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

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 6 september

Verliesbegeleiding bij partnerverlies
De Driemaster start in september opnieuw een lotgenotengroep voor het delen van verdriet voor mensen die hun partner
verloren hebben. Onder deskundige begeleiding van: Rettie Bentvelsen, ouderenadviseur van De Driemaster en Mieke
van der Meer, vrijwilliger Steun en Verlies ontmoeten we elkaar gedurende zes bijeenkomsten.
Deze lotgenotengroep start op dinsdagmiddag 6 september 2022 van 14.00 tot 16.00 uur in De Spreng in Oude Wetering.
Aanmelding en/of informatie: r.bentvelsen@dedriemaster.nl tel 06 51103212
Dinsdag 6 september

Valpreventie
Om valincidenten te voorkomen organiseert De Driemaster in samenwerking met de Stiwo dit najaar weer de cursus Valpreventie. De Valpreventie bestaat uit 8 lessen bij Fysiotherapiepraktijk Alkemade.
Deze cursus start donderdag 8 september van 13.30 tot 14.30 uur. Het wordt gegeven door de ervaren fysiotherapeut
Auke Biemond. Deze cursus wordt ook op maandag in Leimuiden en Hoogmade gegeven.
Kosten zijn € 25,- (te betalen bij de eerste les).
Aanmelden bij de Infolijn 071 3317967 (bereikbaar op werkdagentussen 9.00 uur en 11.00 uur)
Dinsdag 13 september

Breng het plezier en de lach terug
We beginnen het nieuwe seizoenvrolijk 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 natuurlijk 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 moppen 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 of 071-3314338
`s Middags kaarten, sjoelen. Aanvang: 13.30 uur Kosten: € 4,00
Waar: Dorpshuis Plein 13, Pastoor v.d. Plaatstraat 13a, 2375AC Rijpwetering

Hoe leuk het was en hoe warm

50+ borrel Veense Tuin
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Fiets
Voel je vrij

Wat we gaan doen:
Een complete e-bikecursus met theorie en praktijk: opfrissen verkeersregels, informatie over de
eigenschappen van de elektrische fiets en de verschillende types. Bij de cursus rijdt u op uw
eigen e-bike of op een test-bike een kort parcours om ervaring op te doen.

Wanneer: Donderdag 18 november 2021

Waar:

Hoe laat: Van 10.00 - 12.00 uur of
van 13.00 - 15.00 uur

Avanti, Amerikalaan 163
Alphen aan den Rijn

Kosten:

Deelname is gratis!

Doe
mee!

Aanmelden:
Per e-mail: vvnalphenaandenrijn@gmail.com of telefonisch 06 - 24 902 901 (Onno Kelterman)
met vermelding van uw voorkeur voor ochtend of middag en wel/geen eigen e-bike.
Wacht niet te lang met uw aanmelding, want het aantal deelnemers is beperkt.

Waar:

Avanti, Amerikalaan 163
Alphen aan den Rijn

Een complete e-bikecursus met theorie en praktijk: opfrissen
verkeersregels, informatie over de eigenschappen van de
electrische fiets en de verschillende types. Bij de cursus rijdt
u op uw eigen e-bike of op een testbike een kort parcours
om ervaring op te doen.
Wanneer:
Waar: 		
Hoe laat:
Kosten:

donderdag 15 september
Plein 13 Rijpwetering
van 10.00 tot 12.00 uur
5 euro p.p

wel / geen eigen e-bike

Hoe laat: Van 10.00 - 12.00 uur of
van 13.00 - 15.00 uur
Kosten:

Wat gaan we doen?

Aanmelden: per e-mail r.stikkelbroeck@hotmail.nl
of telefonisch 0610244262 (beperkt aantal plaatsen)

Wat we gaan doen:
Een complete e-bikecursus met theorie en praktijk: opfrissen verkeersregels, informatie over de
eigenschappen van de elektrische fiets en de verschillende types. Bij de cursus rijdt u op uw
eigen e-bike of op een test-bike een kort parcours om ervaring op te doen.

Wanneer: Donderdag 18 november 2021

Donderdag 15 september

Deelname is gratis!

Donderdag 29 september

Aanmelden:
Per e-mail: vvnalphenaandenrijn@gmail.com of telefonisch 06 - 24 902 901 (Onno Kelterman)
met vermelding van uw voorkeur voor ochtend of middag en wel/geen eigen e-bike.
Wacht niet te lang met uw aanmelding, want het aantal deelnemers is beperkt.

Modeshow bij v/d Klooster
in Boskoop
Op naar de modeshow bij v/d Klooster in Boskoop.
We worden tussen 10.15 uur en 10.30 uur verwacht voor de koffie met gebak van de plaatselijke
bakker.
Heeft u zin om mee te gaan met de bus naar
Boskoop? We vertrekken om 09.40 uur vanaf de
Gogherweide en om 09.45 vanaf de Arendshorst.
De kosten zijn € 20,00 p.p. dan kunt u zich nu
opgeven bij Theo Tel: 0633165903 of via de mail:
theovanrijn@ziggo.nl of
bij Marian Tel: 071-3314338 of
via de mail: marianvanveen25@gmail.com
U KUNT HET BEDRAG OVERMAKEN OP REK
NR NL47RABO0355929457 t.n.v KBO

Zondagmiddag 2 oktober

50+ BORREL
Op zondagmiddag 2 oktober as. organiseren het KBO en de Veense Volkstuin Onder Glas een 50+ borrel van 14.30 tot
17.00 uur op Floraweg 94A.
Voor een gering bedrag wordt er bier, wijn, fris en een advocaatje met slagroom geschonken.
Er is plaats voor 50 personen.
Telefonisch aanmelden bij Ruud Stikkelbroeck 0610244262
Kosten 2 euro p.p. voor de bittergarnituur.
Betalen op rekeningnummer NL47 RABO 0355929457 t.n.v. KBO onder vermelding van 50+ borrel.
De middag wordt in zijn geheel verzorgd door de eigenaren van de Veense Volkstuin die op voorhand een pluim krijgen
voor hun initiatief!

