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Nieuws van het bestuur 

Op woensdag 30 maart jl. hield KBO Alphen haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 

95 leden hadden zich aangemeld om deel te 

nemen aan de lunch, die goed verzorgd was 

door CC Den Heuvel. 

Na het woord van bezinning door pastoor J. 

Demmers, startte de Algemene 

Ledenvergadering. Het verslag van de 

vergadering stond in Ons Weekblad en kunt het 

ook teruglezen op onze website: www.kbo-

alphen.nl  

 

Midgetgolf. 

Jammer genoeg was er heel weinig interesse om samen te gaan midgetgolven bij de 

Steengroeve. We hebben moeten besluiten om dit initiatief stop te zetten. 

 

  

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende mensen:           KBO- Leden die bestuur ondersteunen: 

         

Voorzitter:  Marlies Beliën           Pastoor J. Demmers:    geestelijk adviseur 

 Secretaris:  Niek van den Broek          Marloe Frijters:             ledenadministratie 

Penningmeester: Ad van de Heijning          Jan de Witte:       Kring verantwoordelijke 

Bestuurslid:  Marleen Verheijen          Piet Goorts:            Webmaster 

Bestuurslid:  Ann Oomen 
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De volgende  Ons verschijnt  23 mei  2022 

 

Activiteiten van de maand mei 

 

Maandag 2 mei 2022  Zomeravondwandeling 

De wandeling begint om 18.00 uur bij het klooster van Nieuwkerk. 

De wandeling brengt ons in de omgeving van De Halve Maan.  

De organisatoren hebben voor ons een prachtige natuurwandeling uitgezet met veel informatie. 

Vorig jaar waren de groepen voor de zomeravondwandeling te groot en kon niet iedereen de 

informatie verstaan. Daarom hebben we moeten besluiten, dat er deze keer maximaal 40 personen 

kunnen deelnemen. 

Voor deelname aan de wandeling moet iedereen zich aanmelden. 

U kunt hiervoor een mailtje sturen naar kboalphen@gmail.com of een telefoontje naar Marloe 

Frijters (013-5081725) of Niek van den Broek (06-25494041). Hebben we het aantal mensen van 40 

bereikt, dan krijgen de mensen die hierna komen bericht van ons. 

 

Maandag 9 mei 2022  van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

U bent van harte welkom om te komen spelen in Den Heuvel. Voor nieuwe deelnemers: 

wel graag voor 5 mei aan de secretaris laten weten dat je wilt komen meespelen.  

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

 

Donderdag 12 mei 2022  Bedevaart naar Meersel -Dreef om 14.15 uur 

De H. Mis is om 14.15 uur en zal worden voorgegaan door pastoor Demmers. 

Ons zangkoor zal zingen tijdens de dienst. Het is de bedoeling dat U op eigen 

gelegenheid naar Meersel-Dreef komt.  

Na de eucharistieviering is er koffie met een appelflap. De kosten hiervoor 

zijn € 4,50. Opgeven en betalen vóór 6 mei.  

Meer info staat op de uitnodiging van de Bedevaart. 

 

Donderdag 19 mei 2022  Samen eten om 18.30 uur. 

Op donderdag 19 mei kunnen we weer Samen gaan eten bij de Belhamel. 

Het diner begint om 18.30 uur. U bent welkom vanaf 18.00 uur. U krijgt 

een verrassingsdiner, dat zal bestaan uit een voorgerecht, hoofdgerecht 

en nagerecht. 

De kosten voor het diner zijn nog niet exact bekend. De drankjes zijn niet 

inbegrepen, die rekent u af met de Belhamel. 

Het diner gaat door bij minimaal 20 deelnemers. 

U kunt zich aanmelden voor dit diner door een mail te sturen naar kboalphen@gmail.com of te bellen 

naar Niek van den Broek  (06-25494041)). Hij kan U dan ook vertellen wat de kosten zullen zijn per 

persoon. Het bedrag kunt U overmaken op de rekening van de KBO:  NL25 RABO 0102 3033 71   

onder vermelding van samen diner, uw naam en lidnummer(s) en uw keuze (vlees/vis/vegetarisch). 

Aanmelden en betalen vóór 12 mei  2021.  

 

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

Het bestuur wil deze busreis organiseren samen met andere 

afdelingen, 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 15 mei laten weten of U geïnteresseerd bent in deze reis. 
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