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KBO afdeling Acht   Bestuurssamenstelling 
 

Voorzitter   Jan Luijten 
     Parijslaan 75 (Achtse Barrier) 
   telefoon: 06 26722104 
   e-mail: jawmluijten@on.nl 
 

Penningmeester  Henk Wiegerinck 
     Finistèrelaan 11(Achtse Barrier) 
   telefoon: 040 2834189 
   e-mail: henk@wiegerinck.be 
 

Secretaris   Nico Grond 
     Evreuxlaan 24  (Achtse Barrier) 
   telefoon: 040 2480163/06 20163224  
   e-mail: secretariaatkboacht@gmail.com  
 

Activiteiten   Titia Le Brasse - van den Heuvel 
     Perigordlaan 2 (Achtse Barrier)  
   telefoon: 06 12101617 
   e-mail: t.lebrasse@planet.nl 
 

Adviseur activiteiten Lies Castelijns 
     Parijslaan 33 (Achtse Barrier) 
   telefoon: 040 2622502/06 18031581 
   e-mail:  liescastelijns@hotmail.com 
 

Adviseur activiteiten Piet Ummelen 
     Lingestraat 3 
   telefoon: 040 2924471/06 49837600 
   e-mail: umpi.8@upcmail.nl 
 

Leden administratie Louis Kuijper 
     Provencehof 14 (Achtse Barrier 
   telefoon: 040 2410697/06 51530539 
   e mail: nettieenlouis1@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer van de Rabobank 
NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht.  
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Voorwoord van onze voorzitter: 
 
Beste leden van de senioren vereniging KBO afdeling Acht. 
Alweer is er een jaar voorbij. Een jaar waarin weer enkele leden 
ons zijn ontvallen. Wij gedenken hen hierbij en zijn in gedachten bij 
hen die achterblijven. 
 

Wij als bestuur van de seniorenvereniging KBO afdeling Acht 
kunnen U mededelen dat wij nog steeds een gezonde vereniging 
zijn, en daarom opnieuw hebben besloten om als senioren-
vereniging KBO afdeling Acht zelfstandig te blijven bestaan. 
Wel breng ik nog eens extra onder uw aandacht dat enige aanwas 
van jongere bestuursleden in de toekomst zeer wenselijk en 
noodzakelijk is. 
Dit om de zelfstandige status in de toekomst veilig te stellen. 
Verder wil het bestuur bekijken welke initiatieven er mogelijk zijn 
om het ledenaantal te verhogen. Want ondanks het mooie 
ledenaantal is stilstaan achteruitgang. 
 

Namens het bestuur kan ik u mededelen dat wij blij zijn dat aan de 
activiteiten nog steeds met veel enthousiasme en grote aantallen 
wordt deelgenomen. 
Hierbij is een speciaal woord van dank wel op zijn plaats voor onze 
vrijwilligers, voor hun enorme inzet, want – neem het van mij aan – 
zonder hen hebben wij als vereniging niet de mogelijkheid om alle 
activiteiten te doen plaatsvinden. 
Buiten dat kunnen wij u als KBO afdeling Acht en lid van de 
Seniorenvereniging Eindhoven individuele ondersteuning geven, en 
verwijzen en doorsturen naar instanties die boven onze afdelings-
mogelijkheden liggen. U kunt hierbij denken aan: 
 

 Belasting invullerhulp 
 Cliëntondersteuner 
 Aanvullende thuisadministrateur 
 Vrijwillige ouderenadviseur 
 Gemeentelijke subsidieregelingen 
 WMO – zaken etc.  
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Mochten er dus zaken spelen, schroom niet om ons te raadplegen, 
wij kunnen via de Seniorenvereniging Eindhoven of KBO-Brabant 
proberen u te helpen. Mochten er onder u mensen zijn die de 
behoefte hebben om tot een van bovengenoemde zaken opgeleid 
te willen worden kunnen wij u in contact brengen met personen die 
daar bij de KBO-Brabant nadere info via opleidingen over kunnen 
geven. 
 

