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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. 

Lunch bij ‘t Veen
We starten op dinsdag 5 april  daarna iedere eerste dinsdag van de maand. Aanvang: 12.30 uur. Kosten: 10,00 euro.

Senioren en veiligheid
Op donderdag 7 april as. om 14.00 uur houdt wijkagent John Beekman een presentatie over senioren en veiligheid in 
Plein 13 in Rijpwetering. In vijf kwartier licht hij u voor hoe mensen op vaak slinkse wijze worden opgelicht.
We zijn uiteraard verheugd dat de wijkagenten deze presentatie voor KBO verzorgen. We denken dat veel leden geinte-
resseerd zijn in dit onderwerp en hopen dat te merken in de opkomst! De toegang is gratis.

Jaarvergadering
De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 19 april as. om 10.00 uur. Het jaarboekje vindt u op onze website 
www.kaagenbraassemouderen.nl    -   Ga naar het kopje Nieuws en klik vervolgens op Bestuursmededelingen.
Locatie: Plein 13, Pastoor v.d. Plaatstraat 13a, Rijpwetering.

Start fietstochten
Beste KBO-leden,
Voorheen werd er door mij een fietstocht georganiseerd. Elke laatste vrijdag van de maand april t/m septem-
ber. Vorige jaar kreeg ik het aanbod van Ineke Verdel, dat zij met haar zus Joke dit wel van mij wilde overne-
men. Hier stond ik wel degelijk open voor en zij neemt dus de organisatie van mij over.
De eerste tocht zal op vrijdag 29 april 2022 zijn. Start om 10.00 uur bij de Watertoren. 
Ineke en Joke - heel veel succes hiermee. gr. Albert Strijk

Bossche bollen maken en rondvaart
Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei
We starten bij Bakkerij Royal waar we gezellig Bossche bollen gaan maken. Samen met u maken we in ca. 1,5 uur de 
échte Bossche bollen. U gaat zelf aan de slag met de chocolade en de slagroom. In verband met de tijd zijn de soezen 
al gemaakt. Naast de techniek leert u ook meer over de historie van deze Bossche lekkernij. Na afloop kunt u de zelfge-
maakte Bossche bollen meenemen. Uiteraard genieten we hier van een kopje koffie of thee en een lunch.
Hierna maken we een rondvaart over de Binnendieze. Tijdens deze vaartocht zult u ontdekken hoe stil het kan zijn, mid-
den in deze bruisende stad. U vaart onder het stadhuis door waar pasgetrouwde bruidsparen letterlijk in het huwelijks-
bootje stappen. De historische route laat u alle facetten van de boeiende Binnendieze zien. 

Vertrektijd: 
8.30 uur Roelofarendsveen, Arenshorst Kerkweg/Noordeinde
8.40 uur Parkeerterrein Hertogspark Rijpwetering
8.50 uur Gogherweide
Terugreis: ca. 16.30 uur 
Kosten: 65,- euro p.p. (incl. Bossche bollen maken, koffie, lunch, varen op de Binnendieze).
Wilt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL47RABO0355929457 t.n.v. 
K.B.O ondervermelding van de dagreis 
Opgeven bij:
Theo tel: 0633165903 of via de mail: theovanrijn@ziggo.nl 
Marian tel: 071-3314338 of via de mail: marianvanveen25@gmail.com

Let op!
De afsluiting van het seizoen 2021-2022 is niet op dinsdag 17 mei maar op dinsdag 3 mei



Startpunt geldzaken
Wilt u vaker geld overhouden aan het einde van de maand? Geeft u teveel geld uit en wilt u besparen? Of heeft u geld-
zorgen? De gemeente werkt samen met Startpunt Geldzaken. Bij Startpunt Geldzaken kunt u op een handige manier on-
line tips krijgen over geld. Tips om uw uitgaven te verlagen en uw inkomsten te verhogen. Of tips om stap voor stap uit de 
geldzorgen te komen. En als u geld over hebt, kunt u zien wat in uw situatie verstandige keuzes zijn. Startpunt Geldzaken 
is gratis en anoniem. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. U vindt het Startpunt Geldzaken op de website van 
de gemeente: www.kaagenbraassem.nl/geldzaken. Heeft u geen toegang tot het internet of komt u er niet uit, dan helpt 
de Papierwinkel van De Driemaster u graag. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 06 – 
16695232 (maandag t/m donderdag van 9 tot 17 uur).

Er zijn verschillende geldplannen waar u gebruik van kunt maken. Onderstaand een greep uit het aanbod:

Kom uit de geldzorgen
Komt u regelmatig geld tekort? Dan wijst het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen u stap voor stap de weg om uit de geldzor-
gen te komen.

