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Dinsdag 2 november                                 
De Academie Kaag en Braassem organiseert:
Informatieavond: Levenstestament: wie geeft u het vertrouwen?
 
Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen. Een testament werkt 
pas als u overlijdt, maar een levenstestament werkt tijdens uw leven, op het moment dat u niet meer in staat bent om zelf 
te handelen. U sluit het levenstestament af bij de notaris op het moment dat u wilsbekwaam bent en houdt op deze manier 
zelf de regie over uw leven. Op het moment dat u wilsonbekwaam bent, neemt een rechter de beslissing wie uw zaken gaat 
behartigen en heeft u daarop geen invloed meer. Yvonne van der Heden vertelt en beantwoordt graag uw vragen.
 
Datum/tijd:          dinsdag 2 november van 19.30 – 21.30 uur
Locatie:                Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering
Door:                    Yvonne van der Heden | Professional Organizer en Budgetcoach
Aanmelden:        vóór 26 oktober bij Frederike Schüller  f.schuller@dedriemaster.nu / 0172-427544

Van de activiteiten commissie
Dinsdag 16 november                                            
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. 
Dat belooft weer wat voor deze morgen. Hoe leuk en hoe gezellig dat is om met elkaar te spelen, willen wij u graag laten 
mee beleven. 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,  2375 AC 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

December 2021
Het kerst diner is op 14 december in Plein 13 noteer het alvast in uw agenda.
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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. 

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. Deze maand lopen we door de vergeten groentenwijk.
Na afloop drinken we koffie bij ‘t Veen 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.

De lunch van dinsdag 26 oktober vervalt en is verplaatst naar dinsdag 9 november.



Lak aan je opa
door René Diekstra

Mijn kleindochter Nova van 7 zit bij haar moeder, mijn schoondochter, op schoot die haar nageltjes lakt. Roze. 
Als dat klaar is en Nova nog wat met haar handen wappert om het drogen te versnellen, zegt ze: ‘Nou opa ook!’. 
“Ik weet niet of opa dat wel wil” antwoordt haar moeder. “Opa weet het zelf ook niet” antwoord ik. Ik zie me niet 
direct voor mijn studenten of patienten met tien roze vingers in de weer zijn. En ik vermoed dat die, evenals mijn 
collega’s, daar ook wel even aan moeten wennen en een verklaring van mij zullen wensen. Nova die mijn twijfel 
deksels goed in de gaten heeft, komt dan heel slim met een compromis. “Doe dan één vinger opa, hebben we 
toch dezelfde kleur!”. En ze wijst daarbij, overigens in al haar onschuld, op de middelvinger van mijn rechterhand. 
“Die in ieder geval niet”, reageer ik half geschrokken. “En die ook niet”, wijs ik op mijn wijsvinger. Het wordt dus 
onherroepelijk mijn rechterpink.  Zorgvuldig gelakt door haar moeder. En eerlijk gezegd vind ik het niet eens lelijk 
staan. Na een dag of wat ben ik me ook nauwelijks meer bewust van mijn roze pink. Tot de schilder en een collega 
langskomen om te bekijken welk schilderwerk we aan de voorgevel gedaan willen hebben. Daarvoor wijs ik, ik ben 
rechtshandig, het een en ander aan. Als ik me op een gegeven moment omdraai, zie ik de twee breed glimlachen 
achter me en zegt een van hen “Zo te zien  is hier al een schilder aan het werk geweest. “Hoezo?”, reageer ik 
verbaasd. Dan wijst ie op mijn rechterpink. Waarop zijn collega zegt “wij fluisterden net al even tegen elkaar ‘zou 
ie soms van geloof veranderd zijn’?” Om zogenaamd gerusstellend te vervolgen met “maar die kleur staat je goed 
hoor”. “Dat”, zeg ik uit een soort onnodige zelfrechtvaardiging “vind mijn kleindochter ook” en ik leg uit  hoe het op 
haar aandringen zover is gekomen. Tot mijn verbazing reageren ze beide nu niet spottend, maar oprecht: ,,Wat 
lief!’’ “Van wie”, vraag ik” “Van allebei, ook van jou” luidt hun antwoord. Grote, stoere mannen als zij zijn maakt het 
feit dat ze uit zichzelf het woord ‘lief’ in de mond nemen indruk op mij. Zowel omdat het past op het zo bizondere 
contact tussen grootvaders en kleinkinderen. Maar ook omdat ik er een eigen verlangen achter vermoed. Dat blijkt 
als ik hen er naar vraag. Beiden van middelbare leeftijd, met volwassen kinderen, met hoop op kleinkinderen en 
met alle bereidheid zich door hen voor volk en vaderland zichtbaar ook ooit roze te laten lakken. Als ik dat enige 
tijd later aan Nova vertel is haar reactie dolenthousiast. “Straks willen alle opa’s van de hele wereld wel een roze 
pink!”. “Maar Nova”, opper ik, “wat als kinderen geen opa hebben?” “O ja”, reageert ze eventjes beduusd. Dan 
vlamt haar enthousiasme weer op: “Dan gaan we voor die kinderen toch iemand anders zoeken die wel roze na-
gels wil”.
 (bron: Leidsch Dagblad).

Vrijdag 19 november dagtocht Kerstfair 

Castle Christmas fair Buitenplaats Beckestijn
Wij hebben weer een leuke  dagtocht voor de Kerst  gevonden.
Wij gaan als eerste naar Globe Garden in Zwaanshoek om leuke ideetjes op te doen.
Daar kunnen we koffie drinken (voor eigen rekening) en gezellig rondwandelen of iets kopen.
Kwart voor twaalf vertrekken wij naar het Hemelse Pannenkoekenhuis voor de lunch.
U kunt kiezen uit 3 soorten: naturel - appel of spek.
Daarna vertrekken we naar Castle Christmas fair om daar in kerstsfeer te genieten en te wandelen 
in de mooie tuin  met leuke kraampjes.
Rond half vijf vertrekken we dan weer huiswaarts.

Kosten: € 47,50 per persoon
Overmaken voor 12 november op rekening nummer NL47RABO0355929457 
onder vermelding Kerst
Vertrektijden:   8.45 uur Arendshorst
                            9.00 uur Rijpwetering Hertogpark
                            9.15 uur Gogherweide
Opgeven bij Theo tel: 0633165903 of Marian tel: 0713314338
Inbegrepen lunch 1 consumptie, entree Beckestijn en de bus 
Qr code of Vaccinatiebewijs tonen bij het instappen van de bus.

PLUS SPAARAKTIE
Als u boodschappen doet bij Plus van Dijk ontvangt u tot zaterdag 13 november sponsorpunten bij elke 10 euro aan 
boodschappen. We stellen het op prijs indien u uw sponsorpunten aan de KBO gunt.


