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Beste KBO-leden, 

 

We kunnen nog steeds niet onze activiteiten opstarten. De COVID maatregelen worden zelfs 

verzwaard, maar daarover verderop in de Nieuwsbrief meer.  

Bij deze Nieuwsbrief vindt U zoals het al jaren gebruikelijk is de contributienota voor 2021. 

De contributie blijft gelijk aan voorgaand jaar: € 22,- per jaar.   

Ook de bijdrage voor de activiteiten blijft gelijk aan 2020. 

Zoals U reeds heeft kunnen zien in de Nieuwsbrief van januari heeft KBO Brabant haar logo 

vernieuwd. In plaats van rood en zwart zijn de kleuren nu rood en blauw. We hebben het 

nieuwe logo meteen in gebruik genomen. 

 

 

Yoga 

De yoga lessen zijn tijdelijk stopgezet, omdat er te weinig deelnemers zijn.              

Zodra we weer voldoende deelnemers  hebben starten de lessen weer o.l.v. Nicole. 

De Yogalessen worden gegeven op maandagochtend om 11.00 uur in CC Den Heuvel.  

Voor meer  informatie  of om U aan te melden, kunt U terecht bij ons bestuurslid 

Marleen Verheijen (tel. 06-18 22 82 52) 

Voor al onze activiteiten zijn nieuwe leden welkom.  

Aanmelden kan bij de contactpersoon van de 

betreffende activiteit. 

 

Biljarten: Ad Blous (013-5081265) 

Fietsen: Leo van Gorp (013-5081625) 

Gymnastiek: Marloe Frijters (013-5081725) 

Koersbal: Frans Schoenmakers (013-5081706) 

Line Dance: Marloe Frijters (013-5081725) 

Onderhoud Kerkhof: Jos Damen (013-5081418) 

Zangkoor: Christien Klaassen (013-5082208) 

 

Zodra we weer mogen starten krijgt U bericht van hen. 

 

http://www.kbo-alphen.nl/


Nieuws vanuit de gemeente: 

 

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van jouw dorp? 

 

De gemeente schrijft in 2021 een visie op de toekomst van Alphen-Chaam. Dat doen ze samen 

met alle inwoners. De visie gaat om onderwerpen als samenleven, wonen, verkeer, economie, 

landschap en duurzaamheid. Welke voorzieningen vinden we belangrijk? 

Daar heeft de gemeente ook jouw hulp bij nodig! 

Op 1 februari ontvangen alle inwoners in de gemeente Alphen-Chaam een brief met alle 

informatie en een link naar de online vragenlijst. Vanaf die dag kun je de vragenlijst online 

invullen. 

Voor hulp bij het invullen kunt U contact opnemen met het bestuur. 

 

 

COVID  (Corona) 

 

De Corona regels zijn weer verder uitgebreid. 

Er is nu een avondklok ingesteld; vanaf 21.00 uur tot 4.30 uur mag U niet meer buiten komen zonder 

geldige reden. Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat tijdens de avondklok, dan moet u het 

formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Die vind je op de website van Rijksoverheid. 

Ook mag je nu maar 1 persoon per dag thuis ontvangen en mag je maar 1 keer per dag bij iemand op 

bezoek gaan. Dit is voor al onze leden een strenge maatregel. Maar het is belangrijk dat we ons aan de 

regels houden. Wilt U toch iemand spreken; bel hem of haar dan. 

 

Behalve wij als bestuur van KBO-Alphen is ook KBO-Brabant bezorgd. 

Zij komt op voor onze belangen in Den Haag:  

‘Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie corona’ 

KBO-Brabant waarschuwt voor oplichters. Oplichters bellen om versneld in aanmerking te komen voor 

vaccinatie en vragen om geld over te maken. 

 

Maak geen geld over. De vaccinatie tegen het covid 

virus is gratis!! U krijgt altijd een uitnodigingsbrief 

voor COVID-vaccinatie. 

 

Vragenuurtjes over corona 
KBO-Brabant organiseert in samenwerking met de 

Dagbladen weer een serie live uitzendingen met 

deskundigen. Meer informatie hierover vindt U op onze 

website. 

 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/vragenuurtjes-rond-corona/

