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Nieuws van het bestuur 

 

  

AOW'ers met geen of een klein 

aanvullend pensioen moeten zelf de 

energietoeslag aanvragen bij de 

gemeente. Deze toeslag is eenmalig € 

800 en hij moet vóór 1 november 2022 

aangevraagd worden. 

 

 

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag mag het inkomen van een alleenstaande 

max. € 1382,89 (echtpaar/samenwonende € 1872,49) netto per maand zijn. 

Alle verdere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag staan op de 

website van de gemeente: https://www.alphen-chaam.nl/energietoeslag.html  

De KBO kan u ook helpen met de aanvraag.  

Riet van Gils (belastinginvulhulp): tel. 06-30701144 of Marlies Beliën tel.(06-20436675 kunnen 

U  helpen met het aanvragen van de energietoeslag. 

 

Jeu de Boules mat 

De KBO heeft een Jeu de Boules mat om binnen Jeu 

de Boules te kunnen spelen. Deze mat wordt al vele 

jaren niet meer gebruikt. We gaan de mat weg doen. 

De tapijt is 3,98 m breed en circa 10 m lang. Het is 

een grijs, laagpolig tapijt. 

We zoeken een bestemming voor dit tapijt. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen 

met de voorzitter; tel. 06-20436675 

 

Activiteiten van de maand juli 

 

Maandag 4 juli 2022  Zomeravondwandeling 

De wandeling start om 18.00 uur in Riel, Zandeind 37.  

Na afloop van de wandeling gaan we koffiedrinken bij  

Joost en Ineke Mols (Zandeind 37). 

 



 
De volgende  Ons verschijnt  22 augustus  2022 

 

Maandag 18 juli 2022  van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

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

Wel graag voor 14 juli  aan de secretaris laten weten dat je wilt komen meespelen.  

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

 

Donderdag 28 juli 2022 Groenexpo Bloem en Tuin op Landgoed 

Guldenberg te Nuenen 

We vertrekken om 9.30 uur uit Alphen en reizen met eigen auto’s.  

Meer informatie staat in de flyer. 

 

Maandag 15 augustus 2022  van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

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

Wel graag voor 11 augustus  aan de secretaris laten weten dat je wilt komen meespelen. 

 

Woensdag 17 augustus 2022 Bezoek aan Sint-Catharinadal Oosterhout. 

Om 14.30 uur start de rondleiding op Sint Catharinadal.  

Verdere informatie kunt U vinden in de bijgevoegde flyer. 

Aanmelden en betalen moet gebeuren vóór 7 augustus. 

 

 

Terugblik maand juni. 
 

Op maandagavond 13 juni hebben we de tweede 

zomeravondwandeling gehouden. We vertrokken vanaf  

Glamping de Bosweide van de familie Maes op 

Kwaalburg. We gingen via de Alphense Bergen naar de 

graftheuvel om vervolgens via de bosrand en over de 

sedum kwekerij terug naar de Glamping de Bosweide. 

Hier hebben we samen koffie gedronken en nagepraat 

over de wandeling. 

Het uitgebreide verslag van Luc van Hoek kon u lezen in 

Ons Weekblad.  

 

 

Op donderdagavond 16 juni hadden we een thema avond 

georganiseerd over gezonde voeding. 

De inhoud van de lezing van de heer Ad van Gorp voldeed niet aan de 

verwachtingen. 

 

Tijdens deze avond werden de bezoekers door ons getrakteerd op 

gezonde hapjes, die klaar gemaakt waren door Herbs & Spices. Bij de 

koffie kregen we gezonde cake (bereid met weinig suiker) en bij het 

drankje  waren er borrelhapjes van Puur Natuurvlees van boerderij Van 

’t Zandeind in Riel. 

De heer Jos Huijbregts gaf nog een uitleg over de wijze waarop de 

koeien gehouden worden en welke voeding ze kregen.  
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