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Nieuws van het bestuur 

De winter met zijn korte en koude dagen komt eraan. Dit jaar zijne die koude 

dagen misschien kouder voor jullie dan voorgaande jaren door de hoge 

energieprijzen. Als U een laag inkomen heeft en denkt in aanmerking te komen 

voor de Energietoeslag, neem dan contact met ons op. 

Maar het is ook de tijd van het Sinterklaasfeest, de Kerstdagen en mooi 

verlichte straten.  

Het bestuur wenst U fijne en gezellige 

Feestdagen. 
 

Onze KBO kan alleen maar goed functioneren met de steun van de leden en 

de inzet van de vrijwilligers. Denk hierbij aan de bezorgers van de Ons en de 

rouwberichten, de website beheerders, de kerkhofploeg, belastinginvulhulp, 

clientondersteuner en de leden die altijd om hulp kunnen vragen. Deze leden 

hebben we op 10 november bedankt met een etentje bij de Belhamel. 

In deze Nieuwsbrief willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet. 

  

 

Activiteiten van de maand december 

 

Woensdag 30-11, 7,14 en 21 december 2022  Rik- en Jokerconcours in Alphen 

De middag begint om 13.00 uur met de inschrijving en om 

13.30 uur start het concours tussen de leden van de KBO 

afdelingen Baarle-Nassau, Ulicoten, Chaam en Alphen. 

Iedereen is welkom om deel te nemen. Je hoeft niet van te 

voren aan te melden. 

 

 

Maandag 12 december 2022 van 13.30 tot 15.30 uur Rummikub 

en Rikken of 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. 

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


 

Donderdag 15 december 2022   Bezoek aan 

Brugge Wintergloed 

KBO Chaam organiseert een busreis naar de 

Kerstmarkt in Brugge. De leden van KBO Alphen 

zijn uitgenodigd om mee te gaan. We kunnen 

genieten van een winterbar, twee kerstmarkten, 

een prachtig parcours door de historische 

binnenstad vol sfeerverlichting en kerst -

decoraties. De kosten voor de bus zijn € 33,00. 

Verdere kosten, zoals drankjes, lunches evt. verzekering zijn voor eigen rekening.  

Er zijn nog enkele plaatsen over in de bus. Dus wees er snel bij. 

De bus vertrekt om 9.00 uur op het Marktplein in Chaam en we zijn rond 19.00 uur terug in 

Chaam. 

Aanmelden (bij secretaris) en betalen op rekening NL25 RABO 0102 3033 71 van KBO 

Alphen. Aanmelden kan tot 3 december.  

 

Maandag 19 december 2022 Kerstviering 13.30 uur in CC Den Heuvel 

Dit jaar is er weer een Kerstviering samen met de Zonnebloem. 

In de flyer vindt U meer informatie over het aanmelden. 

 

Dinsdag 17 januari 2023  Bezoek 

SeniorenExpo in Veldhoven. 

Dit jaar is er weer een SeniorenExpo 

in januari 2023.   

De Informatie over de busreis naar Veldhoven, de kosten, opstapplaatsen en hoe u kunt 

aanmelden en betalen, staat in de flyer. 

 

Terugblik maand november. 

 

Op 15 november zijn we met 10 mensen naar de Kerstshow 

van Avri in Dongen geweest. We hebben er heel veel mooie 

kerstartikelen kunnen bewonderen. Rond 11.30 uur hebben 

we met zijn allen nog koffie met iets lekkers gedronken in het 

restaurant. 

Daarna is ieder weer met eigen 

vervoer naar huis gegaan. 

 

Het bestuur bedankt de leden die de enquête hebben ingevuld. 

Met de resultaten van de enquête en de opmerkingen en 

informatie die tijdens de bijeenkomst met de nieuwe leden hebben 

gekregen, gaat het bestuur een jaarprogramma samenstellen dat aansluit bij de wensen van 

onze leden.  
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    Fijne feestdagen 
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