Bestuur aanpassingen: 
Zoals reeds bekend is Lies Castelijns geen bestuurslid meer, maar 
adviseur van het bestuur en activiteite. Nico Grond is onze 
secretaris, en in goed overleg heeft Louis Kuijper besloten de 
ledenadministratie te blijven verzorgen. Piet Ummelen is ook 
adviseur van het bestuur maar gezien zijn mobiliteit kan hij niet 
meer voor sponsering zorgdragen. Wel kunnen wij u mededelen dat 
Titia Le Brasse zich heeft aangemeld als lid van het bestuur voor de 
activiteiten, en wij heel blij zijn met haar aanmelding. 
Tevens heeft Eduard van Geest gezorgd voor de sponsoring van het 
komend jaar. 
 

Het ledental van onze vereniging is licht gestegen vergeleken met 
2019: het aantal was ongeveer 177 personen per 01-01-2019 
(opgave senioren vereniging Kring Eindhoven).  
We hebben in de loop van het jaar 18 nieuwe leden ingeschreven 
en er zijn in 2019 5 leden uitgeschreven.  
Helaas zijn er in 2019 5 leden overleden. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt nog steeds ongeveer 76 jaar.  
Het huidige ledental op dit moment is volgens onze 
ledenadministrateur Louis Kuijper 181. 
 

In het jaarprogramma van 2018 werd melding gemaakt van 
automatische incasso van de contributie. 
Helaas zij de voorbereidingen daartoe nog niet klaar, de gegevens 
als voorbereiding zijn nu bij onze penningmeester. Nadere 
informatie hierover, en uw toestemming zullen in de loop van 2020 
worden afgerond. Het heeft wat meer tijd gekost om de juiste 
informatie hiervoor te verkrijgen.  
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We hebben in 2019 veel activiteiten kunnen laten plaatsvinden; 
zoals het verspreiden van de ONS en alle informatie daarin, het 
fietsen, wandelen, jeu-de-boules, minigolf, kienen, uit eten, de 
reizen met de Museumplus bus en het bezoek aan het kasteel van 
Helmond. 
Ook de jaarvergadering, bestuursvergaderingen, eindejaaront-
moetingsdag en het bedankuitje voor onze vrijwilligers bij de Rooi 
Pannen mogen vermeld worden. 
Voor 2020 gaan we proberen deze en misschien nog andere 
activiteiten te plannen. 
Verder wil ik ook een dankwoord uitspreken aan onze sponsors; 
ook mede dank zij hun bijdragen kunnen wij geplande activiteiten 
laten plaatsvinden. 
 

Groet, Jan Luijten.  
++++++++ 
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Activiteiten 2020, zie voor data het overzicht op bladz. 8/9 

Voor informatie neem contact op met een van de bestuursleden. 
 

Jeu-de-boules: aanvang 13.30 uur op de baan in de tuin 
van het Antonius, Amstelstraat 112 Op Acht 
 

Op de eerste dinsdag van de maanden april tot en met oktober 
2020, en extra de derde dinsdag in juni en juli, wordt er gespeeld 
op de baan van het Antonius, Amstelstraat 112 Op Acht. In 
augustus is er niets gepland.  

Er is altijd wel een extra paar boules-ballen aanwezig voor wie het 
spel eens wil spelen. Bewegen, frisse lucht, sociaal contact en een 
kopje koffie of thee…wie doet er mee? U bent van harte welkom. 
 

Fietsen 40 kilometer: 
 

Gemiddeld één keer per maand, op een woensdag in de maanden 
april tot en met september fietsen we een dagtocht van ± 40 
kilometer: start om 10.00 uur vanaf de waterpomp op het kerkplein 
Op Acht; terug rond 15.30 uur. De koffie en lunch onderweg zijn 
voor eigen rekening. De eerste koffiestop is na ± 13 kilometer 
vanaf de start. Daarna volgt vanaf het koffieadres na ± 10 à 15 
kilometer de lunch. 
Van te voren hebben we dan op het koffie-adres aangegeven wat 
we als lunch willen gebruiken. Dat wordt doorgebeld en als we bij 
het restaurant aankomen zijn er plaatsen gereserveerd en hoeven 
we niet lang te wachten op een heerlijke lunch. Afhankelijk van de 
afstand en het weer wordt er soms nóg een keer aangelegd. 
Voel jij er ook voor eens een tocht uit te zetten, laat het dan weten 
aan de Titia Le Brasse. 
 

