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Nieuws van het bestuur 

 

De zomer van 2022 met z’n vele warme 

dagen is weer voorbij. De dagen gaan 

weer korten en regen wordt weer 

normaal. Maar dat is geen reden om 

thuis te blijven zitten. We hebben 

wekelijks onze activiteiten in Den 

Heuvel; op maandag gym, koersbal. 

zangkoor en line-dance en op 

dinsdagmiddag kunt u mee gaan 

fietsen (verzamelen op de parkeerplaats 

bij de PLUS). Ook wordt er drie keer per 

week gebiljart in Den Heuvel. 

En verder kunt U natuurlijk komen Rummikub spelen of Samen gaan eten. 

 

Activiteiten van de maand oktober 

 

Maandag 10 oktober 2022  van 13.30 – 15.30 uur Rummikub. 

U bent van harte welkom om te komen spelen in Den 

Heuvel. 

Wel graag voor 6 oktober aan de secretaris laten weten 

dat je wilt komen meespelen: kboalphen@gmail.com of 

een telefoontje naar Niek van den Boek (06-25494041 / 

013-5082145). Dan kunnen wij zorgen, dat we genoeg 

spellen hebben. 

 

 

Donderdagavond  13 oktober 2022 Samen Eten om 18.30 uur 

Op donderdag 13 oktober 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 € 27,50. 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  

 

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


 
De volgende  Ons verschijnt  24 oktober  2022 

kboalphen@gmail.com of te bellen naar  

Niek van den Broek  (013-5082145 of  

06-25494041) en uw keuze 

(vlees/vis/vegetarisch) door te geven.   

Het bedrag dient U overmaken op de 

rekening van de KBO: 

NL25 RABO 0102 3033 71  onder vermelding 

van samen diner en uw naam. 

Aanmelden en betalen vóór 9 oktober 2022.

  

 

Rik- en Jokerconcours. 

Woensdag 5 oktober 2022 start het Rik- en Jokerconcours in Chaam. Dit 

duurt 6 weken, tot en met 9 november. 

De data voor Alphen zijn: 16 november, 23 november, 30 november, 7 

december, 14 december en 21 december. 

 

Terugblik maand september. 

 
 

Op maandagavond 5 september hebben we de laatste 

Zomeravondwandeling van 2022 gehouden. Met 46 

deelnemers ging de wandeling door het dorp. Hugo 

van den Elshout gaf uitleg over de herkomst van 

straatnamen. Na afloop was er koffie met appelflap 

bij De Hoogt. 

 

 

 

Op woensdag 7 september hebben 

15 mensen een rondvaart gemaakt 

op de singels in Breda. Het was 

een zeer leuke excursie. Jammer 

dat er niet meer mensen van 

hebben genoten.  
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Op dinsdag 13 september hebben 40 

mensen uit Alphen deelgenomen aan de 

Kringbedevaart in Meersel-Dreef. In totaal 

waren er 155 CUBAG deelnemers! 
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