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Nieuws van het bestuur 

  

Dit jaar heeft de KBO Alphen meegedaan aan Rabo Club 

Support. We krijgen een bedrag van  € 588,82 

Wij bedanken de leden die op KBO Alphen hebben gestemd. 

 

We organiseren activiteiten voor onze leden. Maar het laatste jaar constateren we, dat 

het aantal deelnemers afneemt. Om achter de reden hiervan te komen, vragen we u 

om de enquête brief in te vullen.  

 

Activiteiten van de maand november 

 

Woensdag  2 november 2022  Informatiemiddag over het Dorpsteam en ‘t Trefpunt  

De middag begint om 14.00 uur in Den Heuvel 

Tijdens deze middag komen Inie Heesbeen van het Dorpsteam  en  

    Monique Oomen van het Trefpunt 

uitleggen wat zij doen en met welke vragen u bij hen of hun collega’s terecht kunt.  

De uitleg gebeurt op een leuke manier; namelijk met  een vraag en antwoordspel.  

U mag natuurlijk alles vragen. 

Om de middag goed te kunnen organiseren, vragen we u om u vóór 1 november aan 

te melden door een mailtje te sturen naar kboalphen@gmail.com of  

te bellen met secretaris (013-5082145 of 06-25494041) 

 

Maandag 14 november 2022  van  

13.30 – 15.30 uur Rummikub en Rikken/Jokeren. 

U bent van harte welkom om deze middag 

samen met andere leden van onze KBO 

Rummikub te komen spelen in Den Heuvel.  

 

Vanaf nu is het op deze middag ook 

mogelijk om te komen Rikken of Jokeren ! 
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De volgende  Ons verschijnt  21 november  2022 

Dinsdag 15 november 2022 Bezoek aan de Kerstshow van AVRI in Dongen. 

 

De mooiste kerstshow van Brabant 

vindt u bij Tuincentrum AVRI in 

Dongen. 

We gaan deze Kerstshow bezoeken. 

We gaan met eigen vervoer. 

Om 10.00 uur ontmoeten we elkaar op de 

parkeerplaats bij Avri. 

Wilt U de secretatis laten weten (een mail 

of telefoontje) of U erbij bent. 

Als U graag met iemand wilt meerijden of 

iemand kunt en wilt meenemen, vertel hem 

dat ook.  

 

Terugblik maand oktober. 

 

Het Rik en Jokerconcours is op 5 oktober 2022 gestart. 

 

Ook dit jaar wordt het concours weer georganiseerd door de 

KBO afdelingen Ulicoten, Baarle-Nassau, Chaam en Alphen. 

De KBO-leden van Galder-Strijbeek zijn ook welkom om 

mee te spelen. 

Men is  in Chaam gestart op woensdag 5 oktober in het 

SKAC.  

Vanaf 13.00 uur kan men inschrijven en om 13.30 uur wordt 

gestart met spelen. 

Men speelt 6 woensdagen in Chaam, dan 6 keer in Alphen, 

vervolgens in Ulicoten en tot slot 6 keer in Baarle-Nassau. 

 

Op woensdag 16 november wordt de eerst keer in Alphen gespeeld.  

Reserveer de woensdagmiddagen om gezellig te gaan spelen.  

 

Samen eten 

Op 21 oktober hadden we Samen Eten 

op de agenda staan. 

Dit is niet door kunnen gaan, omdat er te 

weinig mensen zich aangemeld hadden. 

Dat vinden we heel jammer. 

We hopen dat de volgende keer wel 20 

mensen samen willen gaan eten. 

 


