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Nieuwsbrief Seniorenvereniging 

KBO-Acht  

                        12e jaargang nr. 3    

    PriKBOrd                          maart  2019 
 
Beste leden, 
 
Er is weer een maand voorbij,tijd voor een nieuw bulletin.Soms kondigt zich het voorjaar 
aan,afgewisseld met stormachtige buien. 
 
Vaste activiteiten: 
Wandelen iedere woensdag- en donderdagochtend: Om 10.00 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: De volgende kienavond is op woensdagavond 13 maart 2019 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:De activiteiten voor jeu de boules worden weer opgestart op dinsdag 2 
april 2019 .Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken en/of deel te nemen. 
 
Wat komt verder aan de orde: 
 
Musea-busreis: Op woensdag 27 maart 2019 willen we een busreis maken naar het 
Museum Techniek met een ziel in Neerkant en naar het Steendrukmuseum in 
Valkenswaard. De reis is inclusief een lunch in Partycentrum Antoine Soerendonk.  
Techniek met een Ziel is een museum met een verzameling techniek van 1900 tot 
heden. Een collectie van de evolutie van elektrische apparatuur. Er zijn verschillende 
ruimtes, zoals een woonkamer, winkel en een keuken waarin een tijdsbeeld wordt 
weergegeven uit het verleden 
 
Er hebben zich 30 personen inmiddels aangemeld.Dit is voldoende om de reis door te 
laten gaan.Er is echter nog plaats in de bus en men kan zich nog aanmelden tot uiterlijk 
woensdag 20 maart. 
 
Vertrek zal zijn om 09.00 uur vanaf het Kerkplein. 
Aankomst na een gezellige dag 17.00 uur op het kerkplein. 
 

Oprichter van het Nederlands Steendrukmuseum is Ir. Peter-Louis Vrijdag. 
De collectie van het Nederlands Steendrukmuseum omvat boekillustraties, cartografie, 
reclameplaten en lithografie van bekende kunstenaars als Kees van Dongen, Alphonse 
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Mucha, Adolphe Willette en Jan Sluyters. Maar ook speelkaarten, etiketten, 
ansichtkaarten, prenten, karikaturen en (satirische) tijdschriften. 
Bijzonder is het eigen atelier. Hier worden drukdemonstraties gegeven en prachtig 
eigen lithowerk gemaakt of opdrachten voor derden, in een aantal gevallen in 
samenwerking met Nederlandse en buitenlandse kunstenaars 

Kijk ook eens op: www.techniekmeteenziel.nl en www.steendrukmuseum.nl 
 

Wilt u alsnog deelnemen aan deze Museumtoer plus lunch lever dan vóór 20 maart 
het betreffende strookje in op één van de vermelde adressen of mail naar 
secretariaatkboacht@gmail.com.  Het bedrag van € 45,00 per persoon overmaken 
op banknummer Rabobank NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht. Vermeld dan ook 
uw lidnummer en Musea en eventueel de naam van uw gast. De gast betaalt € 50,00.  
 

       

De Rooi Pannen: Op vrijdag 12 april 2019 hebben we bij de Rooi Pannen, 
Kaakstraat 1, voor 40 personen gereserveerd in zaal La Perle Noir. Daar is na een 
renovatie maar plaats voor 40 personen .  
 
Er hebben zich inmiddels meer dan 40 personen aangemeld en het bestuur is in overleg 
of we allemaal mee kunnen. 
Vanwege schoolvakantie weten we het op zijn vroegst begin van de week van maandag 
8 maart. 
 Als we geen plaatsen meer kunnen bemachtigen in een andere zaal wordt er geloot. Wie 
onverhoopt niet mee kan, wordt geïnformeerd en krijgt het geld teruggestort op de 
rekening. 
 

We worden om 17.30 uur verwacht voor een 4-gangen verrassingsdiner. 

Volgende ONS zal omstreeks  4 /5 april  2019 bij u in de bus komen.  
 
Met vriendelijke Groet. 
 
 
Banknummer Rabobank NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht. Secretariaat en correspondentieadres: Nico Grond, 
Evreuxlaan 24, 5627PV, Achtse Barrier Eindhoven, tel. 0402480163. 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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