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Prikbord 
 
Beste leden, 
 
Inmiddels is het alweer maart, maar niet alleen maart roert zijn staart, maar ook in 
februari hadden we opmerkelijk veel stormen die gepaard gingen met veel regen, en 
nu blijkt dat het grondwater eindelijk weer aangevuld is na 2 zeer droge zomers. 
Dus komende zomer mag weer warm en droog worden, we kunnen er tegen wat 
betreft het water. 
 
Hieronder volgt het laatste nieuws van de Seniorenvereniging KBO-Acht en enkele 
wetenswaardigheden. 
 
Vaste activiteiten: 
 
Wandelen en fietsen iedere woensdag- en donderdagochtend: 
Om 10.00 uur vertrek vanaf de waterpomp op het kerkplein.  
 
Kienen: 
Ook deze keer was het kienen in februari weer goed bezocht. We waren met 
ongeveer 53 deelnemers en het was zeer gezellig. 
De volgende kienavond is op woensdag 11 maart en op 8 april in het Antonius 
aan de Amstelstraat. De zaal is zoals gebruikelijk open om 19.00 uur en het spel 
begint om 19.30 uur. In de pauze wordt er een loterij gehouden. Rond 22.00 uur 
gaan we weer naar huis. Noteer de data alvast in uw agenda. 
Ook niet leden zijn welkom. 
 
Jeu de boules. 
Het seizoen start weer op dinsdag 7 april. Het wordt nu reeds vernoemd omdat het 
net voor het verschijnen van de volgende ONS is. 
 
Wat komt er verder aan de orde. 
 
Busreis op dinsdag 10 maart 2020 

Let op: 
10 maart is op dinsdag en niet op woensdag zoals voorheen vermeld. 
Tevens Tijdstip van vertrek gewijzigd !!  
naar Oisterwijk, Bakkerij van Robert van Beckhoven (van Heel Holland Bakt) en 
aansluitend naar het Kermismuseum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek. 
Programma: 

10.15 uur  vertrek vanuit Eindhoven, Kerkplein op Acht 

11.00 uur  verwachte aankomsttijd in Oisterwijk waar we worden ontvangen met 

koffie, thee en lekkers uit eigen bakkerij, daarna volgt de excursie 

13.00 uur  einde excursie en vertrek via leuke route naar Hilvarenbeek 



Van 13.00 uur tot 13.50 uur reis- en lunchtijd. Vergeet uw lunch niet. 

13.50 uur  verwachte aankomsttijd Kermismuseum . 

14.00-16.00 uur rondleiding, koffie, thee en een Brusselse wafel met slagroom        

                  1x wijn, bier of fris, poffertjes en een suikerspin. 

16.00 uur vertrek naar Eindhoven 

16.50 uur  verwachte aankomsttijd Eindhoven 

 
Van onze penningmeester. 
Bijna alle contributie is binnen. Daarvoor dank. Degenen die het nog niet 
overgemaakt hebben worden verzocht dit alsnog te doen. 
 
Tevens vindt u bij de ONS een machtigingsformulier voor het automatisch 
overschrijven van uw contributie voor de komende jaren, vanaf 2021, en een 
begeleidend schrijven van onze penningmeester. Heeft u vragen hierover, laat het 
weten. 

100 jaar 
Wij hebben een honderdjarige in ons midden. Op 21 maart 2020 wordt mevrouw 
J.M.Bogers,  100 jaar. Proficiat namens het gehele bestuur en we wensen haar een 
zeer bijzondere dag. 
 
Informatiemiddag over glaucoom op 11 maart in Tilburg. 
Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) houdt woensdag middag 11 maart op 
locatie in Tilburg een informatiemiddag over glaucoom, een ziekte die de oogzenuw 
beschadigt, van 13.30 uur tot 16.15 uur. Voor informatie en aanmelden zie de 
website van het ETZ. 
 
Bijeenkomst in maart over hypotheekproblemen na je 50-ste. 
OP maandagen 16 en 23 maart organiseert KBO Brabant bijeenkomsten over de 
mogelijkheden van het financieren van een woning op latere leeftijd. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die willen verhuizen, mensen die hun 
hypotheek willen oversluiten enz. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden 
op www.kbo-brabant.nl en kies het blokje Actuele activiteiten 
 
De volgende ONS zal omstreeks 8 april 2020 bij u in de bus komen. 
 
Met vriendelijke Groet. 
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