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NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar vindt de Rabo ClubSupport actie weer plaats. De 

Rabobank wil verenigingen financieel ondersteunen om hun 

werkzaamheden voort te kunnen zetten. KBO Alphen heeft zich 

hiervoor ook aangemeld. Via de Rabobank app kunt u  

van 5 t/m 27 september uw stem uitbrengen. U kunt drie 

verenigingen aankruisen. Wij hopen dat u ons niet vergeet. 

 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND SEPTEMBER 

 

 Zomeravondwandeling 

De laatste zomeravondwandeling van dit seizoen start op maandag  

5 september om 18.00 uur bij De Hoogt en zal ons brengen bij 

allerlei binnendoor paadjes  (o.a. olifantpaadjes) in het centrum van 

Alphen. 

Na afloop van de wandeling trakteren de KBO en Het Heem u op 

koffie met iets lekkers erbij bij De Hoogt. 

 

 

 

Rondvaart Breda                                                                         

Op woensdag 7 september willen bij voldoende 

belangstelling een rondvaart gaan maken op de 

singels van Breda. 

We vertrekken om 14.00 uur bij de boot die ligt 

aangemeerd bij Markkade 1A. De tocht duurt 

ongeveer 1,5 uur. Hierna willen we samen 

napraten onder het genot van koffie met gebak. 

De kosten bedragen 15,00 euro p.p. Hiernaast zal 

KBO nog 10,00 euro p.p. bijdragen in de kosten. Aanmelden kan tot 30 augustus door een 

mailtje te sturen naar kboalphen@gmail.com of een telefoontje naar Niek van den Broek 

(06-25494041 of 013-5082145). Het bedrag kunt u op de KBO rekening overmaken: 

NL25RABO0102303371. Denkt u ook aan parkeergeld! 

http://www.kbo-alphen.nl/
mailto:kboalphen@gmail.com


 
De volgende  Ons verschijnt  24 september 2022 

Rummikub 

U bent van harte welkom om op maandag 12 september van 

13.30 uur tot 15.30 uur rummikub te komen spelen in Den Heuvel. 

Wel graag voor 8 september  aan de secretaris laten weten of je 

wilt komen meespelen:  kboalphen@gmail.com of een telefoontje 

naar Niek van den Broek (06-25494041 /013-5082145). 

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

 

 

CUBAG Bedevaart                                                                         

Op dinsdag 13 september willen we weer onze 

jaarlijkse CUBAG bedevaart houden naar 

Meersel-Dreef.  

In tegenstelling tot andere jaren willen we dit jaar 

voor u geen kosten in rekening brengen. Zie voor 

verdere informatie bijgevoegde flyer. 

 

 

TERUGBLIK MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 

 

Op maandagavond 1 augustus hebben we de vierde zomeravondwandeling gehouden. 

We vertrokken vanaf het SKAC gebouw in Chaam voor een natuurwandeling langs het 

Protestants kerkhof en de Mariakapel Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw. Na afloop bleven de 

deelnemers nog lang napraten op het terras van het SKAC gebouw. Met 33 deelnemers en 

aangenaam wandelweer  een zeer geslaagde wandeling. 

 

Op woensdag 17 augustus hebben we met 19 personen een zeer interessante excursie 

gehad bij het Sint Catharinadal in Oosterhout. 

 

De excursie naar de bloemenexpo in Nuenen is door te weinig belangstelling helaas niet    

     doorgegaan. 

 

          Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw                                        Sint Catharinadal 
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