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Vorige week woensdag 22 september hebben we de Algemene Leden vergadering 2021 gehouden. Ruim 60 

leden hebben deelgenomen aan gezamenlijke lunch, die CC Den Heuvel verzorgde. We moesten rekening 

houden met de Covid-19 richtlijnen, daarom stonden de tafels verder uit elkaar en de lunch was in buffet vorm.  

Na de lunch hadden we een Woord van Bezinning en Herdenking waarin pastoor Demmers voorging. Alle 

leden waarvan we sinds maart 2019 afscheid van hebben moeten nemen werden genoemd. 

Rond 14.15 uur werd er gestart met de Algemene Ledenvergadering. Wethouder Ton Braspenning was namens 

de gemeente korte tijd aanwezig. Zijn agenda liet het niet toe om de hele vergadering bij te wonen. Na het 

welkomstwoord van de voorzitter, presenteerde de secretaris het Jaarverslag 2019-2020. Het Jaarverslag is 

binnenkort ook te lezen op de website van KBO-Alphen.  

Vervolgens liet de penningmeester de leden zien hoe de financiële cijfers van onze vereniging zijn. De 

kascontrole commissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden.  

Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. 

In 2020 waren Marlies Beliën en Niek van den Broek aftredend en 

herkiesbaar. 

In 2021 zijn Luuk Bremer en Jan de Witte aftredend en niet- 

herkiesbaar. We bedanken Luuk en Jan en hen voor hun inzet voor de 

KBO bestuur de afgelopen jaren. 

Marlies Beliën wordt door de leden unaniem herkozen als voorzitter. 

Tot slot werden 10 leden bedankt met een bos bloemen en een 

envelop met inhoud voor hun vrijwilligerswerk voor de vereniging. 

Na afloop van de vergadering hebben de leden gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en hapje.  

 

 

 

 

We hebben nog geen nieuwe kandidaat bestuursleden gevonden, maar hebben wel dringend mensen nodig 

om het bestuur goed te laten functioneren. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen en dat is te weinig.  

Als U interesse heeft of iemand in Uw omgeving kent die mogelijk interesse heeft.  

Neem contact met het bestuur op. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend deelnemen aan een of meerdere 

bestuursvergaderingen om een indruk krijgen wat de bestuurstaken inhouden. 

Alstublieft zoek met ons mee naar nieuwe bestuursleden. 

 

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


 

Volgende ONS verschijnt 25 oktober 

Maandag 4 – 11 -18 – 25 september 2021.  KBO Verenigingsmiddag. 13.30 -16.00 uur 

Deze maandagmiddag activiteit is nieuw. U bent allemaal van harte welkom voor een praatje, te 

kaarten of een ander spel of bezigheid samen te doen. Ook kunt U bij ons terecht met allerlei vragen of 

problemen die U ondervindt. Samen proberen we een oplossing te vinden.  

 

Landelijk is het van 30 september t/m 7 oktober:      de Week tegen Eenzaamheid 

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding 

centraal. 

Maandagmiddag 4 oktober is iedereen welkom van 13.30 -16.00 uur 

Tijdens deze verenigingsmiddag van de KBO krijgt u koffie met iets 

lekkers. De middag zal worden opgeluisterd door de pianist Leo Willemen. 

Om 13.30 komt Monique Oomen van ‘t Trefpunt in Alphen om uw vragen op allerlei gebied te 

beantwoorden. Bij haar kunt u ook terecht als u een hulpvraag heeft.  Ook als u zich niet eenzaam 

voelt bent u natuurlijk welkom om er samen een gezellige middag van te maken. 

Kom 4 oktober dan maken we er samen een gezellige middag van! 

 

Vrijdag 22 oktober 2021  om  14.00 uur. 

Excursie naar Brouwerij De Dochter van de Korenaar  

We gaan op eigen gelegenheid naar de Brouwerij, Oordeelsestraat 3B, 

Baarle-Hertog. Daar start om 14.00 uur een rondleiding met een gids in de 

brouwerij en we gaan enkele bieren proeven. 

De excursie kost  € 9,75, inclusief proeverij er persoon. 

Aanmelden en betalen vóór 15 oktober door: 

- Een brief met geld in de bus bij Niek van den Broek,  

Laan van Echternach 37 in Alphen 

- Een mail naar kboalphen@gmail.com en het bedrag overmaken  

- Bellen naar Niek (013-5082145 of 06-25494041) en het geld overmaken op NL25 RABO 0102 3033 71 

 

 

KBO afdeling Alphen neemt dit jaar ook weer deel aan  

de Rabo ClubSupport actie.  

Binnenkort krijgt U bericht hierover van de Rabobank. 

Van 4 tot 25 oktober kun U Uw stem uitbrengen. Voor hulp bij het 

stemmen kunt U op maandagmiddag bij ons terecht. 

 

 

  

 

Op 13 september hadden we onze laatste 

zomeravondwandeling van 2021.  

Er was wederom volop belangstelling en na afloop hebben 

we samen koffie gedronken met de gebruikelijke appelflap 

bij De Belhamel. Bedankt Frans en Frans voor de organisatie. 

 

Op 21 september namen 44 mensen uit Alphen deel aan de 

Kringbedevaart naar Meerseldreef. In totaal waren er 130 

deelnemers uit de 5 afdelingen. 
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