Fietsen en wandelen elke woensdag- en donderdagochtend 
 

Iedere woensdag- en donderdagochtend wordt er gefietst en/of 
gewandeld, het hele jaar door. Vertrek vanaf  de waterpomp, 
Kerkplein op Acht om 10.00 uur.  Vrije inloop. 

Onderweg wordt er op diverse plaatsen koffie gedronken en rond 
het middaguur zijn we weer terug. 

Soms worden er langere tochten gemaakt, zeker bij mooi weer en 
dan wordt er vaker gepauzeerd, soms met een lunch erbij. 

In oktober 2020 wordt de traditionele afsluiting van het seizoen 
gehouden in de Herdgang.  
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Kienen in Antonius door onze Seniorenvereniging KBO-Acht 
 

Het hele jaar wordt er één keer per maand op woensdagavond 
gekiend in het Antonius aan de Amstelstraat 112 Op Acht.  
Behalve in augustus en december.  
 

Vanaf 19.00 uur kunt u de kienplankjes uitzoeken, en plaatsnemen 
in zaal De Amstel. De plankjes kosten € 1,50 per stuk. Bij 
binnenkomst wordt u een kopje koffie of thee aangeboden namens 
het huis.  
Om 19.30 uur start het kienen. Er zijn prijzen voor één vol rijtje of 
een volle plank. Koffie, thee, koek, handdoeken, bodylotion, 
wasmiddel, het kan van alles zijn. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom en die zijn er ook. Rond 20.30 uur volgt een pauze waarin 
u zelf een drankje kunt kopen. In deze pauze wordt er een loterij 
gehouden. Vijf lotjes voor één euro. 
Om 22.00 uur is het afgelopen, en zo kan iedereen op tijd weer 
thuis zijn. 

 

++++++++ 
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Belangrijke data 2020:  
 

30 januari 2020 vindt de ledenvergadering van onze 
vereniging KBO afdeling Acht plaats in het Dorpshuis 

De zaal gaat open om 13.30 uur. Koffie, thee en een drankje wordt 
u aangeboden. Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 

De agenda heeft u al tegelijk met dit boekje ontvangen. 
 

Bestuursvergaderingen 2020 op donderdagochtend om 09.30 
uur in het Dorpshuis: 2 januari; 30 januari; 27 februari; 2 april;  
30 april;  4 juni; 23 juli; 20 augustus;  24 september; 22 oktober en 
19 november. 
Bestuursvergaderingen zijn openbaar! 
 

17 december 2020 Ontmoetingsmiddag in het Dorpshuis. 

 

 
 

De verschijningsdata van de ONS in 2020: op de maandagen: 
6 januari – 3 februari – 2 maart – 6 april – 4 mei – 8 juni – 27 juli – 
24 augustus – 28 september – 26 oktober- 23 november 2020.  
Er komt geen ONS in december. 
 

Op de daaropvolgende woensdag wordt het PriKBOrd en andere 
informatie bijgevoegd. Diezelfde dag gaan dan de pakketten naar 
de bezorgers, vrijwilligers van onze Seniorenvereniging. 
 

Jeu de Boules: Op de eerste dinsdag van de maanden april tot en 
met oktober 2020, en extra de derde dinsdag in juni en juli:  
7 april –  5 mei –  2 en 16 juni – 7 en 21 juli – 1 september –  
6 oktober 2020. In augustus is er niets gepland. 
 

Fietsen 40 kilometer: Als het weer het toelaat vertrekken we op 
de woensdagen: 22 april – 27 mei – 24 juni – 22 juli – 26 augustus 
– 18 september 2020. 
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Fietsen en wandelen elke woensdag- en donderdagochtend 

Iedere woensdag- en donderdagochtend wordt er gefietst en/of 
gewandeld, het hele jaar door. We vertrekken vanaf de waterpomp, 
Kerkplein op Acht om 10.00 uur. Vrije inloop! 
 

