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Deze Nieuwsbrief is voor u samengesteld door het bestuur van Kaag en Braassem Ouderen.
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KBO: Ruud Stikkelbroeck, voorzitter 0610244262 - Ledenadministratie: T. Opdam 0634636900
www: kbo.kaagenbraassem.ledenadm@gmail.com
Spoedeisende zorg buiten kantooruren 0900-5138039
Politie telefoon voor doven en slechthorenden - spoed 0800-8112 - geen spoed 0900-1844
Ouderenadviseur: Rettie Bentvelsen via infolijn van 09.00 uur tot 11.00 uur 071-3317969 of 0651103212
Rijbewijskeuring: J. de Jong 071-3312975
Papierwinkel (hulp bij het invullen van formulieren) - Rob de Blauw 0616695232
Belastingservice: Yvonne van der Heden 0640371195 - Trudy Scheurleer 0613123638
Dinsdag 4 oktobr

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 bij Tiny tel. 071-3313844
Kaarten en Rummikub in Gogherweide. Opgeven voor de Gogherweide bij Engelien tel. 0613223451
Kaarten en sjoelen in het ‘t Veen. Opgeven 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 welkom. 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.

Dinsdag 18 oktober

Een kijkje nemen in Flori World in Aalsmeer
Flori World is een betoverende en interactieve attractie waarin je de magie
van echte en virtuele bloemen beleeft. Ga op ontdekkingsreis door 14 fleurige
ruimtes en word omarmd door een prachtige kleurrijke bloemenzee.
Maak de meest creatieve foto’s in de selfie ruimte, laat je zintuigen prikkelen tijdens de 4D-film, doe mee aan een veilingspel en leer van alles over de sierteeltsector.
Van bloemen en planten wordt toch iedereen blij?
Vindt u het leuk om mee te gaan kijken? Geef u dan op bij Tiny van Rijn tel 071-3313844 of Theo van Rijn tel 0633165903
De kosten zijn € 40,00 p.p. Daar is bij inbegrepen koffie met een taartje, rondleiding door de fleurige ruimtes, en daarna is
								er een gezellige high tea.
								
Om de kosten te drukken willen we met eigen vervoer
								
daar naartoe. Dus als er mensen zijn die meegaan en
								
een eigen auto hebben en zouden willen rijden laat het
								ons dan weten als u zich opgeeft.
								
								Gelieve het bedrag over te maken op
r								rekeningnummer NL47RABO0355929457
								onder vermelding van Flori World

Verslag KBO vakantieweek 2022 onder leiding van Evert en
Joke van Beek
Zondag 21 augustus 09.00 uur was het vertrek. Nadat Cees de bagage in de bus had gewerkt werden we uitgezwaaid
door de voorzitter van KaagenBraassemOuderen, afdeling van KBO. Waarschijnlijk om verwarring te stichten had de
reisleiding een tweede Cees van Hameren uitgenodigd maar we lieten ons niet foppen want er is maar een de echte.
Na een fijne busreis met tussenstop arriveerden we in Slenaken bij ons hotel met dezelfde naam en werden de koffers
naar de kamers gebracht. Vanzelfsprekend was er een heerlijke lunch en ’s avonds een diner wat de 4 sterren van het
hotel eer aan deed. Intussen zat de sfeer er in en gingen we de eerste avond na de koffie een pubquiz doen. 6 personen
per team en het slimste team won hetgeen geen verrassing mag heten. Zelf had ik ons team tot de kanshebbers gerekend maar helaas, niet eens een derde plaats. 		
Maandagmiddag (want ’s morgens wordt er niet gewerkt door de KBOers) naar Maastricht voor een rondvaart op de
Maas en door de stad via diverse sluizen. Dat was een mooie tocht met mooi weer en een humoristische kaptein. ’s
Avonds weer een heerlijk diner aan tafel met aansluitend koffie van het hotel en daarna kaarten. Met kaarten heeft de
beste gewonnen.
Dinsdag na het ontbijtbuffet koffie van het huis op het terras waar we tussen de activiteiten hoofdzakelijk verbleven. Na
de middag was er winkelen in het nabijgelegen Gulpen gepland maar wegens de warmte is het winkelen terraswerk
geworden met als slot een bezoek aan de ijssalon. De sfeer bleef onveranderlijk goed met uitschieters naar zeer goed.
Dinsdagavond hebben we gebingood om mooie prijzen. Zelf had ik uiteraard weer niks.
Woensdag na het ontbijtbuffet, de koffie en het lunchbuffet zijn ’s middags naar een glasblazerij gegaan. U zult zeggen
met die warmte maar ik vond het een hoogtepuntje waarbij de reisleiding zichzelf weer eens overtrof. De Italiaanse glasblazert was een ware kunstenaar en heeft aardig verkocht aan ons gezelschap. Kortom weer een geslaagde dag met als
afsluiting weer eten in de vorm van een diner aan tafel, koffie van de patron en kaarten. Het zal wel toeval zijn maar de
beste won alweer wat mijn kansen aanzienlijk vermindert.
Donderdag was de laatste dag in Slenaken met in de middag een bezoek aan het klooster in Wittem waarbij een van de
vrijwilligers in het klooster ons na de ontvangst een rondleiding gaf met als slot een bezoek aan de oude bibliotheek.
Een en ander was zeer de moeite waard. Na het bezoek was er een rondrit door het prachtige Limburgse heuvelland met
commentaar van dezelfde vrijwilliger. Na het diner en de koffie was er muziek verzorgd door een duo dat ons met zang en
dans een gezellige avond bezorgde.
Vrijdag na het ontbijt hebben we de terraskosten afgerekend wat soms niet mis was maar dat was onze eigen schuld,
heeft de onvolprezen Cees met behulp van enkele oudjes uit ons gezelschap de koffers en rollators in de bus gezet en
waren we klaar om naar de Veen terug te gaan. Dat hebben we dus tenslotte ook gedaan en werden we door de hotelleiding uitgezwaaid om plusminus 11.00 uur. Na een tussenstop waren rond 15.00 uur terug in de Veen.
De afhalers hadden de parkeerplaatsen voor de school bezet zodat Evert de bus een flink stuk daar voor moest parkeren. Daardoor moesten de medereizigers die met eigen auto waren gekomen met hun koffers een flink stuk lopen. In het
laatste stuk van de terugreis is Marian van Veen nog rond gegaan in de bus met een doos waarin we konden offeren voor
Evert en Joke. Deze doos had Marian van de hotelleiding gehad en de geringe omvang deed Evert verzuchten dat een
grotere doos ook wel aardig was geweest.
Dit verslag is denk ik niet volledig want als je ouder wordt vergeet je nog wel een wat.
Maar alle lof voor de reisleiding Joke en Evert, Marian van de
evenementencommissie en alle mensen die meegewerkt hebben om
deze reis te doen slagen dus ook de deelnemers.
Wat de reisleiding betreft, je zal maar met 50 ouderen met deze
warmte naar Limburg gaan en ze na 6 dagen allemaal weer in
goede conditie in de Veen afleveren. Grote klasse.

Nogmaals, het was een geslaagde reis.
Verslag door een lid van het gezelschap.

Dankzij Maaike van Rijn, Robin van Gessel ( buurtagenten)
samen met Marius van de Fietsshop en natuurlijk
Jennifer van Plein 13, werd het donderdag jl. geen sof!

