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Het is lente ! 

 

We hebben mooi lenteweer en  

de voorspellingen zijn ook goed. 

Het weer nodigt uit om weer naar buiten te 

gaan om te genieten van de zon. 

En op zondag 27 maart begint de zomertijd. 

 

 
Woensdag 30 maart houden we onze Algemene Ledenvergadering 2022. 

Het bestuur is blij  dat bijna 100 leden zich aangemeld hebben om de vergadering bij te 

wonen. 

Aanmelden voor de lunch kan niet meer, maar vanaf 13.30 uur U bent natuurlijk welkom  

voor het Woord van Bezinning en Herdenken door Pastoor Demmers en vervolgens de 

vergadering. 

De middag sluiten we af met een historische film over Alphen. 

 

 

   Activiteiten van de maand april 

 

Donderdagavond  7 april 2022  om 19.30 uur Thema avond WLZ 

De heer Theo van Hamont van KBO Brabant zal ons komen informeren over de  

          Wet Langdurige Zorg. 

Meer informatie over de avond, waar uw 

kinderen ook van harte welkom zijn, vindt U 

in de flyer.  

De avond wordt georganiseerd door de KBO 

Kring Alphen-Chaam en vindt plaats in het 

Chaamsche Wapen (naast de kerk) in Chaam. 

Vergeet niet om aan te melden. 

 

 

 

 



 
De volgende  Ons verschijnt  25 april 2022 

 

Maandag 11 april 2022  van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

U bent van harte welkom om te komen spelen in Den Heuvel. 

Wel graag voor 8 april aan de secretaris laten weten dat je wilt komen 

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

hebben. 

 

 

We gaan Midgetgolven in april.  

De datum voor de eerste keer ligt nog niet vast.  

De mensen die zich hebben aangemeld, zullen persoonlijk bericht 

krijgen over de dag, tijdstip en de kosten. 

Daarna wordt samen afgesproken wanneer men weer gaat spelen. 

 

Overige mededelingen. 

 

De Senioren Expo in Veldhoven in mei gaat niet door, vanwege te weinig interesse 

van de standhouders. 

 

Thebe De Hoogt nodigt KBO leden uit voor een High Tea met de bewoners van de 

Hoogt.  Vanwege de beperkte zitruimte in De Hoogt kunnen maar 10 mensen 

deelnemen. Deze middag zal een gezellig samenzijn met de bewoners om een praatje 

te maken, een spelletje te spelen en/of een kaartje te leggen. 

U moet zich aanmelden bij Carla van Dongen van Thebe De Hoogt (tel. 06-30923589) 

 

 

Heeft U interesse om samen naar de Floriade in Almere te gaan? 

Het bestuur wil deze busreis organiseren, maar dan moeten we wel weten of er 

voldoende belangstelling is. 

De kosten zullen  ongeveer € 75,- bedragen. Hierbij is dan inbegrepen: de busreis, de 

entree, een rit met de kabelbaan en een diner op de terugweg. 

Wilt U aan de secretaris vóór 8 april laten weten of U geïnteresseerd bent in deze reis. 
 

 