 
 

In 2020 kienen we op de tweede woensdagavond van de 
maand en wel op: 8 januari – 12 februari – 11 maart – 8 april – 
13 mei – 10 juni – 8 juli – 9 september – 14 oktober – 11 no-
vember. In augustus en december geen kienen. 
 

Let wel: Aan alle activiteiten neemt u op eigen risico deel!  
 

Activiteiten die we in 2020 nog willen organiseren: 
 

Naast de ‘vaste’ activiteiten zoals wandelen, fietsen, jeu-de-boules 
en kienen willen we in 2020 ook weer de volgende activiteiten 
organiseren: 

- Bowlen 

- Minigolf 

-.Uit eten, o.a. bij de Rooi Pannen 

- Dagtocht met lunch en evt. diner 

- Halve dagtocht met diner 

- Lezing of voordracht 

- Bezoek museum in de buurt 

- Inschrijving Museum Plus Bus 
- Ontmoetingsmiddag 

- En wat verder nog wordt uitgedacht!  
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Nieuw bestuurslid voor activiteiten. 
 

Reeds sinds enige tijd krijgen we ondersteuning van Titia Le Brasse. 
Zij loopt al enige tijd mee met Lies Castelijns en zal de taken van 
Lies in de toekomst gaan overnemen. 
 

Bij deze wil Titia zich voorstellen: 
 

“Ik ben in November 69 jaar geworden. Ik ben getrouwd en heb 2 
kinderen, woon reeds 35 jaar in de Achtse Barrier. 
Sinds ik gepensioneerd ben doe ik vrijwilligerswerk in het Antonius. 
Ik werk 1x/week in het winkeltje en ben invaller voor koffie/thee-
schenken in het restaurant. 
Ik neem de taak van Lies over omdat ik het leuk vind om uitjes te 
regelen. Gelukkig werkt Lies me helemaal in want het zal lang 
duren voor ik haar ervaring heb.” 
 

Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes. 
 

++++++++ 
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Aan de activiteiten in 2019 heeft een groot aantal van onze 
leden deelgenomen, zoals aan:  
 
De  Jaarvergadering  van  onze  vereniging.  Die  vond  plaats op 
31 januari en deze werd goed bezocht door onze leden. Zo’n 56 
personen waren aanwezig. Eén en ander werd zoals altijd goed 
verzorgd door de staf van het Dorpshuis. 
Afsluiting van de jaarvergadering was het optreden van de 
tonprater Rinuske de sleurklager. 
Er werd hartelijk gelachen en het was een succes.  
 
Verslag van de andere activiteiten in 2019 
 
In 2019 hebben we: 
 Op 27 maart de busreis naar Neerkant/Valkenswaard gemaakt. 
We bezochten met 30 personen het museum Techniek met ’n ziel 
en het Nederlands Steendruk-museum. Tussendoor genoten we 
van een lunch bij Partycentrum Antoine in Soerendonk. 

 Op 12 april zijn we met 47 deelnemers in de Rooi Pannen gaan 
dineren. Zoals altijd heerlijk, en voortreffelijk verzorgd. 

 Van de zes geplande 40-km. fietstochten konden er twee niet 
doorgaan. De ene keer was het veel te warm en de laatste keer 
werd er regen voorspeld. Jammer. Volgend jaar hopen we de zes 
wel vol te maken. Gemiddeld aantal deelnemers: 20 

 24 mei viel de belangstelling voor minigolf/midgetgolf bij de 
banen Op Noord tegen. Er waren maar 12 personen waarvan 3 
toeschouwers en 9 spelers. Het was heerlijk weer, en goed 
nazitten op het terras. 

