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Dinsdag 6 december

Kerststukjes maken
Dinsdag 6 december gaan we gezellig met elkaar Kerststukjes maken. Wij zorgen voor de materialen en als u een 
schaartje en tangetje mee wilt brengen komt het helemaal goed. Kosten zijn € 15,00.  Aanvang 10.00 uur 

Locatie: Plein 13, Pastoor van de Plaatstraat 13a, Rijpwetering. 

Opgegeven bij Tiny van Rijn tel:071-3313844 of Marian tel: 071-3313844 

Vrijdag 18 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: € 52,50 per persoon. 
Overmaken voor 12 november op rekening nummer NL47RABO0355929457 onder vermelding Kerst.
Vertrektijden:  08.45 uur Arendshorst
  09.00 uur Rijpwetering Hertogspark

  09.15 uur Gogherweide

Opgeven bij Theo tel: 0633165903 of Marian tel: 0713314338. 

Inbegrepen lunch, 1 consumptie, entree Beckestijn en de bus.

Dinsdag 8 november

Crea ochtend             
Deze ochtend gaan we een vaas beplakken met droogbloemen en daarin een lichtje. 
Meebrengen een schaartje.  Voor de vaas en bloemen zorgen wij. Kosten € 7.50
Daarna een lunch. Aanvang: 10:00 uur. 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

Ook op dinsdag 8 november a.s. komen wij weer met de verkoop van spullen, van de breiclub “De Vlijtige Vingers”.    
Wij brengen deze keer sokken, sjaals, mutsen, knuffels, dekens enz. mee. 
Hopelijk heeft u interesse in onze verkoop.

Tot dan. Namens de breigroep Riet en Mary



Verzoek om nieuwe leden
De Theatersoos Oude Wetering (maar omvat heel Kaag en Braassem) is een club voor alleenstaande ouderen, die graag 
naar theater en musea gaat. Echter eventueel geinteresseerde echtparen zijn ook welkom.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vitale leden, met een rijbewijs en auto, die bereid zijn om ook enkele andere leden, tegen 
een vergoeding, naar theater en musea mee te nemen.

Wij komen een keer per maand bij elkaar, meestal de laatste vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur, om voorstellingen of musea 
uit te kiezen en het vervoer af te spreken. 

Voor informatie of aanmelden en kunt u terecht  bij: 

Anneke Straathof-vd Meer,     tel.06-27486256 of

Nel vd Weteringh-v Staveren, tel.06-22823396.

Ledenvoordeel
KBO-PCOB

De landelijke koepel van KBO en PCOB, geeft op veel producten voordeel voor haar leden. Op de landelijke website zijn 
alle voordelen inzichtelijk gemaakt met duidelijke omschrijvingen. Telefonisch bestellen kan ook, tel. 085-4863364.

Ledenpas
Als lid van Kaag en Braassem Ouderen heeft u recht op een ‘ledenpas’. Dit pasje levert u een aantal voordelen op, zoals 
kortingen bij de aankoop van bepaalde artikelen en diensten.

Bij deze lokale winkels/bedrijven krijgt u korting met uw ledenpas:

● Hein Schoo schilderswinkel 5%

● Richard van Hameren PC’s 5 %

● Kantoor Efficiency Schrama 5%

● De Fietsshop in Oude Wetering 5%

● Van der Vliet Recreatie 5% geldt niet voor caravans, gasflessen en of vullingen en niet op acties                          
 en of aanbiedingen.

● Kapsalon It’s Your Hair 5% voor de dames                                                                                                                
 en voor de heren 65+ 

 Op di-wo-do bedraagt de knipprijs 20 euro.

● Praxis in Leiderdorp 10% let op! niet op acties                                                                                                           
 en of aanbiedingen.

Fietstochten       

Ook volgend jaar coördineren  Ineke Verdel en haar zus Joke elke laatste vrijdag van de maanden april tot en met sep-
tember de KBO fietstochten. 

Hartelijk dank voor de organisatie van dit jaar. 

De 50+ borrel. Het was super!


