 

Aanvang:   10:00 uur. Kosten bingo €5,00

Locatie:     Plein 13 
  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
                  2375AC Rijpwetering 
Kosten:      Voor de lunch en kaarten € 8,00

Opgeven voor deze ochtend bij
Engelien Tel: 071-3316150 // 071-3314338

`s Middags kaarten, sjoelen. Aanvang 13.30 Kosten € 4,00



Dinsdag 19 april 2022

        
Jaarvergadering       Locatie: Plein 13 Rijpwetering.
Aanvang:    10:00 uur. Zaal open 09.30 uur

Komt u alstublieft op tijd want het is een drukke dag. 
Uw boekje krijgt u van tevoren thuis. 
Wilt u dit alstublieft goed door lezen.
               

Aansluitend een lunch: als u graag alleen wilt komen lunchen, 
kan dat ook, dan bent u ook van harte welkom. 
Dan zijn de kosten € 4,00.
Kosten: lunch en kaarten € 8,00.

`s Middags kaarten, sjoelen. Aanvang 13.30 Kosten € 4,00

Opgeven bij:
Engelien tel: 071-3316150 / Marian tel: 071-3314338

Dinsdag 17 mei 2022

Afsluiting van het KBO seizoen 2022
 
U hoort tegen die tijd via de nieuwsbrief meer hierover.
                                                      





LEDEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
                  
Marian van Veen                Tel. 071-3314338
Riet Hoogenboom                Tel. 071-3314789
Engelien van der Zwet    Tel. 071-3316150
Ria Roeloffs                 Tel. 071-3314807
Fred Huigsloot       Tel. 071-3312413
Theo van Rijn                Tel. 071-3314650
Tiny van Rijn                      Tel. 071-3313844

Bestuursleden

Voorzitter: Ruud Stikkelbroeck                  Tel. 071-3314223
Email: r.stikkelbroeck@hotmail.nl
Vice voorzitter Anne Betty Bannenberg ter-Horst
Email: abth@live.nl
Secretaris   Bep Verdel    Tel. 071-3312190
Penningmeester Jos van der Pouw Kraan
Email: josvanderpouwkraan@gmail.com 
Ledenadministratie Tom Opdam                 Tel. 06-34636900                                                                                     
Email: Ledenadministratie@gmail.com 
Bestuurslid  Jaques de Jong    Tel: 071-3312975
Bestuurslid  Marian van Veen    Tel: 071-3314338
Email: marianvanveen25@gmail.com 

Diensten
                                                                      
Ouderenadviseur: Retty Bentvelsen           Tel:071-3317967
                                                                        Tel:06-51103212 
Email: rbentvelsen@swo-kaagenbraassem.nl 
Belasting-service: Yvonne van der Heden en Trudy Scheurleer
Email: Yvon: info@proforg.nl                     Tel: 06-40371195
Email: Trudy: info@jouwhuisoporde.nl     Tel: 06:13123638




