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september 2020

Nieuws van het bestuur.

Iedereen houdt van de zomer, de zon, de lekkere
temperaturen en de mooie natuur met zijn
bloeiende bloemen. We hopen dat jullie hebben
kunnen genieten en de hittegolf goed
doorgekomen zijn.
Gelukkig is de temperatuur gedaald, maar nog
steeds zomers.
Geniet nog van het mooie zomerweer.
We hebben besloten om de activiteiten (behalve
het zingen, dat mag nog niet) weer op te starten
per 1 september.
Uiteraard zal iedereen zich aan de Covid-19
regels moeten houden. Bij deze Nieuwsbrief vindt
U een flyer met de regels waaraan we ons moeten
houden.
Als U nog vragen heeft, dan kunt terecht bij de contactpersoon van de activiteit of bij bestuurslid Marleen
Verheijen (013-5906949).
Behalve het organiseren van activiteiten is de KBO ook een belangenbehartiger van onze leden. Onze
afdeling is lid van de Kringraad Alphen-Chaam en de Kringraad heeft contact met de gemeente
(wethouder) en komt op voor de belangen van onze leden. Daarnaast ondersteunt onze afdeling haar
leden; denk hierbij aan de clientondersteuner, de belastinginvullers, de VOA’s, mobiliteitsconsulent en
thuisadministratie.
KBO Brabant is een zelfstandige belangenvereniging die de belangen van haar leden op landelijk niveau
behartigt op het gebied van: Inkomen en Werk, Welzijn en Gezondheid, Mobiliteit, Wonen en Zorg en
Pensioenen. De regering wil het pensioenstelsel veranderen; KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord
juridisch bestrijden. Meer informatie hierover vindt U op https://www.kbo-brabant.nl/pensioenen/
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Activiteiten van de maand september*:

Maandagavond 14 september 2020.

Zomeravond wandeling om 19.00 uur

We vertrekken voor de eerste en laatste zomeravondwandeling van 2020 vanaf CC Den Heuvel.
We gaan een wandeling door het dorp maken. Vanwege de corona zullen er geen toelichtingen tijdens de
wandeling gegeven worden. Na afloop gaan we koffiedrinken in de grote zaal van Den Heuvel. Voor deze
wandeling moet U zich aanmelden vóór maandag 7 september door te bellen of een mailtje te sturen.
mailadres: kboalphen@gmail.com

tel. 013-5082145
website: www.kbo-alphen.nl
bankrekening: NL25 RABO 0102 3033 71

Donderdag 17 september 2020. Kringbedevaart naar O.L. Vrouw in Meerseldreef.
DEZE BEDEVAART GAAT NIET DOOR.

Vrijdagavond 18 september 2020. Etentje voor Alleenstaanden om 18.00 uur bij Welkom
Hiervoor graag aanmelden vóór 16 september bij Marloe Frijters (013-5081725)

Vrijdagmiddag 25 september 2020. Samen een High Tea bij
Restaurant de Belhamel om 14.30 uur
De High Tea kost € 14,50 per persoon. Om deel te nemen aan de High Tea
moet U zich aanmelden bij de secretaris en € 14,50 p.p. overmaken op de
rekening van de KBO: NL25 RABO 0102 3033 71 onder vermelding van Uw
naam en lidnummer.
Aanmelden vóór 15 september.

Activiteiten gepland* voor de volgende maanden.
Woensdagmiddag 7 oktober 2020. Jaarvergadering KBO
14.00 uur
Eucharistieviering in de Willibrordus kerk
14.45 uur
Ontvangst in Den Heuvel met koffie en iets lekkers
15.00 uur
Aanvang Algemene Ledenvergadering
De agenda van de vergadering en het aanmeldstrookje vindt U in de bijgevoegde flyer.

Woensdagmiddag 14 oktober 2020. Bezoek aan Koningshoeven.
We willen een bezoek met excursie naar de brouwerij van Koningshoeven brengen. Graag willen we
weten wie er geïnteresseerd is om mee te gaan, bij voldoende interesse gaan we het organiseren. Meld U
vóór 1 oktober bij de secretaris.

❸

Extra aandacht voor

Onze website: https://www.kbo-alphen.nl
Op de website vindt U meer informatie over onze activiteiten en onze belangen behartiging.
Binnenkort vindt U ook kruiswoordpuzzels op de website.
Verder willen we graag nieuwe activiteiten organiseren. Heeft U ideeën? Laat het ons weten.

*Onder voorbehoud dat de Covid-19 regels het toelaten.

