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Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. 

 Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen.  

Zo geeft u corona geen kans. 

Basisregels voor iedereen (ook als je gevaccineerd bent): 

 Was vaak en goed uw handen. (Doe dit altijd als u thuiskomt of 

ergens op bezoek komt 

 Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 

 Hoest of nies in uw elleboog. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 

Beste leden,  

Veel mensen zijn gevaccineerd tegen Corona en dat betekent dat we meestal 

niet meer zo ernstig ziek worden na een besmetting.  

Het aantal positief geteste personen neemt ook af. Hierdoor zijn de 

coronamaatregelen flink versoepeld. Dat maakt het voor ons mogelijk om een 

aantal activiteiten weer op te starten. We hopen dat het voorlopig zo blijft. 

 

We zijn weer met enkele activiteiten gestart. De andere activiteiten willen we 

na de zomervakantie starten. Nu zijn gestart:  

 Gym 

 Biljarten 

 Koersbal 

 Zomeravondwandelingen  

 Fietsen 

 

Maandagavond 12 juli 2021: Zomeravondwandeling 

We verzamelen om 18.15 uur bij de Kapel van Nieuwkerk. 

We hebben opvolgers gevonden voor Rinus en Cees. Frans de Leeuw en Frans 

Wilmsen gaan de Zomeravondwandelingen voorbereiden en leiden. 

De wandelingen organiseren we samen met de Heemkunde vereniging. 

De wandeling van 12 juli zal ongeveer 4 km zijn en na afloop drinken we samen 

koffie (op eigen kosten). 

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


De Passiespelen. 

Op zondag 29 augustus gaan we met 30 personen naar de 

Passiespelen in Tegelen. We wonen de voorstelling van 

17.00 uur bij. Deze reis maken we samenwerking met de 

andere KBO afdelingen. De deelnemers zijn afkomst uit 

Ulvenhout, Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau en Alphen. 

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor deze reis. 

 

Biljarten. 

De biljarters zoeken nieuwe leden. Er wordt gespeeld op diverse niveaus.  

Ze komen spelers tekort om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden.  

Het zou jammer zijn als deze competitie niet gespeeld zou kunnen worden, 

omdat we hiervoor te weinig spelers hebben. 

Ad Blous (06-23022185) kan je alle informatie geven over het biljarten. 

 

 

Wat staat er voor de komende maanden op de agenda. 

 

- Woensdag 22 september: De Jaarvergadering 2021.  

- Dinsdagmiddag 21 september is de Kringbedevaart naar Meerseldreef. 

- De voorbereidingen voor het Regionaal Rik- en Jokerconcours zijn in 

volle gang . 

- We zijn een aantal thema bijeenkomsten aan het voorbereiden 

(sommigen samen met de andere KBO afdelingen). 

- Als u overweegt om u aan te melden voor een Glasvezel aansluiting, 

denk dan aan onze vereniging. We kunnen elk extraatje goed 

gebruiken. 

 

 

 

 

Delta glasvezel 

‘Krijgen we in Alphen binnenkort ook glasvezel?’ 

Als het aan DELTA Fiber Netwerk ligt in ieder geval wel. Ook als het aan ons ligt komen er 

voldoende aanmeldingen voor glasvezel. Dit is namelijk een positieve ontwikkeling binnen 

onze gemeente en een toegevoegde waarde voor nu én de toekomst! 

Meld je aan via de KBO afdeling Alphen 

Als je je aanmeldt voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via de KBO? Dan is dat 

goed voor jou én voor de club. Jij verdient dan namelijk 25,- en de KBO Alphen krijgt 50,- per 

inschrijving! Met dat geld kunnen we weer veel leuke en belangrijke dingen doen. Natuurlijk 

worden deze bedragen alléén uitgekeerd bij het behalen van het juiste aantal aanmeldingen. 

Aanmelden kan via onze KBO-website:  kbo-alphen.nl   of 

op 12 juli van 19.30 tot 21.00 uur in CC Den Heuvel, Alphen. 

Er is dan iemand van de KBO om U te helpen. 

 

 


