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Dit bewaarboekje

wordt u aangeboden door de 
activiteitencommissie                                                           





Programma 2022 / 2023
                                                   

Dinsdag 13 september 2022

Breng het plezier en de lach terug.

We beginnen het  nieuwe seizoen vrolijk en hebben 
het West Fries Collectief uitgenodigd.

Deze show is een verrassend weerzien met haast vervlogen 
tijden in een mix van vrolijke liedjes, oer-Westfriese humor en na-
tuurlijk bekende liedjes van vroeger om gezellig mee te zingen.
De legendarische Kees Stet lijkt terug van weggeweest in een 
heerlijke kronkeling van soms ondeugende gedachtes en mop-
pen met een vaak onverwachte wending.

Aanvang:  10.00 uur  
Kosten:   € 5,00

Daarna is er een lunch.

Kosten:      
Voor de lunch en kaarten € 8,00

Opgeven voor deze ochtend bij 
Engelien: tel: 0613223451  //  071-3314338

‘s Middags is er kaarten en sjoelen.
Aanvang  13.30 uur 
Kosten  € 4,00

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



Dinsdag 4 oktober 2022

Dag van de ouderen.

Er zijn drie locatie`s te weten:
Arendshorst,  Gogherweide en `t Veen.
Zalen open vanaf 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur

Kaarten en biljarten in de Arendshorst
Opgeven vanaf 26 september  
bij Tiny tel. 071-3313844

Kaarten en Rummikub in Gogherweide.
Opgeven vanaf 22 september 
bij Engelien tel. 0613223451    

Kaarten en sjoelen in ‘t Veen                                   
Opgeven vanaf 26 september
bij Marian tel. 071-3314338

Na het kaarten kunt u ook nog genieten van een heerlijk diner, 
wat gehouden wordt in ‘t Veen, 
Langeweg 16, 2371 EG Roelofarednsveen.
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.  
      



8 november 2022

Crea ochtend

We gaan een vaas beplakken met droogbloemen en daarin een 
lichtje. Meebrengen: alleen een schaartje. 
Voor de vaas en bloemen wordt gezorgd.

Kosten:  € 7.50
Aanvang:   10:00 uur.
 
Daarna is er een lunch. Kosten hiervoor zijn € 4,00
                                                 
Waar:     Plein 13 Pastoor v.d. Plaatstraat 13a
                  2375AC Rijpwetering.

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

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



Dinsdag 13 december  2022 

Kerstdiner

Het is bijna Kerstmis en naast een boom en stalletje en gezellig-
heid betekend 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.

Hou de nieuwsbrief in de gaten daar wordt u te zijner tijd nader 
over geïnformeerd wat er gaat gebeuren over de tijd de kosten 
en het dagprogramma.

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

Opgeven bij Engelien Tel: 0613223451 //071-3314338



Dinsdag 3 januari 2023  
 
Het KBO snert festijn

Het jaar 2023 staat weer voor ons klaar.
Heerlijk dat er weer een nieuw jaar voor ons ligt met nieuwe uit-
dagingen 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 bruine bonensoep.

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
Waar:     Plein 13 
                  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a, 2375AC Rijpwetering.
Kosten:      Voor de soep  € 5,00.

Opgeven voor deze ochtend bij: 
Engelien: tel: 0613223451 // 071-3314338

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



Dinsdag 14 februari 2023

Valentijnsdag

Een crea ochtend gaan we er van maken.
Wat dacht u van roosjes of hartjes 
van marsepein maken, lijkt u dat 
ook leuk, kom dan naar Plein 13 
dan gaan we met zijn allen 
aan de slag.

Wat de kosten zijn wordt vermeld in de nieuwsbrief.
We beginnen om 10:00 uur

Waar:    Plein 13
  Pastoor v.d. Plaatstraat 13a, 2375AC Rijpwetering.

Opgeven voor deze ochtend bij 
Engelien Tel: 0613223451 // 071-3314338

`s Middags kaarten, sjoelen en rummycup
Aanvang:  13.30 uur 
Kosten:  € 4,00



Dinsdag 14 Maart 2023

Iets voor de pasen

Dat komt in de nieuwsbrief te 
staan wat we gaan doen.

