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De vooruitzichten zijn goed; langzaam gaat veel weer open. Zo ook kunnen wat
activiteiten langzaam weer worden opgestart.
Secretariaat:
Voor de openstaande functie Secretariaat heeft een van onze leden, mevrouw Anja
Nuijten zich aangemeld. In de komende weken zullen we haar bijpraten en hopen we
dat ze zich welkom voelt om in het bestuur plaats te nemen en het secretariaat over
te nemen.
Lady’s day: Van der Klooster Mode in Boskoop op donderdag 7 april 2022.
Wij hebben eindelijk, na 3 keer annuleren een gezellige dag georganiseerd naar Van
der Klooster mode in Boskoop.
Vertrek om 8:30 uur: Kerkplein Op Acht en we verwachten rond 17:15 uur weer
terug te zijn. Het mondkapje is in het Openbaar Vervoer op dit moment nog
verplicht, dus ook in de bus.
Dagprogramma:
1.
Aankomst in Boskoop tussen 10.15 uur en 10.30 uur.
2.
In ontvangstruimte wordt koffie met gebak van de plaatselijke banketbakker
geserveerd.
3.
Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur presenteren ze met meerdere mannequins en
ladyspeaker eigentijdse mode d.m.v. een uitgebreide modeshow met muziek
en accessoires.
4.
Er is ook een prijsvraag. Met een leuk cadeau voor de winnaar.
5.
Hierna gaan we terug naar de ontvangstruimte en serveren ze de lunch; t.w.
belegde broodjes, krentenbol, fruit, jus d’orange, koffie en thee.
Overigens schenken ze de gehele dag naar wens en behoefte koffie en thee.
6.
Na de lunch splitsen wij de groep in tweeën, waarbij de ene helft naar een
gratis bingo gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en eventueel
kopen in de winkel van 150 m2. De dames leveren vrijblijvend en deskundig
advies. Na ongeveer een uur wisselen de groepen.
7.
Rond 15.00 uur is de afsluiting met een advocaatje slagroom.
8.
U kunt eventueel vast kijken op https://www.vdklmode.nl/winkel
Kosten voor leden: € 35,00

Kosten voor introducee: € 40,00

Als u meegaat en betaalt vergeet dan niet het invulstrookje in te leveren of via de email secretariaatkboacht@gmail.com aan te geven dat u ook deelneemt!

Fietsen/wandelen: als het weer het toelaat elke woensdag- en donderdagochtend;
vertrek om 10.00 uur bij de waterpomp Op Acht aan het Kerkplein.
Senioren Expo in Veldhoven, NH Koningshof, Locht 17 5504RM , grootste beurs
voor 50-plussers in Brabant. De Expo zou plaatsvinden in januari maar is verplaatst
naar dinsdag 10 mei tot en met zondag 15 mei. Op vertoon van de ledenpas is
de entree € 6,00, zonder pas € 10,00. De reeds verstrekte toegangsbewijzen van
januari blijven geldig voor deze Expo.
Uitnodiging voor de Lezing over Artrose
Artrose is de belangrijkste oorzaak van pijn aan het steun- en bewegingsapparaat en
invaliditeit. De verwachting is dat het aantal mensen met artrose in de toekomst flink
zal stijgen. De fysiotherapeut legt u uit wat artrose is, wat we kunnen verwachten en
wat u zelf kunt doen.
Lezing Artrose woensdag 9 maart Spreker: Frans Brooijmans, specialist in knie,
schouder en loopanalyse werkzaam bij B&SIS, praktijk voor Fysiotherapie & Post
HBO cursussen en werkt nauw samen met Orthopedie Groot Eindhoven.
Programma:
19:00 uur: ontvangst met koffie of thee
19:30 uur: eerste deel lezing
20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. U bent welkom met een geldige QRcode, negatieve testuitslag of herstelbewijs (waarschijnlijk voor die datum vervallen!)
Ook niet leden zijn van harte welkom. Aanmelden: Vóór woensdag 2 maart bij
gastvrouw Greet: telefoon 06 83 40 78 50
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadbus 16
(richting Veldhoven MMC). Uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost. Looproute: (3
min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de Meerveldhovenseweg,
sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw rechterhand.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
Ingezonden wijsheid:
TAO TE CHING
Wat betreft wonen, leef dicht bij de grond
Wat betreft denken, hou het simpel
Bij conflicten, wees rechtvaardig en edelmoedig
Bij bestuur, probeer niet te beheersen
Bij het werk, doe waar je van geniet
Bij het gezinsleven, wees totaal aanwezig.

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
Fysio 8
Kupers Touringcars
Labro Verpakkingen bv.
Trattoria Da Nando
Van Nunen Mondzorg Eindhoven

0800 1918
040 290 4064
040 244 4493
040 262 4322
040 844 6487
040 261 9567

Waarbij wij hen natuurlijk hartelijk danken voor hun bijdrage.
De volgende ONS en Seniorenbulletin/Prikbord worden rond 28 maart 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/wij melden ons aan voor de Modedag vd Kloostermode op 7 april 2022
Naam: ___________________ lidnummer 8200.....
Naam:____________________ lidnummer 8200…..
Naam eventuele gast: _____________________________
Strookje inleveren bij:
Corrie van Helvert, Amstelstraat 110 (Antoniushuis, ingang bij het winkeltje)
Lies Castelijns, Parijslaan 33 (Achtse Barrier)
of via e-mail aanmelden: secretariaatkboacht@gmail.com
Inschrijven en betalen vóór 15 maart 2022 .
Betalen op bankrekeningnummer NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht onder
vermelding van Mode en uw lidnummer en eventueel naam introducee.

