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Nieuwsbrief Seniorenvereniging 

KBO-Acht  

                        12e jaargang nr. 4    

    PriKBOrd                          april  2019 
Beste leden, 
Weer een maand voorbij.Het gaat snel en dus weer tijd voor de laatste informatie. 
De musea-busreis heeft plaats gevonden en was volgens de deelnemers een succes. 
Ik kom hier verderop uitgebreider op terug. 
 
Vaste activiteiten: 
 

Wandelen iedere woensdag- en donderdagochtend: Om 10.00 uur vertrek vanaf 
de waterpomp op het kerkplein.  
 
Wekelijks fietsen:Op 1 mei start weer het wekelijkse fietsen woensdag en donderdag 
gedurende de hele zomer,starttijd om 10.00 uur aan de waterpomp. 
 

Fietstochten:We gaan ook dit jaar in de maanden april tot en met september weer 

fietstochten uitzetten van plus minus 40 kilometer voor de enthousiaste leden. 

Deze zijn gepland op de volgende data: 

23 april 

21 mei 

25 juni 

23 juli 

27 augustus 

24 september. 

Start alle data om 10.00 uur bij de pomp. 

 
Kienen: Het kienen in maart was weer druk bezocht met 58 deelnemers. 
Het leuke is dat er naast onze KBO-leden en de bewoners van het Antonius ook steeds 
meer mensen uit OP Acht komen. 
De volgende kienavond is op woensdagavond 10 april 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: 
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De Rooi Pannen: Op vrijdag 12 april 2019 hebben we bij de Rooi Pannen,Kaakstraat 
1, voor 46 personen gereserveerd in zaal La Perle Noir.   
Voor diegenen die zich aangemeld hebben, schrijf deze datum in uw agenda. 
We worden om 17.30 uur verwacht voor een 4-gangen verrassingsdiner in de Kaakstraat 
1 te Eindhoven. 
 

Verhuizing KBO kring Eindhoven:Met ingang van 1 april 2019 is het adres van de 

Kring Eindhoven : 

De Meerpaal 

Schoenerstraat 10 A 

5616 KE   Eindhoven 

Tijdelijke telefoon 06 28675730 van Trudy van Helmond. 

 

Musea Busreis. 

Met 29 personen zijn we op reis geweest met reisorganisatie de Kruyff By Kupers. 

Op 27 maart genoten we in Neerkant van een rondleiding door het Museum 

Techniek met een ziel. 

Enthousiaste vrijwilligers gingen met ons terug in de  tijd.  

Er staat vanalles uitgestald.Wasmachines ,bandrecorders,radio’sTV’vanaf 

1900,teveel om op te noemen.   

Ben je er niet geweest,ga er beslist eens kijken.  

Daarna genoten we in Soerendonk van een voortreffelijke lunch bij Partycentrum 

Antoine. De gastvrouw verdient een groot compliment;niets was haar teveel. 

Ook in het Nederlandse Steendruk museum in Valkenswaard werd onze kennis 

opgefrist. 

Er worden daar nog steeds opdrachten verwerkt. 

Alles moet in spiegelschrift op de stenen getekend worden.Linkshandigen kunnen dit 

beter als rechtshandigen.En dan sta je er pas bij stil wat een monnikenwerk dit was. 

Reacties waren unaniem dat het een zeer leuke reis was. 

 

Lies Castelijns  en Kitty Ummelen. 

 

Toneel project KBO Brabant    Remembers 
Met KBO-Brabant Remembers haken wij in op de 75 jarige bevrijding van Brabant 

in 2019. 

Toneelgroepen van lokale KBO afdelingen voeren in het najaar van 2019 met 

jongeren een toneelvoorstelling op over oorlog en bevrijding.Een universeel verhaal 

in een lokale context. 

Veel van onze leden hebben de oorlog nog meegemaakt en zijn deze bewogen 

periode nooit vergeten.Door er nu ook jongeren bij te betrekken blijven die 

herinneringen levend.Jongeren leren over hun eigen lokale geschiedenis. 

Wilt u weten waar bij u in de buurt een toneelvoorstelling in voorbereiding is? 
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Hebt u vragen of ideeën? Neem dan contact op met Eva Geelen via e-mail  

egeelen@kbo-brabant.nl
 
Volgende ONS zal omstreeks  7/8 mei  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


