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REGIONAAL JOKER- en RIKCONCOURS : finish woensdag 6 november
Het regionaal rik- en jokerconcours is in volle gang en wordt druk bezocht. Woensdag 6 november is de
laatste woensdag en worden de hoofdprijzen verdeeld. Daarna gaat het toernooi verder bij KBO-Ulicoten
in de Bremerpoort. Volg de berichtgeving in Ons Weekblad.
BINGO: donderdagmiddag 14 november
De ballen gaan weer rollen en de koffiekoeken liggen klaar vanaf half 2 bij de Geerhof.
MUZIEK & DANSMIDDAG IN DE GEERHOF: zondag 17 november
Het zal weer een bijzonder gezellige middag zijn, waarbij we kunnen dansen
op de fijne muziek, verzorgd door Riny Marijnissen die voor deze
gelegenheid nog een keer naar Chaam wil komen.
Ook onze line-dance-groep, die wekelijks oefent bij het Chaamsche Wapen
danst in nieuwe outfit op voor u zo herkenbare muziek. De middag begint
om 14.00 uur. U bent van harte welkom! U kunt gewoon kijken maar u mag ook meedoen!
VRIJWILLIGERS-DANK-JE-WEL-AVOND: vrijdag 29 november
Het wordt op vrijdag 29 november onze laatste dank-je-wel-avond in het kader van de samenwerking met
Thebe. Alle vrijwilligers van de KBO en alle vrijwilligers van het Grand Café van de Geerhof worden
persoonlijk voor deze avond uitgenodigd. De avond is in de Geerhof en begint om 19.30 uur.
WORKSHOP CREATIEF BLOEMSCHIKKEN KERST: woensdag 11 december
Nog net op tijd voor de Kerst: De goede sfeer in huis halen met een zelfgemaakt kerststuk.
Zie bijgaande uitnodiging. Lever het strookje snel in!
KERSTVIERING dinsdag 17 december
Bij de nieuwsbrief en Ons in de eerste week van december ontvangt u de uitnodiging voor de kerstviering;
noteer alvast de datum want het is altijd een druk bezochte bijeenkomst. Op deze traditionele middag
wordt u verwend met een heerlijk diner, maar we beginnen de middag met bezinning, iets lekkers, muziek
en zang. Lever in december het strookje zo snel mogelijk in.
SPECIALE AANBIEDING in 2020: KBO-Omnia bij De Praktijk
Bij de nieuwsbrief van december ontvangt u informatie over een nieuwe
aanbieding voor bewegen- fitness en het behouden van uw balans,
aangeboden door De Praktijk aan De Werf i.s.m. KBO Chaam. De
aanbieding geldt voor een heel kalenderjaar en is wekelijks, behalve in de schoolvakanties, dus voor 36
weken. De gemeente Alphen-Chaam promoot het bewegen bij iedereen, maar vooral bij senioren en
draagt hier ook financieel aan bij. Dus grijp deze kans en kijk straks op de nieuwsbrief van december.

VRAAG & AANBOD “Mijn tuin geeft mij inspiratie”
Een van onze leden is op zoek naar een tuinvriend/vriendin om af en toe een verrassende tuin te bezoeken
en gedachten over tuinen uit te wisselen. Evt. achteraf gezellig het glas heffen of een hapje. Bent u
geïnteresseerd ? Of wilt u meer informatie? Bel Els; tel. 491916
Uw stem op Rabo ClubSupport heeft samen het prachtige bedrag van € 926.08 opgeleverd!
Geweldig! KBO Chaam is er héél blij mee. Dank voor uw steun en stem. Dank aan Rabobank!
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Samenvatting presentatie Phishing van de Seniorendag:
Het gaat vooral om drie vormen van Phishing
a) Door bij u aan te bellen.
b) Door u op te bellen.
c) Door valse e-mails te sturen.
Als er wordt aangebeld, zijn we gewend de deur spontaan te openen. We moeten toch wat minder naïef
zijn en beter kijken wie eraan de deur staat. Wij ouderen zijn doelgroep voor dergelijke criminelen. Geef
ze géén kans!. Heeft u al een deurketting of deurklem?
Bij het opgebeld worden is het goed opletten. Laat u niet verleiden om snelle beslissingen te nemen.
Neem rustig de tijd en als u twijfelt, roep dan hulp in. Als telefonisch gezegd wordt, dat men u wil
helpen bij het oplossen van een computerprobleem, dan moeten bij u alle alarmbellen gaan rinkelen.
Bij de e-mails blijft het toch iets meer op afstand. U kunt gerust een valse e-mail lezen. Zolang u maar
niet op de gevraagde ‘link’ klikt, gebeurt er niets. Wordt er over achterstallige betalingen gesproken,
word dan achterdochtig! Reageer niet, verwijder deze e-mails of doe het volgende; Stuur deze valse emails naar en laat ze controleren op de volgende adressen: https://www.fraudehelpdesk.nl/ of
https://www.seniorweb.nl/phishing
PENSIOEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN VAN KBO-BRABANT VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN
Informatiebijeenkomsten over pensioenen, georganiseerd door KBO-Brabant in de maand november.
U wordt bijgepraat over de laatste vele ontwikkelingen op dit gebied door de heer Rob de Brouwer.
- Donderdag 22 november 10.00-12.00 uur , ’t Plein in Udenhout of
- Donderdag 22 november 14.00-16.00 uur, de Vossenberg in Oudenbosch.
Gratis toegang, wel aanmelden via www.kbo-brabant.nl.
CULTUREEL
Wilt u steeds op de hoogte gehouden worden van alle culturele grote en kleine uitstapjes en culturele
nieuwtjes: stuur dan een email naar activiteiten@kbo-chaam.nl of bel Els tel. 491916
Uit & Thuis
Vrijdag 8 november zingt Smartlappenkoor LiesLeut uit Rijsbergen in de Geerhof.
Vrijdag 8 november lezing in Bellevue/ Mark & Leij over Georgïe
Vrijdag 15 november om 15.30 uur opent wethouder Ton Braspenning de virtuele fietsroute in de
Geerhof.
AGENDA
Vrij. 8-22 nov. : Liturgische viering in de Geerhof om 10.00 uur
Don. 14 nov. : Bingo om 13.30 uur in de Geerhof
Vrij. 29 nov. : Vrijwilligers-dank-je-wel-avond om 19.30 uur in de Geerhof voor álle
vrijwilligers ten dienste van KBO Chaam en Thebe. Alle vrijwilligers
ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
De activiteiten van december 2019 worden uitgebreid toegelicht op de nieuwsbrief van
begin december. Noteer alvast de data!
Woe. 11 dec. : Creatief: workshop Kerst: Bloemschikken 9.30 uur of 19.00 uur in de Geerhof
Don. 12 dec. : Bingo om 13.30 uur in de Geerhof
Di. 17 dec. : Kerstviering om 14.00 uur in het Chaamsche Wapen
Vrij. 20 dec. : Liturgische kerstviering in de Geerhof om 10.00 uur
Di. 14 jan. : Senioren Expo in Veldhoven
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