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❶   Nieuws van het bestuur.   

 

Vanaf 1 september zijn de activiteiten van de KBO onder de strikte Covid 19 richtlijnen weer 

opgestart.  

Dat betekent dat zingen nog steeds niet toegestaan is. Het zangkoor kan voorlopig nog niet 

repeteren en optreden. 

De organisatoren van het Regionale Rik- en Jokerconcours hebben besloten om het concours 

niet te starten in oktober.  

Als de richtlijnen van Covid 19 wijzigen, krijgt u van ons nieuwe informatie. 

De fietsgroep is weer gaan fietsen en wel op dinsdagmiddag. 

Men vertrekt om 13.30 uur en verzamelt op het parkeerterrein voor de PLUS. 

Voorlopig is Leo van Gorp de contactpersoon van het fietsen  013-5081625 

 

Ook dit jaar doet KBO Alphen weer mee 

met de Rabo ClubSupport. 

Leden (vanaf 12 jaar) van Rabobank De Zuidelijke 

Baronie kunnen van 5 tot en met 25 oktober hun stem 

uitbrengen op de clubs uit De Zuidelijke Baronie die zij 

een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht 

worden, des te groter de bijdrage die de club ontvangt. De bijdrage kan 

oplopen tot een maximum van € 2.500.  

Dit jaar kunnen leden voor het eerst ook stemmen via de Rabo App.  

In november wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de cheques 

uitgereikt aan de deelnemende verenigingen en stichtingen. 

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020 
Wij hopen dat U uw stem uitbrengt op de KBO.  

Vorig jaar ontvingen we een bedrag van € 647,59  

 (Inloggen app of website: rabobank- zelf regelen- mijn 

lidmaatschap-Rabo ClubSupport) 

 

❷   Activiteiten van de maand september: 

 

Woensdagmiddag  7 oktober 2020.  Jaarvergadering KBO 

14.00 uur  Eucharistieviering in de Willibrordus kerk 

14.45 uur  Ontvangst in Den Heuvel met koffie met traktatie 

15.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering 

http://www.kbo-alphen.nl/
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De agenda van de vergadering met het aanmeldstrookje was bij de Nieuwsbrief van september gevoegd. 

Opgeven voor de Jaarvergadering en/of Eucharistieviering kan nog TELEFONISCH op onderstaand 

nummer tot donderdag 24 september 2020:  013-5082145. 

Vanwege de Covid 19 richtlijnen is aanmelden verplicht zowel voor de kerkdienst als de 

vergadering. 

 

Woensdagmiddag 14 oktober 2020. Bezoek aan Koningshoeven  GAAT NIET DOOR. 

Gezien de ontwikkelingen omtrent het Corona virus kan Koningshoeve nog  geen exacte datum noemen 

waarop de excursies weer van start zullen gaan.  Zodra reserveren weer mogelijk is, gaan we een nieuwe 

datum plannen. 

 

❸   Extra aandacht voor: 

Een mooie zomeravondwandeling van de KBO Alphen. 

Toen we in februari bij elkaar zaten voor onze zomeravondwandelingen voor 2020 om een schema op te 

stellen met welke datums en waar gaan we dit jaar wandelen op welke plaats we koffie drinken,  wisten 

niet dat er een groot aantal niet door zou kunnen gaan vanwege corona, want niemand had ooit van dit 

virus gehoord. Toch zijn op we een mooie 

maandagavond 14 september een rondje van 2,4 km  

gaan wandelen met 14 leden van de KBO in het 

centrum van Alphen. In verband met de 

coronamaatregelen gebeurde dit op een gepaste 

afstand en werd voor aanvang al verteld dat we 

onderweg geen uitleg gaven van datgene wat we 

tegen kwamen.  Dit om groepsvorming te 

voorkomen.  Vooraf werd aan elke deelnemer een 

brief uitgereikt met tekst waar we onderweg op 

moesten letten van wat er in het verleden is geweest. 

Dit was opgesteld door Cees en Rinus. Tijdens de 

wandeling hebben we wel een paar keer stil gestaan  

om de groep die steeds verder uit elkaar 

ging weer wat aansluiting te geven. Om 

ongeveer 20.00 uur waren we terug bij C.C 

Den Heuvel wat ook ons vertrekpunt was 

en konden we in de grote zaal, ook op 

gepaste afstand, de koffie met appelflap 

gebruiken  welke was aangeboden door de 

KBO Alphen. Tijdens deze koffie heeft 

Rinus ons nog uitleg gegeven van datgene 

wat hij op papier had gezet betreffende de 

wandeling en kon ieder weer zijn eigen 

weg volgen richting huis.  

Voor ieder was het een mooie zomeravond-wandeling waarmee we dit seizoen afsluiten en met dank aan 

het KBO bestuur.                                             

Cees en Rinus. 
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