Eindhoven Actueel Nieuws Flits - 21 juni 2019
Geachte lezer,
Met een Nieuws Flits houden we u op de hoogte van actuele onderwerpen die voor u interessant
kunnen zijn.
Deze keer drie onderwerpen:
•
•
•

Bijeenkomst 'Kom in beweging'
Fiets4daagse Toerclub Wilhelmina
Schlager Festival 2019 in Eindhoven

Redactie Eindhoven Actueel

Infobijeenkomst 'Kom in beweging'

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven wonen en leven. Weten
hoe u plezierig gezond kunt bewegen? Kom dan naar onze voorlichtingsbijeenkomst:
dinsdag 25 juni 19.30 – 22.15 uur
Een gevarieerde avond met vier thema’s: spieren en gewrichten, valpreventie, voeding en
mobiliteit, afgewisseld met spelvormen waarmee prijzen te winnen zijn en een gezondheidsmarkt.
Na afloop ontvangt u een goed gevulde goodiebag.
De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn welkom.
Aanmelden: 06 83407850
Locatie: Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14, Eindhoven

in samenwerking met

Toerclub Wilhelmina Fiets4daagse op 09-10-11-12 juli 2019

De beste manier om kennis te maken met de prachtige Kempen
is mee te doen aan deze tocht, het mooiste fietsevenement in
Noord Brabant.
De tochten gaan over goed verzorgde fietspaden en mooie
landwegen waar Noord Brabant er veel van kent. Tijdens het
fietsen geniet u van de gezellige dorpjes, de mooie bossen,
heidevelden en de groene weilanden met de grazende koeien.
Laat u verrassen door al het schoons dat de Kempen u toont!
Fietsen met familie, of in een groep is uiteraard erg gezellig,
maar ook voor alleenstaanden is de Wilhelmina fietsvierdaagse
een must. De ervaring leert ons dat men andere singles leert
kennen om samen te genieten en gezellig te fietsen.
Er zijn drie afstanden: 30 – 45 – 60 kilometer. Het is een recreatief fietsevenement. Het zijn dus
tochten voor alle leeftijden.
Er is mogelijkheid om de fiets 's nachts te stallen. Ook zijn huurfietsen beschikbaar bij
'Tweewielercentrum Heerings', 040 2112031. Voor elektrische fietsen is een oplaadpunt aanwezig.
Vertrek- en eindpunt: Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.

Inschrijven: maandag 8 juli van 14.00 – 17.00 uur en op 9-10-11-12 juli van 8.30 – 12.30 uur.
Deelnamekosten: voor 4 dagen € 10,00 per persoon: kinderen tot 2 jaar € 4,00 per kind.
Er kan ook per dag worden ingeschreven voor € 3,00 per persoon. Leden van NTFU (Nederlandse
Toer Fiets Unie) krijgen € 0,50 korting per dag.
Voor iedere deelnemer zijn er routebeschrijvingen en de routes zijn aangegeven via duidelijke
pijlen. Bovendien zijn er diverse overnachtingsadressen.
Alle informatie kunt u vinden op:
Website: www.wilhelmina4daagse.nl
E-mail: wilhelmina4daagse@gmail.com
Telefoon: 040 2539186

Wie gaat er mee naar het bekende Schlager Festival 2019 in het
Beursgebouw te Eindhoven?
Het Schlager Festival is terug van weg geweest! Het
gezelligste volksfeest van het zuiden vanaf 2019 nu
in Eindhoven!

Op zaterdag 14 december 2019 staan de grootste
bekende Duitse zangers en zangeressen in het
Beursgebouw te Eindhoven. Dit wordt het gezelligste
volksfeest van het Zuiden. En met een nieuw
gezicht, een nieuwe presentator. De grootste
Schlager-artiest die Nederland ooit gekend heeft:
Hein(tje) Simons.
Verder staan in het programma Beatrice Egli, Dj Otzi, Hein Simons, Dennie Christian, die Fernando
Express, Nino D'Angelo en nog vele anderen.
De organisatie wil proberen op zondagmiddag 15 december een extra voorstelling te organiseren,
voor alleen de ouderen en hulpbehoevenden. Hiervoor worden ook de leden van de Zonnebloem,
PVGE en de KBO uitgenodigd.
Maximaal zullen maar circa 4000 gasten worden toegelaten, zodat iedereen meer ruimte heeft.
De normale entree prijs voor de zaterdagavond is € 35. De gereduceerde prijs voor deze extra
voorstelling is € 25.
Op deze zondagmiddag is de showtijd maximaal twee en een half uur, omdat het anders teveel
wordt.
De organisatie moet echter wel 4000 gasten hebben, anders is het niet kostendekkend.
Mocht er minder belangstelling bestaan, dan is er de mogelijkheid om op zaterdagavond 14
december een aparte ruimte te reserveren voor jullie.
Dit is nog onderwerp van overleg.
Heb je belangstelling om naar dit unieke evenement te gaan, meld je nu aan bij Janny Vrijhof
van de evenementencommissie (040 2624087 of jannyvrijhof@hetnet.nl).
Graag vóór 14 juli zodat we de belangstelling kunnen peilen en alles goed kunnen regelen.
We gaan met z’n allen voor de leukste ‘Kerstborrel van het jaar’!!!