 Ook werd er in 2019 zo’n tien keer gekiend in het Antonius. De 
bordjes met fiches worden op tafel gezet en de koffie en thee 
rondgebracht door de vrijwilligers. Corrie zorgt dat de prijzen voor 
het kienen en de loterij in de smaak vallen. Aan de complimenten 
te horen is dat ook zo. Gemiddeld aantal deelnemers: 45 

 28 augustus zijn 20 personen in Kasteel Helmond geweest. 
Tijdens ‘De week voor de Ouderen’ kregen ze een rondleiding en 
daarna een lunch aangeboden.  
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 En dit jaar werden we ingeloot door de Museum Plus Bus die 33 
personen naar het Kröller- Müller in Otterlo op de Veluwe bracht 
voor een rondleiding en lunch. Vooral de schilderijen van Van 
Gogh en de beeldentuin werden bewonderd. Het weer was 
werkelijk fantastisch en de chauffeur reed extra over de Veluwe 
waar we ook nog enkele reeën spotten. 

 Op 29 oktober kregen 30 vrijwilligers namens ons bestuur een 
rondleiding en lunchdiner in de Rooi Pannen aangeboden. Zonder 
hen kan onze vereniging niet zo actief zijn. Want het bestuur kan 
het zeker niet alleen. Misschien meteen een tip voor de jongeren 
onder ons om zich kandidaat te stellen voor het bestuur opdat we 
zo’n leuke club blijven. We hebben jullie nodig! 

 14 november werd in het Dorpshuis een Opfriscursus van Veilig 
Verkeer Nederland gegeven. Welke nieuwe verkeersregels zijn er, 
en weten we dat eigenlijk wel. Aantal deelnemers: ongeveer 45. 

 En de musical LEEF in het Parktheater kreeg belangstelling van 
17 personen van onze vereniging. 
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 Op 12 december heeft Mevrouw Bonten de eindejaar-ontmoeting 
een nieuwe start gegeven. Na de koffie/thee met wat lekkers 
vertelde ze over de gebruiken rondom Kerst en andere 
belangrijke dagen. In de pauze werd er een loterij gehouden. De 
drankjes en het pasteitje werden zeer op prijs gesteld. Aantal 
deelnemers was ongeveer75. 

 Daarnaast moeten we niet vergeten dat er vanaf april tot en met 
oktober bij mooi weer zeker elke eerste dinsdag van de maand 
fanatiek jeu-de-boules werd gespeeld op de baan in de tuin van 
het Antonius. Er mogen nog zeker meer deelnemers komen. Nu 
speelt er gemiddeld een zestal. Maar ook hier zijn er regelmatig 
toeschouwers. 

 En iedere woensdag- en donderdagochtend, maand in maand uit, 
wordt er gewandeld (zo’n 5 kilometer) of gefietst (zo’n 20 à 25 
kilometer) vanaf de pomp op het Kerkplein Op Acht. De ene keer 
met 6 de andere keer met 15 deelnemers of meer. Elk jaar in 
oktober sluit men het seizoen af op de Herdgang met koffie/thee 
met gebak voor de deelnemers aan deze tochten. Maar men gaat 
gewoon door met wandelen en of fietsen zolang het weer het 
toelaat. 

++++++++ 
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In het Seniorenbulletin/PriKBOrd worden regelmatig activiteiten 
vermeld die niet door ons worden uitgezet of uitgedacht. Het gaat 
dan onder andere over dat bijvoorbeeld: 
 
 De Reuma Vereniging in het Maxima Medisch Centrum een lezing 
geeft. 

 

 Of dat Caspar van de Ven in zijn boekje “de Brabantse spot- en 
scheldnamen” bijvoorbeeld  ‘doerakken’ en ‘gathannesen’ toelicht. 

 
 

 Er een thema-ochtend “bewegen voor ouderen” door het bestuur 
van de OVO wordt georganiseerd. 
 

 De Rabo Club Support stemmen vraagt om zo onze vereniging 
een extra donatie te kunnen geven. 
 

 Het OVO en de Rabobank een dag organiseren over “Zelfstandig 
ouder worden”. 

