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SENIORENBULLETIN/PRIKBORD     

  

 
Beste leden, 
 
Allereerst namens het bestuur de beste wensen voor U allen in 2022! 
 
In de jaren 2020 en 2021 zijn weer enkele leden ons ontvallen.  
Wij gedenken hen hierbij en zijn In gedachten bij hen die achterblijven. 
  
Alweer is een jaar voorbij, een jaar 2021 dat net als in 2020 voor U en ons een jaar is geweest 
gedomineerd door de corona-pandemie. 
Daardoor hebben wij maar weinig voor U kunnen regelen en betekenen. 
Dat was en is zeer jammer want juist de onderlinge contacten zijn altijd goed en fijn geweest. 
Het bestuur heeft een paar keer vergaderd om de situatie te bespreken en in de toekomst te 
kijken. Hoe moeilijk dat ook is en voorlopig zal zijn in 2022! 
Wij kunnen U mededelen dat wij nog steeds een gezonde vereniging zijn, ook al valt dat natuurlijk 
niet mee gezien het subsidiebeleid van de Gemeente Eindhoven.   
Verder hebben wij als bestuur besloten als KBO-afdeling Acht zelfstandig te blijven bestaan. 
  
Wat ik U helaas wel moet mededelen is dat onze secretaris de heer Nico Grond om voor hem 
moverende redenen heeft besloten te stoppen als secretaris. 
Dus bij deze breng ik onder uw aandacht dat wij dringend zoeken naar een nieuwe secretaris. 
Heeft U interesse in deze functie neem dan contact op met een van de bestuursleden of met de 
leden van de activiteiten commissie. 
  
In de ONS van Januari 2022 vindt U: 

• dit Seniorenbulletin/PriKBOrd 

• de rekening voor de contributie 2022 
• de Sociale Kaart financiële regelingen en ondersteuning voor ouderen met een 

begeleidende brief van de KBO, Kring Eindhoven 
 

 
Uw voorzitter, Jan Luijten 
 
 
Contributie Seniorenvereniging KBO-Acht: Bijgaand de nota voor het contributiejaar 2022! 

Graag het bedrag overmaken vóór 15 februari 2022 op bankrekeningnummer RABO bank NL63 

RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO-Acht met vermelding van uw naam en lidnummer.  



Algemene terugblik op 2020/2021: 
 
In 2021 hebben zeer weinig activiteiten plaatsgevonden. Wel hebben we kunnen fietsen- en 
wandelen op de woensdag- en donderdagochtend, met mooi weer jeu-de-boules kunnen spelen 
en zelfs tweemaal kunnen midgetgolfen. Maar uit eten gaan of een reis …. dat zat er niet in. 
Hopelijk kunnen er in 2022 wat meer activiteiten gerealiseerd worden. 

 
Onze Sponsors 
Ten gevolge van corona is afgezien van een jaarboekje 2022. 
Daar staan normaal gesproken onze sponsoren in vermeld als dank voor hun inbreng. 
Nu er geen jaarboekje is doen we dat maandelijks in het Prikbord: 
 
De Scootmobielspecialist Eindhoven  0800 1918 
Fysio 8       040 290 4064 
Kupers Touringcars     040 244 4493 
Labro Verpakkingen bv.    040 262 4322 
Trattoria Da Nando     040 844 6487 
Van Nunen Mondzorg Eindhoven   040 261 9567 
 
Waarbij wij hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
   
Voor degenen die nog niet lid zijn en een lidmaatschap overwegen, het volgende: 
 
Er is binnen de KBO-organisatie veel gewijzigd, maar de doelstelling is hetzelfde gebleven. U krijgt 
een ledenpas, die u recht geeft op diverse voordelen. 10 keer per jaar ontvangt u de ONS, een 
onmisbare informatiebron. Hierin staan uw leden-voordeelaanbiedingen en informatie over het 
behartigen van uw belangen, politiek en maatschappelijk.  
Zie ook de website van KBO Brabant www.kbobrabant.nl.  
U kunt deelnemen aan een groot aantal activiteiten, georganiseerd door onze eigen afdeling 
Seniorenvereniging KBO-Acht. De contributie bedraagt momenteel € 25,00 per persoon per jaar.  

Wat biedt KBO u nog meer:  

o Hulp bij het invullen van uw belastingformulier   
o Voordeeltarief bij keuringsarts bij verlenging rijbewijs  
o Korting op vele verzekeringspremies door collectiviteit  
o Gezamenlijk reizen en uitstapjes, altijd tegen een bijzonder tarief  
o En gezelligheids-bijeenkomsten in het Dorpshuis en het Antonius.  
 
Via onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief, Seniorenbulletin/Prikbord, die u meestal tegelijk 
ontvangt met het maandblad ONS, houden wij u op de hoogte van onze maandelijkse activiteiten 
en bijeenkomsten.   
 
KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op 
kabinet en Tweede Kamer  
 
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 
plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de 
koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is 
echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De 
organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te 
brengen.  

http://www.kbobrabant.nl/


Ze vragen om:  
 
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 
minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou 
moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het 
sociaal minimum worden geschrapt.  
 
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 
doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke 
organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag 
bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent 
gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, 
welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie 
meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 

 

Het bestuur van onze Seniorenvereniging KBO-Acht bestaat sinds 1 januari 2022 uit: 
 

• Voorzitter: Jan Luijten / telefoon 06 2672 2104 / jawmluijten@on.nl  
 

• Penningmeester: Henk Wiegerinck / telefoon 06 4012 3291 /  henk@wiegerinck.be  
 

• Secretaris: daar zijn we dringend naar op zoek! Heeft u interesse mail dan naar 
secretariaatkboacht@gmail.com of neem contact op met Jan of Lies 
Tijdelijk secretaris: Lies Castelijns /telefoon 06 1803 1581 / 040 262 2502 
secretariaatkboacht@gmail.com / liescastelijns@hotmail.com 

 
• Ledenadministratie:   Louis Kuijper / telefoon 040 241 0697 / nettieenlouis1@gmail.com  

 
• Activiteiten: Titia Le Brasse / telefoon 06 1210 1617 / t.lebrasse@planet.nl  

 
• Activiteiten/Adviseur: Eduard van Geest / telefoon 040 262 2944 

 

 
De volgende ONS en Seniorenbulletin/Prikbord worden rond 24 februari 2022 verspreid. 
 

 

Banknummer RABO bank NL63RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO-Acht.   

Tijdelijk Secretariaat- en correspondentieadres: Lies Castelijns, Parijslaan 33 (Achtse Barrier) 
Telefoon 040-262 2502 / 06 1803 1581, E-mail: secretariaatkboacht@gmail.com 
Inschrijving K.v.K.17225314 
Uw lidmaatschap opzeggen vóór 1 december van het lopend jaar. 

Als afdeling dragen wij € 11,93 per lid af aan KBO-Brabant voor alle leden die op  
1 januari staan ingeschreven. 
Daarnaast ontvangt de Kring Eindhoven € 2,00 van ieder lid. 

Deelnemen aan KBO activiteiten valt geheel onder eigen risico. 
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