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We mogen weer samen komen   

Gelukkig zijn de Corona maatregelen versoepeld en hebben we onze  

wekelijkse activiteiten weer opgestart.  

Dat betekent:  Gym  op maandagochtend 

   Koersbal  op maandagmiddag 

   Line Dance   op maandagavond 

   Zangkoor  op maandagmiddag 

   Fietsen  op dinsdagmiddag 

   Biljarten   op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 

 

We moeten ons uiteraard aan algemene Corona maatregels houden. Zie hieronder. 

 
 

    Houd U aan deze regels, want gezond zijn en blijven is belangrijk. 

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


 
Volgende Ons verschijnt  21 februari 2022 

 

 

 

Het bestuur is druk bezig om het jaarprogramma 2022 op te stellen. Met de Ons van maart zal het 

bezorgd worden. 

Op woensdag 30 maart 2022 houden we onze Algemene Ledenvergadering 2022. Met de volgende 

Ons ontvangt U de uitnodiging. 

We willen midgetgolf gaan spelen in Chaam. 

Als U belangstelling heeft om mee te spelen, laat dat dan weten aan Niek 

(013-5082145) of stuur hem een mail. Als er voldoende belangstelling is, 

gaan we het regelen. 

 

Maandagmiddag 14 februari 2022 van 13.30 – 15.30 uur Rummikub 

middag. 

een keer per maand willen we een Rummikub middag houden. Iedereen is 

welkom om mee te doen. Graag voor 9 februari aan de secretaris laten 

weten dat je wilt komen meespelen.  

Je kunt Niek mailen of bellen. 

 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet 

en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 

plannen voor senioren niet goed uit. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari 

samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede 

Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de 

aandacht te brengen. Ze vragen om:  

 
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 

minimum terug te draaien.   
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  

 

Meer informatie over deze onderwerpen zijn te vinden op de website van KBO Brabant:  

www.kbo-brabant.nl 

 

Het ontkoppelen van de AOW en het minimumloon is de bijl aan de wortel van ons sociale 

zekerheidsstelsel. Hierdoor gaan bijna 1 miljoen ouderen er fors in inkomen op achteruit.  

De ouderen met een klein pensioen worden het hardst geraakt door deze maatregel. 

Dit mag en kan niet gebeuren. Dit onrechtvaardige plan moet van tafel. Daarom start de PvdA een 

petitie. Help ons mee en teken onze petitie voor het behoud van de koppeling van de AOW aan het 

minimumloon. 

Behoud de koppeling met het minimumloon en teken de petitie op:  

www.pvda.nl/aowers-niet-in-de-kou/ 

 

Wil je graag gaan deelnemen aan een of meerdere van onze activiteiten? 

Meld je dan aan bij de contactpersonen. 

Contactpersoon voor  gym:  Marloe Frijters (013-5081725) 

   Koersbal: Frans Schoenmakers  (013-5081706) 

   Line Dance: Marloe Frijters  (013-5081725) 

   Zangkoor: Kristien Klaassen  (013-5082208) 

   Fietsen: Leo van Gorp  (013-5081625) 

   Biljarten: Ad Blous  (06-23022185) 