Dinsdag 18 april

Jaarvergadering     

De jaarstukken vindt u op de site: kaagenbraassemouderen.nl

                                           
Aanvang:  10.00 uur. 
  Zaal open 09.30 uur
Waar:   Plein 13,
  Pastoor van de Plaatstraat 13a
  2375 AC Rijpwetering.  

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 uur 
Kosten  € 4,00

Opgeven bij Engelien tel: 0613223451 / Marian tel: 071-3314338



Dinsdag 9 mei 2023

Afsluiting van het seizoen 2022 //2023

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

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

Opgeven voor deze ochtend bij
Engelien Tel: 0613223451 // 071-3314338

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

Vrijwilliger zijn 
Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend
Is verbonden,

Maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar,

Maar niet te koop.
Is positief denken
Is positief doen

Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
EEN GOED GEVOEL

Mei2022Nieuwsbrief
KBO:  Ruud Stikkelbroeck, voorzitter 0610244262  -  Ledenadministratie: T. Opdam 0634636900
www.kaagenbraassemouderen.nl
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

Deze Nieuwsbrief is voor u samengesteld door het bestuur van Kaag en Braassem Ouderen.

Vakantie-nieuws!
 
De voorbereidingen zijn gemaakt en de vakantie gaat door onder voorbehoud van eventuele nieuwe ontwikkelingen. 
Door de te korte voorbereidingstijd i.v.m. onzekere corona-ontwikkelingen was er geen tijd om dit jaar de 
voorjaarsvakantie te organiseren.
Nu is een situatie ontstaan waarbij veel mensen en groepen die de afgelopen 2 jaar hebben moeten annuleren hun va-
kantie dit jaar willen organiseren. Veel hotels zijn daarom al bezet of hanteren een korte optietijd. 
Vandaar deze korte reserveringstijd.

VAKANTIE 21/26 augustus 2022
Onze traditionele vakantie. Voor de vertrouwde vakantiegangers, maar zeker ook voor nieuwkomers!
Geniet ervan nu het nog kan! Als u alleen bent; zoek een vriend(in), zoon of dochter, buren etc. of andere eenzame men-
sen en kijk of het klikt om samen mee te gaan. Één-persoonskamers zijn nl. altijd beperkt beschikbaar.
Ook voor dit jaar hebben we weer een luxe 4-sterren-hotel kunnen reserveren 
dit keer in het uiterste puntje Zuid-Limburg in Slenaken. 

Bestemming: Hotel BW Slenaken**** 
Voor een impressie zie website: www.hotelslenaken.com

Wanneer:  6 dagen (5 overnachtingen).  Vertrek zondag 21 augustus. Retour vrijdag 26 augustus.
*Volledig verzorgd (busreis, overnachting, ontbijt, lunch en 3 gangendiner.
*Overige drankjes voor eigen rekening.
*Diverse excursies (na de lunch)  
*Avond entertainment o.a. kaarten, bingo, muziekavond.
*Prijs voor een 2-persoonskamer  € 665,= per pers. en voor een 1-persoonskamer € 725,= (u krijgt hiervoor een 
2-persoonskamer!). Prijzen beiden bij voldoende deelname.
*U dient zelf eventueel een reis-of annuleringverzekering af te sluiten (na ontvangst van uw bevestiging).

U mag na ontvangst van de nieuwsbrief reserveren.( tot 1 mei 2022). Voor reservering of info bel naar: 071-8882556

Met vriendelijke vakantiegroeten
KBO vakantiebegeleiders
Evert en Joke van Beek

Seizoen afsluiting
Dinsdag 3 mei 2022
We gaan het seizoen afsluiten met en gezellige bingo ochtend. 
We hebben weer leuke prijzen. Kosten € 5,00

Aanvang:   10:00 uur.  
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 en rummicup. Aanvang 13.30 Kosten € 4,00



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:   vacature?
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