 

De Activiteitencommissie.  
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Sociale contacten 
 

Er zijn leden, maar ook niet-leden, die graag zelfstandig willen 
blijven wonen zolang dat kan. Maar mocht u daar problemen mee 
krijgen, meldt dat dan bij een van de leden van het bestuur. Zij 
zullen u helpen als dat kan. Doorverwijzen naar een Cliëntonder-
steuner zou wel eens de beste weg kunnen zijn. 

 
Cliëntondersteuning Seniorenvereniging Eindhoven  

Onafhankelijke en kosteloze hulp, ondersteuning en advisering van 
senioren bij zorgvragen.  
  
In januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Zorgtaken van het 
Rijk (voormalige AWBZ) zijn overgeheveld naar gemeenten (Wmo 
2015), zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet – Zvw) en Wet 
langdurige zorg (Wlz).  

• Wmo (gemeente) zorgt ervoor dat mensen (langer) thuis 
kunnen wonen. Gemeente is verantwoordelijk voor zorg en 
hulpmiddelen die dat mogelijk maken  

• Zvw (zorgverzekeraar) is verantwoordelijk voor persoonlijke 
verzorging en medische zorg aan huis (wijkverpleegkundige)  

• Wlz (rijk) zorgt voor mensen die intensieve zorg en 24-uurs 
toezicht nodig hebben.  

  
De gewijzigde zorgwetgeving roept voor veel burgers vragen op. De 
media staat bol van artikelen en verhalen over de veranderingen in 
de zorg. Voor velen zijn de gevolgen niet duidelijk en dat roept dan 
ook veel vragen op. Jammer genoeg worden de verhalen negatief 
uitgelegd.  
 

De nieuwe wetgeving heeft als uitgangspunt dat burgers 
zelfredzaam zijn en elkaar helpen: de participatiesamenleving. Dat 
geldt ook voor ouderen; senioren willen dat ook. Toch komt er 
soms een moment dat er een vraag is naar hulp, ondersteuning, 
aanpassingen in huis of aangepast vervoer. Voor informatie en 
advies over dit soort zaken kunt u kosteloos terecht bij de 
vrijwillige cliëntondersteuners van de Seniorenvereniging 
Eindhoven.  
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Wat is een vrijwillige Cliëntondersteuner?  
De Brabantse ouderenbonden (verenigd in het VBOB) hebben er 
voor gezorgd dat ondersteuning op zorggebied (cliëntonder-
steuning) voor alle senioren beschikbaar is.  De cliëntondersteuner 
is een opgeleid vrijwilliger, specifiek gericht op advisering en 
ondersteuning in het kader van de Wmo 2015. Deze vrijwilliger, die 
zelf ook senior is, spreekt de taal van senioren. De cliënt-
ondersteuner staat naast de oudere en behartigt bovenal op 
volstrekt onafhankelijke wijze zijn en/of haar belangen.  
  
Wat doet een vrijwillige Cliëntondersteuner?  
De cliëntondersteuner kan u vrijblijvend en kosteloos ondersteunen 
met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt 
aan het versterken van de zelfredzaamheid. Daarbij moet je hier 
denken: 

• ondersteuning bij aanvraag Wmo; zoals hulp in de 
huishouding  

• vragen op het gebied van (ouderen)zorg in het algemeen  
• specifiek voor leden van KBO kan de cliëntondersteuner, 

eveneens kosteloos, juridische ondersteuning bieden.  
De cliëntondersteuner heeft een breed netwerk in “Zorgland” en 
kan de cliënt onafhankelijk adviseren en ondersteunen bij 
zorgvragen. Hij/zij bespreekt met u, als cliënt, hoe het proces van 
een aanvraag loopt en zoekt uit waarop u wettelijk recht heeft. 
Hierbij houdt de cliënt de eigen regie!  
 

