
 

 
 

KBO Eindhoven en Studio040 nodigen u uit om mee te doen met een gezamenlijke activiteit 
voor alle senioren die nu het huis niet uit komen. De gewone activiteiten in de wijk zijn er nu 
niet. Daarom brengen wij via TV dit spel in uw huiskamer. Zo kunnen we toch samen een 
spelletje doen en de onderlinge verbondenheid ervaren die we zo missen. Het tv-programma 
KIENEN MET KBO is bedoeld voor alle senioren in Eindhoven die graag een potje kienen, niet 
uitsluitend voor leden van de KBO.  
 
KBO Eindhoven heeft aan de leden de kienkaart en deze handleiding bij het spel (spelregels) 
bezorgd via het eigen KBO magazine ONS.  
 
Een beperkt aantal extra kaarten is beschikbaar via: 
- De website www.kbokringeindhoven.nl.  
- Mantelzorgers kunnen telefonisch contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Verlicht: 

088 0031 288.  
 
KBO Eindhoven en Studio040 wensen u heel veel speelplezier!  
 
SPELREGELS 
● TV Kienen met KBO is een kienspel dat live via TV wordt gespeeld. Het TV kienspel start 

op maandag 15 juni 2020. 
● Het spelprogramma is te zien op het televisiekanaal van Studio040, de stadsomroep van 

Eindhoven. Zie op de achterkant van dit blad op welk kanaal u Studio040 kunt ontvangen. 
● Het spel wordt live via TV gespeeld: 

-  op maandagmiddag om 14.30u  
-  op woensdagmiddag om 14.30u.  

● Elke aflevering duurt maximaal 45 minuten. Binnen die tijd worden drie, maximaal vier 
spellen gespeeld. 

● U krijgt 1 kienkaart voor de hele spelperiode. U kunt maar met 1 kaart meespelen. Die 
kienkaart moet dus steeds opnieuw worden gebruikt. Gebruik dus geen pen of potlood, 
maar bedek de getrokken nummers steeds met een fiche of muntje. U heeft zo’n 15 
muntjes/fiches nodig. 

● Elke kaart heeft een eigen uniek kaartnummer.  
● Elke speelronde is er één prijs te winnen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
● Een presentator zal de nummers trekken. Deze worden voorgelezen. De ballen worden op 

het controlebord geplaatst. 
● Zodra u ‘KIEN’ heeft, belt u direct met het KIEN-nummer: 040 - 8 51 86 86. De telefonist 

vraagt u naar uw kaartnummer en uw laatste kiengetal. Uw KIEN wordt gecontroleerd. 
Klopt alles? Dan bent u de winnaar.  

● Uw naam en adres worden genoteerd en de prijs wordt naar u opgestuurd. 
● Wie het eerst belt, heeft gewonnen, mits de kienkaart juist is ingevuld. Zorg er dus voor 

dat u uw telefoon bel-klaar bij u heeft, zodat u direct contact op kunt nemen met de 
studio als u ‘KIEN’ heeft.  

● Voor elke nieuwe speelronde zijn de kansen weer gelijk verdeeld.  

 

  KIENEN MET KBO wordt mogelijk gemaakt door: 

 
 

http://www.kbrokringeindhoven.nl/


 

 
KIENEN MET KBO VIA HET TELEVISIEKANAAL VAN STUDIO040  
 
● Zet uw TV aan om 14.20u. Leg uw telefoon en het telefoon-KIENnummer klaar.  
● Het TV spel start om 14.30u. 
● Op welk kanaal u Studio040 kunt zien hangt af van welke provider en met welke box u 

televisie kijkt. In onderstaand schema ziet u alle mogelijkheden: 
 

 
 
 

  KIENEN MET KBO wordt mogelijk gemaakt door: 

 
 


