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Beste KBO-leden, 

Wij zijn blij dat we in september weer activiteiten voor jullie kunnen organiseren.    

Verderop in de Nieuwsbrief vindt U een overzicht van de activiteiten, die in september plaats vinden. 

               

        
Met ingang van 6 september 2021 starten alle activiteiten weer en nieuw is de 

KBO verenigingsmiddag.  

Al onze leden zijn tijdens deze middag welkom. 

We gaan er een gezellige middag van maken. Elke maandagmiddag zijn de biljarters en de 

koersbalspelers al in Den Heuvel actief. Tijdens die middag kunt u onder het genot van 

een kopje koffie of thee (in de maand september betaalt de KBO de koffie) gezellig 

bijpraten, kaarten, rummikub spelen of een andere activiteit doen. 

Iedere middag zal er iemand van het bestuur aanwezig zijn en kunt u bij hen terecht als 

U vragen heeft of ideeën, om de middag nog gezelliger te maken. 

Op deze middag bent U welkom van 14.00-16.00 uur.  

 

Maandag 6, 13, 20 en 27 september 2021.  KBO verenigingsmiddag. 

U bent iedere maandag welkom van 14.00-16.00 uur in CC Den Heuvel. 

 

Maandagavond 13 september 2021.  Zomeravondwandeling. 

Het vertrekpunt van deze laatste zomeravondwandeling bij het kunstwerk,  

hoek Willibrordplein en Raadhuisstraat. We vertrekken om 18.15 uur. 

De leden van de KBO en Heemkundekring "Carel de Roy" zijn welkom om mee te 

wandelen en zijn na afloop uitgenodigd voor koffie/thee met appelflap bij de 

Belhamel. Vanwege de Covid-19 richtlijnen en zeker van te zijn dat er voldoende 

appelflappen zijn, dient U zich aan te melden. Als U niet tijdig aangemeld bent, 

dan kunt U niet meegaan om koffie te drinken. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar de KBO (kboalphen@gmail.com)  

of U kunt zich telefonisch aanmelden bij Marloe Frijters (tel. 013-5081725).  

Aanmelden moet gebeuren vóór 10 september 2021. 

Niet leden van de verenigingen zijn ook welkom om mee te wandelen. 

 

Dinsdag 21 september 2021.  Kringbedevaart naar Meerseldreef. 

Om 14.00 uur is er een eucharistieviering in de kerk of als het heel goed weer is in de tuin bij de grot.  

Na afloop gaan we koffie drinken met appelflap. Meer informatie over de Bedevaart staat in de flyer. 

 



 

Volgende ONS komt 27 september 

Woensdag 22 september 2021.   Jaarvergadering 2021 

Normaal gesproken vindt de KBO jaarvergadering plaats in maart, maar dan kon dit jaar vanwege Corona regels 

helaas niet. De dag is dit jaar ook anders dan voorgaande jaren. 

We beginnen met een lunch om 12.30 uur en vervolgens een woord van bezinning en herdenking door pastoor 

Demmers. Daarna begint om 14.00 uur de jaarvergadering. 

Dit jaar treden 2 bestuursleden af en zijn niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

Als u nieuwsgierig bent en meer wilt weten, neem dan contact op met de voorzitter Marlies Beliën (06-20436675). 

Meer informatie en hoe U kunt aanmelden staat in de flyer. 

       

Het Rik en Jokerconcours start op 6 oktober 2021. 

Dit jaar kan er weer een concours georganiseerd worden door de KBO afdelingen Ulicoten, Baarle-

Nassau, Chaam en Alphen. KBO-leden van Galder-Strijbeek zijn ook welkom om mee te spelen. 

Men start in Chaam op woensdag 6 oktober in het SKAC. 

Vanaf 13.00 uur kan men inschrijven en om 13.30 uur start men met spelen. 

Men speelt 6 woensdagen in Chaam, dan 6 keer in Alphen, vervolgens in Ulicoten en tot slot 6 keer in 

Baarle-Nassau. 

Reserveer de woensdagmiddagen om gezellig te gaan spelen. 

 

Op 12 juli konden we weer een zomeravondwandeling houden. Deze 

vertrok op Nieuwkerk en Frans Wilmsen wist ons veel te vertellen 

over Nieuwkerk en de geschiedenis. Ruim 80 mensen namen deel aan 

deze wandeling. Na afloop werd er op eigen kosten koffie gedronken 

en kon men nog napraten over de wandeling.   
                 

Maandagavond 9 augustus vond de 2de zomeravondwandeling plaats. 

Ditmaal was het vertrek bij camping Boshoven en           De gidsen Frans de Leeuw en Frans Wilmsen 

Henk Cornelissen  heeft de wandelaars (55 personen) mooie plekken en bezienswaardigheden van 

Boshoven laten zien. Een uitgebreid verslag van de wandelingen komen in Ons Weekblad. 

            

Meer foto’s van de wandelingen gaan we op onze website plaatsen. 

 

In Chaam vinden binnenkort gratis cursussen plaats: 

1. Leer beter werken met je mobiele telefoon. 

In het SKAC wordt de cursus (van 10 lessen) gegeven om zo goed mogelijk je mobiele telefoon 

te gebruiken. De cursus is op dinsdagmiddag  

2. Leer werken met je DiGiD 

Deze cursus van 4 lessen wordt in de bibliotheek gegeven. 

Meer informatie over deze cursussen kunt u krijgen bij Het Trefpunt in Alphen en de flyer vindt U 

ook op onze website. 

We hopen U binnenkort weer te begroeten.     