++++++++ 
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Telefooncirkel Rode Kruis: 

Op een vast tijdstip belt iedere ochtend één van de vrijwilligers van 
het Rode Kruis de eerste deelnemer van de bel-lijst. Als alles in 
orde is belt deze de tweede deelnemer en vervolgens nummer twee 
weer de derde. Net zolang totdat de laatste deelnemer de 
vrijwilliger belt. Zo weet deze dat iedereen in goede staat de dag is 
begonnen. Als iemand de telefoon niet beantwoordt, start bij het 
Rode Kruis een procedure om uit te zoeken wat er aan de hand is. 
Op deze manier kan een leven worden gered en voelen 
alleenstaande ouderen zich veiliger. Deelname aan de telefooncirkel 
is gratis. 
Aanmelden kan bij het Rode Kruis Eindhoven,  
telefoon 040 2443311 of via e-mail: eindhoven@redcross.nl  
 

++++++++ 
 

  

mailto:eindhoven@redcross.nl
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Keuringsartsen rijbewijs vanaf 75 jaar 
 

Van overheidswege is besloten dat bepaalde groepen verkeersdeel-
nemers zich periodiek moeten laten keuren op hun medische 
geschiktheid voor het besturen van een voertuig. Dit besluit is 
genomen voor het behoud van de algemene verkeersveiligheid en 
geldt voor verkeersdeelnemers van 75 jaar en ouder die hun 
rijbewijs willen verlengen.  

Bestuurders van 75 jaar en ouder hebben een ‘Verklaring van 
Geschiktheid’ nodig. Deze verklaring wordt gegeven na een 
medische keuring. De keuring vindt iedere 5 jaar plaats en is 
verplicht. De keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord 
aan het verkeer deel te laten nemen. Voordat u naar de keuring 
gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden 
en deze is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).  
 

Gezondheidscentrum De Oude Toren, De heer P.R.M.W. 
Hoevenaars, Amundsenlaan 309, 5623 PT Eindhoven. Afspraak kan 
elke werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur telefonisch gemaakt 
worden. Telefoonnummer 040 237 5750.  

Prijs € 35,00 op vertoon van uw ledenpas. 
 

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, De heer L.I. Crijns, ’t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven. Telefoonnummer 040 281 1737. Prijs € 30,00. 

Elke eerste maandag van de maand vanaf 14.00 uur.  
 

Buurtcentrum Rondweg, De heer L.I. Crijns, Camphuysenstraat 
1, 5615 KS Eindhoven. Telefoonnummer 040 251 8144.  
Prijs € 30,00. Elke eerste maandagmorgen van de maand van 11.00 
uur tot 13.00 uur. 
 

Medimark, Mw. J. Oerlemans, Gladiolusstraat 20, 5644 ND 
Eindhoven. Prijs € 30,00. Afspraak via telefoonnummer in 
Rotterdam 010 453 1900.  
 

Goedkope Keuringen (Wijkcentrum De Werf): Van de 
Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven. Telefoonnummer 036 720 
0911. Prijs € 35,- met ledenpas. Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 
en 17.00 uur. Zelf een datum reserveren kan via de website 
http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html 

http://mijn.cbr.nl/
http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
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Website KBO- Brabant: www.kbo-brabant.nl  

Kijk ook eens op deze website van de KBO Brabant. U komt hierop 
veel nuttige informatie tegen zoals keuringsartsen, en er zijn 
regelmatig leuke aanbiedingen voor de leden. 
 

Website Acht: www.acht.nl. Hier vindt u o.a. het jaarprogramma 
van onze vereniging. 

++++++++ 
 

  

http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.acht.nl/
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Zoals u weet, laten we onze activiteiten steeds plaatsvinden in ons 
Dorpshuis. 
 

 
 

De geweldige service die wij als vereniging ondervinden, betekent 
dat wij ook graag hier komen. Het Dorpshuis voelt voor ons als ons 
thuis. Daarom ….. Bestuur en alle medewerkers van het Dorpshuis: 
hartelijk dank voor jullie goede zorgen. 
 

++++++++ 
 

 

Foto van een ééndagsbloem gemaakt op de Rijnstraat bij het Kloosterpaadje. 
(Mozes-in-het-biezen-mandje) 

 

   Bestuur van KBO  
 
   afdeling Acht  
  
   wenst u een  
  
   voorspoedig  
  
   2020  


