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De  Sint is weer in het land. 

Dit jaar is hij en zijn knechten de leden van de KBO 

wederom niet vergeten. Hij heeft weer iets lekkers 

voor U bij zich. Het 

bestuur hoopt dat U zult 

genieten van de traktatie. 

 

 

Het KBO bestuur wenst u 

een fijn Sinterklaasfeest.  

 

 

 

Helaas is Corona weer volop terug in de samenleving. We moeten ons weer aan strenge 

regels houden om niet besmet te raken. De belangrijkste regels kent U inmiddels. 

- 1,5 m afstand houden 

- Vaak uw handen wassen 

- Geen handen geven, maar een boks  

- hoest en nies in je elle boog 

- Regelmatig een raam openzetten 

- Blijf thuis als u klachten heeft 

  

 

Vanwege het hoge aantal besmettingen in 

Nederland, en ook in Alphen, hebbende besturen 

van de Zonnebloem en KBO moeten besluiten om 

de geplande Kerstviering op 21 december NIET 

door te laten gaan. 

We vinden dat heel jammer, want we hadden een 

mooie viering voorbereid. 

 

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


   

Volgende ONS komt 24 januari 2022 

 

 

 

 

De wekelijkse activiteiten, die overdag plaats vinden tot 17.00 uur,  kunnen gewoon doorgaan, tenzij 

er nieuwe beperkingen komen. Voor Line Dance gaan we zoeken naar mogelijkheden voor overdag. 

Ook het Rik- en Jokerconcours kan gewoon doorgaan. 

Op woensdagmiddag 1-12, 8-12, 15-12 en 22-12 wordt er in Alphen gespeeld. 

 

De jaarplanning 2022. 

De jaaragenda 2022 hebben we nog niet kunnen maken, omdat het momenteel moeilijk is om 

afspraken vast te leggen. We doen ons best om die in januari op te stellen en met de Ons van februari 

bij U te bezorgen. 

 

De Rummikub competitie 

Op 22 november hebben een achttal leden deel genomen aan de eerste middag van het Rummikub 

spelen. Het was een heel gezellig. We gaan 1 keer per 

maand  op maandagmiddag Rummikub spelen. 

Nieuwe spelers zijn van harte welkom. 

De volgende bijeenkomst is op 13 december 

om 13.30 uur. 

U kunt zich opgeven via onze site: kboalphen@gmail.com 

of een briefje in de bus bij Niek v.d. Broek, Laan van 

Echternach 37 

 

Rabo ClubSupport 

We willen iedereen bedanken die op de KBO Alphen gestemd heeft en eraan 

bijgedragen heeft dat we het mooie bedrag van € 381,17  ontvangen hebben 

van de Rabobank. 

 

 

De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten de 

beurs te verplaatsen van januari naar mei. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei  

2022 zijn bezoekers van harte welkom!  

We zullen U tijdig informeren over de bezoekmogelijkheden van de Senioren Expo  

 

 

Het bestuur wenst U 

allen fijne Kerstdagen en 

een gezond en gelukkig 

2022 


