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Ons land mag weer open. 

“Het land gaat in grote stappen volledig weer open”. Dat zei de 

minister van Volksgezondheid vorige week  dinsdag tijdens de 

persconferentie over coronamaatregelen.  

Op 25 februari worden vrijwel alle coronamaatregelen afgeschaft. 

Afstand houden en een mondkapje blijft wel verstandig,  

zegt Kuipers. ,,Geen maatregel, wel een dringend advies."  

 

❶   Nieuws van het bestuur.   

Dat betekent dat de KBO al haar activiteiten kan hervatten. Het bestuur heeft de jaarkalender 

gereed. Hier staan alleen de activiteiten op, waarvan de datum vast staat. We hebben nog veel 

meer activiteiten in gedachte. Deze zullen in de Nieuwsbrieven staan. 

 

Iedereen heeft weer de bekende blauwe envelop in de brievenbus 

gehad. Ook dit jaar kunt u hulp vragen aan onze 

Belastinginvuller: Riet van Gils. 

Als u hulp wilt van haar, dan kunt u haar bellen en dan maakt ze 

een afspraak om langs te komen.  

Haar telefoonnummer is: 06-30701144 

 

We kregen het verzoek om aandacht te besteden aan rouwverwerking.  

‘Hoe kunnen we het gemis van een dierbare een plaats geven in ons leven’. 

Dit jaar gaan we een thema bijeenkomst organiseren over rouwen en omgaan met verlies. 

Maar misschien wilt u liever niet uw vragen in een groep stellen en heeft u behoefte aan een 

goed een-op-een gesprek over uw leven, eenzaamheid of een andere levensvraag.  

 

Dan kunt u contact opnemen met KBO-Brabant,  

telefoon: 073 – 644 40 66.  

Het secretariaat van KBO Brabant brengt u dan in 

contact met een vrijwilliger. 

 

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


 

De volgende  Ons verschijnt  28 maart 2022 

 

❷   Activiteiten van de maand maart.  

 

Maandagmiddag 14 maart 2022 van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

Een keer per maand hebben we een Rummikub middag. Iedereen is 

welkom om mee te komen spelen.  

Wel graag voor 9 maart aan de secretaris laten weten dat je wilt komen 

meespelen. Dan kunnen we ervoor zorgen, dat we genoeg spellen hebben. 

Je kunt Niek mailen of bellen. 

 

 

Woensdag 30 maart van 12.30 - 17.00 uur Algemene Ledenvergadering 2022.  

 

Deze middag beginnen we met een gezamenlijke lunch  

en vervolgens hebben we een woord van bezinning 

door pastoor Demmers.  

Het bestuur heeft 2 kandidaten gevonden om toe te  

treden tot het bestuur.  

Op de bijgevoegde flyer vindt u de officiële uitnodiging 

voor de vergadering met het aanmeldstrookje. 

  

   

❸   Extra aandacht voor. 

 

Thema avond WLZ. 

Op 7 april 2022 organiseren de KBO kringen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gezamenlijk een 

informatie avond over de Wet Langdurige Zorg. De Wet langdurige 

zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, 

thuis of in een WLZ-instelling zoals een verpleeghuis, woonvorm voor 

mensen met een handicap of een ggz-instelling. Opname in een WLZ-

instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld 

worden, onder meer op financieel gebied. 

Tijdens deze avond komt Theo van Hamont van KBO Brabant  

ons nader informeren over de WLZ. 

Deze avond wordt gehouden in Chaam.  

De uitnodiging en aanmeldstrookje krijgt met de Ons van 28 maart. 

 

Midgetgolf.  

 

We gaan midgetgolven bij de Steengroeve in Chaam.  

Een aantal mensen hebben zich reeds aangemeld. U kunt 

zich nog steeds aanmelden. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde. 

In overleg zal een datum afgesproken worden.  

Aanmelden kan door de secretaris te bellen of een mail te 

sturen. 
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