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Van de activiteiten commissie 

In februari hebben we kunnen genieten van fantastisch winterweer. Een welkome afwisseling in deze 
corontijd, met weinig activiteiten . Heeft u de prachtige sfeerfoto’s van Aad Hogenboom al op onze 
web pagina gezien? 

Het is heel jammer maar, de bingo van 16 maart kan helaas niet doorgaan. Maar we blijven optimis-
tisch en kijken uit naar het nieuwe seizoen, dat in september hopelijk weer van start kan gaan. 

In april staat de jaarvergadering op de agenda. Waarschijnlijk kan deze niet doorgaan. We wachten 
af hoe de maatregelen van de overheid, om besmetting te voorkomen, zijn. 
Misschien krijgen we groen licht. Zo gauw, wanneer er een evenement doorgang kan vinden, laten 
we dit via de nieuwsbrief weten en vermelden we dat via onze mooie webpagina 
www.kaagenbraassemouderen.nl 

Blijf gezond en snel tot ziens. 

Uitgelicht. 
UIT : MAX MAGAZINE 
Penvrienden worden? 
Op internet zijn verschillende initiatieven te vinden die briefschrijvers aan elkaar koppelen. 
Sommige mensen kiezen voor een eenmalig postmoment, bij anderen loopt dat uit op een langdurige 
correspondentie. 
postmaatje.nl 
ouderenfonds.nl/activiteit/schrijfmaatje 
brievenaanbep.nl 
Brieven schrijven op een ouderwetse typemachine: amsterdamletterwritingclub.nl 

Door de komst van mail, social media en WhatsApp vielen jaarlijks steeds minder brieven en kaarten 
in de bus. De handgeschreven brief was aan het uitsterven, zo was de sombere conclusie. 
Het coronavirus bracht daar vorig jaar echter verandering in. Het aantal verstuurde brieven en kaar-
ten is in 2020 flink toegenomen. Bovendien ontstonden tal van initiatieven om in de corona periode te 
corresponderen met ouderen. 

Breiclub 
Elke maandagochtend van 9.30 tot 11.00 uur wordt er gehandwerkt door de 
Breiclub de Vlijtige Handen in Jacobus.
Iedereen is welkom om gezellig mee te breien onder het 
genot van een praatje en een kop koffie.

Informatie bij Riet Disseldorp 071-3315812

Iedere donderdag
Elke donderdagochtend om stipt 10.30 starten we 
bij ‘t Veen onze wandeling. We proberen elke week 
wat variatie in de route aan te brengen, dus lopen 
we iedere week een andere route.
Na afloop drinken we koffie bij Bakkerij Van Maa-
nen op het Zuidplein maar als het u niet uitkomt 
drinkt u dat kopje lekker thuis! Wandelen in een 
rustig tempo is de hoofdzaak. De afstand bedraagt 
maximaal 3.5 kilometer.

Alleen als het hard regent of glad is lopen we niet. 
We hopen u op donderdag te mogen begroeten.

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800. Dat is het geval 
wanneer uw inkomen  niet hoger is dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand en 
u de energiekosten van uw woonadres betaalt. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten worden 
betaald. Bent u al bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u tussen half april 
en half mei de energietoeslag automatisch op uw rekening.

Meent u in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag en is deze op 16 mei 2022 nog niet bij-
geschreven op uw bankrekening, dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Dat kunt u doen op de web-
site www.alphenaandenrijn.nl/toeslagen of door een aanvraagformulier aan te vragen bij Serviceplein van de 
gemeente Alphen aan den Rijn (telefoon 140172, meld dan dat u belt voor de gemeente Kaag en Braassem).

Voor hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met de Papierwinkel, telefoon 06-16695232 (maandag t/m 
donderdag van 9 tot 18 uur). 

De medewerkers van de Papierwinkel helpen u graag.



Helaas: toch geen goed nieuws voor
liefhebbers van dweilen en ramen lappen

PlusMarcel Levi

7 MEI 2022

Het leek goed nieuws voor liefhebbers van dweilen, wassen of ramen lappen: in de laatste uitgave van het Journal of the 
American Heart Association staat dat deze activiteiten bij oudere vrouwen leiden tot een lagere kans op hart- en vaatziek-
ten. Het artikel kreeg ruime belangstelling in de Amerikaanse media en was het hoofdonderwerp in The Oprah Winfrey 
Show.
Toch goed om voordat u onmiddellijk aan de slag dreigt te gaan met bezems en strijkijzers even te kijken wat dit onder-
zoek nu werkelijk heeft aangetoond. In de eerste plaats ging het helemaal niet alleen om huishoudelijk werk, maar om 
elke vorm van lichte beweging, zoals wandelen, tandenpoetsen of een maaltijd bereiden. Als je meer dan vier uur per 
etmaal hiermee bezig bent, neemt je kans op hart- en vaataandoeningen in 10 jaar af met circa 35 procent.
Dat klinkt goed, maar omgerekend betekent het voor een vrouw van gemiddeld 70 jaar dat deze activiteiten de jaarlijkse 
kans op hartinfarct of ernstige beroerte met 0,3 procent doet dalen. Niet erg indrukwekkend dus.
Het is zelfs nog minder interessant als je bedenkt dat de groep waarmee het risico werd vergeleken bestond uit ouderen 
die minder dan twee uur per dag besteedden aan deze minimale lichte lichamelijke inspanning. Als je zo inactief bent, 
verkeer je wellicht al in tamelijk matige conditie en is het dus niet gek dat je eerder komt te overlijden.
Kortom, ook dit artikel naar risico op ziekte is beter af in de open haard. Net zoals honderden andere onderzoeken naar 
risico’s die relatief misschien wat lijken voor te stellen, maar in absolute zin nauwelijks of niet, en die vergelijken met een 
niet-relevante controlegroep en alleen daarom al direct de prullenmand in kunnen.
Dus vergeet alle flauwekulinformatie zoals dat chocolade goed is voor je hart, rode wijn de kans op een beroerte verhoogt 
of dat je van veel of weinig slapen sneller dementie krijgt. Het betekent niks voor je individuele kans op ziekte.
Als je tot op hoge leeftijd een gezond hart- en vaatstelsel wilt houden, is het voldoende om niet te roken, je gewicht een 
beetje binnen de perken te houden, je bloeddruk af en toe te controleren, je cholesterol eens te laten checken, gevarieerd 
te eten en dagelijks te proberen wat te bewegen. Alle andere dingen voegen daaraan vrijwel niets toe.
Als je desalniettemin als vrouw op gevorderde leeftijd nu toch fanatiek aan de slag gaat met een voorjaarsschoonmaak 
om hart- en vaatsterfte te voorkomen, moet je je wel realiseren dat de kans dat je van het keukentrapje valt, of uitglijdt 
over je pas gedweilde keukenvloer en daarbij je heup breekt (met alle ellende die daarna kan volgen) een heel stuk groter 
is dan het risico op hartinfarct of beroerte.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. 
(bron: Het Parool).

Pannenkoeken eten tijdens
gezellige fietstocht. Katwijk aan Zee?

Zomerkolder


