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Nieuwsbrief Seniorenvereniging 

KBO-Acht  

                        11e jaargang nr. 3    

    PriKBOrd                          maart 2018 
 
Beste leden, 
 
Van onze Algemene Ledenvergadering gehouden op 1 februari 2018 vindt u bijgesloten 
het verslag.  
We moeten nog een maand wachten en hopen dat het dan wat warmer is als we starten 
met onze buitenactiviteiten. 
 
Nota: Een aantal leden heeft vergeten de contributie voor het jaar 2018 te betalen. Wij 
vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen.  
 
Vaste activiteiten: 
Wandelen iedere woensdag- en donderdagochtend: Om 09.30 uur vertrek vanaf 
de waterpomp op het kerkplein. Er zijn leden die willen blijven fietsen in plaats van 
wandelen. Dat kan ook, zij kunnen dat zelf regelen. 
 
Kienen: Woensdag 14 maart en 11 april 2018 in Antonius aan de Amstelstraat 112. 
De zaal is open om 19.00 uur en het spel start om 19.30 uur. De loterij zal gehouden 
worden in de pauze. Ook niet-leden zijn welkom. 
 
Jeu-de-Boules: Op dinsdag 3 april 2018 beginnen we met de eerste jeu-de-boules 
middag van dit jaar. Start is om 13.30 uur op de baan in de tuin van het Antonius. 
Nieuwsgierig? Kom eens langs! 
 
Wat komt verder aan de orde: Voor de voorlichtingsbijeenkomsten gebruik 
scootmobiel hebben zich helaas maar twee leden ingeschreven, een teleurstelling voor 
de organisatoren Piet Ummelen en Louis Kuijper. Louis heeft niet de beste ervaringen met 
de aankoop van een scootmobiel toen plotseling zijn vrouw niet meer goed kon lopen    
en hij via internet in contact kwam met leveranciers. Dan staan ze snel bij je op de stoep 
en zijn zeer overtuigend om bij hen te kopen. Achteraf te veel betaald en veel problemen. 
Jammer dat ik niet beter had opgelet want ik reed ongeveer tweemaal per week langs 
een leverancier in de Achtse Barrier die zonder gezeur de problemen met de scootmobiel 
van mijn vrouw oploste. Het is dus aan te raden om voorbereid te zijn en eens vrijblijvend 
te gaan kijken en voorgelicht te worden zonder enige verplichting. Je weet maar nooit.  
U kunt zich nog aanmelden voor 23 maart en 12 april bij Lies Castelijns (040 2622502 / 
0618031581), Piet Ummelen (040 2924471 / 0649837600) 
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Nogmaals het programma: Voorlichtingsbijeenkomsten gebruik scootmobiel bij De 
Scootmobiel Specialist, Industrieweg 3, 5627 BS, Achtse Barrier, Eindhoven. De heer 
Marcus Brekelmans van deze zaak organiseert voor ons twee voorlichtingsbijeenkomsten 
op 23 maart en 12 april 2018. 
Per bijeenkomst kunnen maximaal 6 personen meedoen in verband met de veiligheid. 
Programma: 10.30 uur  – Ontvangst,  
          10.45 uur  – Uitleg 

                  11.15 uur  – Proefrit ( 3 personen) / Rondleiding ( 3 personen) 

                  11.45 uur  – Proefrit ( 3 personen) / Rondleiding ( 3 personen) 

                  12.15 uur  – Lunch en nabespreking 

                  13.00/13.30 uur  – Einde 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Eind april 2018 willen we weer uit eten. De locatie is nog niet gekozen. In het priKBOrd 
van april maken we het restaurant en de datum bekend. 
 
 
Dagtocht eind mei / begin juni 2018: We zijn bezig een dagtocht te organiseren in 
deze periode naar Maastricht en dan per boot (waarop lunch) over de Maas naar Luik. 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne: De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van 
start. Met deze campagne stelt de bank een deel van hun winst beschikbaar als 
extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2018 is dit een bedrag 
van € 150.000,-.  
Leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven kunnen tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Bent u lid breng dan uw stem uit van 4 t/m 
16 april 2018 en kijk wat er met uw steun wordt gerealiseerd. Elke stem is geld waard en 
zo beslist u welk bedrag onze Seniorenvereniging misschien ontvangt. Vorig jaar was de 
opbrengst voor onze club ruim € 500,-. 
Onze penningmeester, Henk Wiegerinck, schrijft onze Seniorenvereniging in voor deze 
actie!  
 
 
Terugblik activiteiten: 
Kienen: Een goede opkomst en de opbrengst voor onze vereniging was € 90,-. 
 
 
 
 
Volgende ONS zal omstreeks  11-12 april 2018 bij u in de bus komen. 
 
Banknummer Rabobank NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht. Secretariaat en correspondentieadres: Louis 
Kuijper, Provencehof 14, 5627HA, Achtse Barrier Eindhoven, tel. 2410697. E-mail: secretariaatkboacht@gmail.com        
Inschr.KvK 17225314. 
Uw lidmaatschap opzeggen voor 1 december van het lopende jaar. Als afdeling dragen wij € 11,93 per lid af aan KBO 
Brabant voor alle leden die op 1 januari van dat jaar geregistreerd staan. Daarnaast ontvangt de Kring € 2,00 van ieder 
lid. Deelnemen aan KBO activiteiten valt geheel onder uw eigen verantwoording. 
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