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Fietsen/Wandelen 

Voor de liefhebbers elke woensdagochtend om 10.00 uur vertrek vanaf de pomp op het 

Kerkplein. Er wordt onderweg koffie gedronken en de fietsafstand is ongeveer 25 kilometer. 

Fietstocht van ruim 40 km. op woensdag 28 sept. a.s. 

Gemiddelde snelheid ligt niet hoger dan 15 km. per uur. Voor woensdag 28 sept. is de tocht 

van 40 km. door een aantal vrijwilligers uitgezet. Zij hebben dan ook een leuk koffie- en 

lunchadres gezocht. Koffie en lunch onderweg zijn voor eigen rekening. Start om 10.00 uur 

vanaf het Kerkplein, terug rond 15.30 uur. Veilig Verkeer Nederland adviseert een fietshelm 

te dragen, misschien iets om over na te denken? 

Kienen 
In het Antonius aan de Amstelstraat Zaal open om 18.30 uur; start 19.00 uur; Einde avond 

rond 22.00 uur. Kosten per plankje nog steeds € 1,50. In de pauze worden prijzen verloot 

waarvoor de lootjes aan het begin van de avond gekocht kunnen worden, 4 stuks voor € 1,00. 

De volgende kienavonden staan gepland op de woensdagen: 24 augustus, 12 oktober en 9 

november a.s. 

De consumptie prijzen voor de drankjes zijn 1 euro voor frisdranken en 2 euro voor 

alcoholische dranken.  

Jeu-de-boules 
Willemien Vervoort regelt elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 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 blijft van harte welkom, ook om te kijken! 

Reis Donderdag 22 september naar Hilvarenbeek, Berkel Enschot en Hapert 

Tot onze grote spijt kan de reis vanwege te weinig deelnemers geen doorgang vinden. 

Degenen die zich voor deze reis hebben opgegeven hebben inmiddels hierover een brief 

ontvangen. 

Algemene ledenvergadering. 

Deze ledenvergadering betreft 2021 en wordt gehouden op 15 september 2022 om 19.00 uur 

in het Dorpshuis Op Acht. De agenda wordt bij de “Ons” toegevoegd. Wij verwelkomen u 

graag op deze avond en er zal u 1x koffie/thee en 2x een consumptie worden aangeboden. 

 

Gratis je verkeerskennis opfrissen? 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb 

je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je 

dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de VVN Opfriscursus Auto 

van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking 



met de lokale seniorenverenigingen organiseren we twee VVN Opfriscursussen Auto voor de 

ervaren automobilist. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor een 

individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie hierover 

ontvang je tijdens de cursus.  

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht) 

Dinsdag 20 en 27 september 2022 tijdstip 09.30 – 12.30 uur in Eindhoven (Strijp) 

Donderdag 3 en 10 november 2022 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Eindhoven (Woensel) 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Eindhoven 

en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel tijdens 

kantooruren met 088-5248850. 

https://vvn.nl/opfriscursuseindhoven 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens 

Midgetgolfen. 

Wij willen weer gaan midgetgolfen en wel op woensdag 21 sept. a.s. op de baan Op Noord. 

Iedereen is welkom om 13.30 uur en de kosten zijn € 8,00 p.p. voor leden van KBO Acht, ook 

introducees zijn welkom zij betalen € 12,75. In de prijs is inbegrepen: midgetgolf, koffie met 

appeltaart en een drankje na afloop. 

Opgeven middels strookje of via e-mail: secretariaat@kboacht.nl uiterlijk voor 17 sept.2022 

================================================================== 

Ik/Wij melden ons aan voor midgetgolf op 21 september 2022 

Naam:---------------------------------------------- lidnummer 8200------------------ 

Naam:-----------------------------------------------lidnummer 8200------------------ 

Strookje inleveren bij: 

Corrie van Helvert, Amstelstraat 110 (Antoniushuis-Acht) 

Titia Le Brasse, Perigordlaan 2 

Betalen en inschrijven voor 17 september. 

Betaalrekening NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht onder 

vermelding van midgetgolf en lidnummer. 

 

https://vvn.nl/opfriscursuseindhoven
mailto:secretariaat@kboacht.nl


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 dit Seniorenbulletin/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: rond 26 september 2022 
 

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

correspondentieadres: Anja Nuijten, Marten Frans Elkerboutlaan 21, 5626GG Eindhoven/Acht, 

Telefoon 06 4624 6091, e-mail:  secretariaat@kboacht.nl;  

inschrijving Kamer van Koophandel: 17225314. 

Als U Uw lidmaatschap wilt opzeggen dan graag 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 voor ieder Lid € 2,00.  

Deelnemen aan KBO-activiteiten valt geheel onder eigen risico. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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