Beter rondkomen
Wilt u elke maand geld overhouden Kijk dan naar het geldplan ‘Beter rondkomen’ met tips om uw inkomsten aan te vullen 
en op uitgaven te besparen.  

Sparen, aflossen of beleggen
Hebt u geld apart gezet? Dan is de vraag of u daarmee wil sparen, aflossen of beleggen. Het geldplan ‘Sparen, aflossen 
of beleggen’ helpt u daarbij.

Studie (klein)kinderen
Wilt u geld sparen voor de studie van uw kind of kleinkind? Bepaal zelf welk bedrag u spaart. En bekijk wat het oplevert 
als u dit spaart of belegt. Gebruik daarvoor het geldplan ‘Studie (klein)kinderen’.

Pensioen
Wilt u iets doen aan uw pensioen? Wat kunt u doen aan uw pensioen? Praktische tips voor nu en later. Kijk op het geld-
plan ‘Pensioen’.

Scheiden
Als u wilt scheiden, moet u veel regelen. Met dit geldplan wordt op basis van enkele gegevens een eerste indicatie over 
financiële consequenties. Ook worden tips gegeven over vervolgstappen. Bekijk het geldplan ‘Scheiden’.

Waarom moest de voortreffelijke Khadija Arib weggestemd worden?
U herinnert zich vast wel leraren op school die in een chaotische klas met opgewonden rondrennende leerlingen, gillende 
conversaties en rondvliegende pennen binnen luttele seconden de orde wisten te herstellen, met slechts een strenge blik 
en een enkel woord. Sommige leraren zijn gezegend met indrukwekkend overwicht op zelfs de meest ontspoorde groep 
leerlingen, veelal dankzij een compromisloze en consequente manier van communiceren, vastberaden en milde streng-
heid en vooral een sterke persoonlijkheid. Daarentegen waren er ook docenten die ondanks alle goede bedoelingen, 
smeekbedes en dreigementen er nooit in slaagden de klas meer dan twintig seconden stil te krijgen.
Ik moest eraan denken toen ik afgelopen weken debatten in de Tweede Kamer probeerde te volgen. Openlijk wangedrag, 
onacceptabele uitspraken en persoonlijke aanvallen op collega’s konden ongestraft doorgang vinden. De voorzitter leek 
inderdaad op een wanhopige lerares die op geen enkele manier haar Kamerleden bij de les wist te houden terwijl de 
modder links en rechts door de vergaderzaal suisde.
Ons parlement heeft steeds meer weg van een schoolklas met krijsende pubers waar een kwalitatief debat voortdurend 
wordt getorpedeerd door scheldpartijen over hoofddoekjes, dreigementen met tribunalen en verbale standrechtelijke 
executies. Terwijl de juf erbij zit en van alles probeert ,maar door de opstandige leerlingen gewoon niet serieus wordt 
genomen.
Wat is eigenlijk de reden dat de voortreffelijke Khadija Arib, die stijlvol en met een vriendelijke doch vastberaden opstel-
ling in staat was zich misdragende pupillen te corrigeren en moeilijke vergaderingen schijnbaar moeiteloos in goede 
banen wist te leiden, weggestemd moest worden? Waarom moest zij worden vervangen door een goedwillende maar 
minder effectieve opvolgster die toevallig van een partij kwam die een paar zeteltjes had gewonnen bij de laatste verkie-
zingen? Een partij die zich laat voorstaan op ‘een andere politieke cultuur’, maar bij de verkiezing van de Kamervoorzitter 
schaamteloos machtsdenken demonstreerde.
Natuurlijk is de voorzitter van de Tweede Kamer niet verantwoordelijk voor wangedrag van volksvertegenwoordigers, 
maar is het wel haar of zijn taak toe te zien op een fatsoenlijke gedachtewisseling, hoe onhandelbaar sommige sprekers 
zich ook opstellen.
De tragiek van de leraar die ondanks alle tegenwerking en moeilijk hanteerbare persoonlijkheden toch een werkbare situ-
atie moet creëren. Als dat niet gebeurt, zijn alle andere aanwezigen de dupe en wordt het debat gegijzeld door scheldpar-
tijen en gebrek aan fatsoen, uiteraard breed uitgemeten in de media (en daarmee wellicht het doel bereikt). Ik vermoed 
dat ijzersterk optreden van de voorzitter cruciaal is om de waardigheid van het parlement te redden en opstandige leerlin-
gen, die eropuit zijn met puberaal gedrag de gang van zaken te ontwrichten, de mond te snoeren of de zaal uit te sturen. 
Gewoon melden bij de rector (dat is waarschijnlijk dan de koning?) voor nablijven, een taakstraf, of bij blijvend wangedrag 
schorsing naar een functie elders.
Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC.
(Bron: Het Parool)


