
 

Seniorenbulletin/PriKBOrd  Jaargang 15, nr. 3 

         april 2022 

 

Heerlijk, eindelijk lente! De zon heeft zich al goed laten zien. Genieten dus. 

Ook de coronamaatregelen mogen overboord. We gaan weer naar normaal. 

Zodra er meer dan 30 personen in de zaal van het Antonius mogen gaan we het 

kienen ook weer inplannen. En in de maand mei het minigolven Op Noord. 

 

Fietsen/Wandelen 

Voor de liefhebbers elke woensdag- en donderdagochtend om 10 uur vertrek vanaf 

de pomp op het Kerkplein. In oktober 2009 is onze fiets-/wandelclub opgericht als 

onderdeel van onze Seniorenvereniging KBO-Acht.  

In april 2022 vieren we het 12,5 jarig bestaan en daarom trakteren wij de leden op 

13 april om 10.30 uur op een kopje koffie met iets lekkers. 

Locatie: Midgetgolf park Op Noord, Oude Bosschebaan Eindhoven. 

Ben je verhinderd, meldt dat dan tijdig bij: 

Thea Verbeek: tel.nr. 040-262 3389 of 06 1146 7708 

Ans vd Wijdeven: tel.nr. 040-262 4430 of 06 5739 4469 

 

Jeu-de-boules 

Willemien Vervoort regelt elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur als het goed weer 

is deze activiteit op de banen aan de achterzijde van het Antonius. Er zijn genoeg 

ballen voor wie wil meedoen. U bent van harte welkom, ook om te kijken. 

 

Diner in Onderwijshotel De Rooi Pannen op woensdag 11 mei 

Het is ons gelukt om op woensdag 11 mei voor 40 personen een 4-gangen diner te 

bespreken in de Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven. 

Kosten inclusief 2 drankjes € 23,00. Er kunnen geen introducees mee.  

Wilt u hieraan deelnemen dan verzoeken wij u vóór 20 april 2022 het bedrag te 

betalen, tegelijkertijd met uw inschrijving! Heeft u betaald maar niet ingeschreven 

dan moeten wij u teleurstellen en storten wij het bedrag terug. Andersom geldt dat 

ook. U wordt tussen 17.00 uur en 17.15 uur verwacht.  

 

De geplande reis naar Van der Klooster Mode in Boskoop op donderdag 7 april 

kan vanwege de zeer geringe belangstelling niet doorgaan. 

Wie inmiddels betaald heeft, krijgt haar geld teruggestort. 

 



Senioren Expo  
die in Veldhoven zou plaatsvinden van 10 tot en met 15 mei is weer 
afgelast. In 2023 is een nieuwe gepland, van dinsdag 17 tot en met 

zondag 22 januari. 
 
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: 
 
Fysio 8       040 290 4064 
Kupers Touringcars     040 244 4493 
Labro Verpakkingen BV     040 262 4322 
Van Nunen Mondzorg Eindhoven   040 261 9567 
De Scootmobielspecialist Eindhoven  0800 1918 
Trattoria Da Nando     040 844 6487 
RondOm Podotherapeuten    088 1180 500 
 
Wij danken hen hartelijk voor hun bijdragen. 
 
De volgende ONS en Seniorenbulletin/Prikbord worden rond 25 april 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 
inmiddels € 12,00 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 het diner in De Rooi Pannen op 11 mei 2022 
 
Naam: ___________________ lidnummer 8200....... 
 
Naam:____________________ lidnummer 8200……. 
 
Strookje inleveren bij: 
Corrie van Helvert, Amstelstraat 110 (Antoniushuis, ingang bij het winkeltje) 
Eduard van Geest, Lingestraat 4 (Op Acht) 
Titia le Brasse, Perigordlaan 2 (Achtse Barrier) 
of via e-mail aanmelden: secretariaatkboacht@gmail.com 
 
Inschrijven en betalen vóór 20 april 2022 
Betalen op bankrekeningnummer NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO-Acht met 
vermelding van uw lidnummer en diner.  


