
 
 
 
 
 
 
 
 
De KBO organiseert voor haar leden elke 2e woensdagmiddag van de maand een 
kienmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in de Huiskamer van de Naesenhof in Broekhuizen.  
 
Ben je geïnteresseerd, dan ben je van harte welkom om mee te doen. Je hoeft je hiervoor 
niet van tevoren aan te melden. Tussen 13.45 en 14.00 uur worden de kienkaarten verkocht. 
Een enkele kaart kost € 2,00 en een grote kaart (3 kaarten met allemaal verschillende 
getallen) kost € 6,00. Rond 15.00 uur drinken we samen een kopje koffie of thee met een 
koekje (gratis).  
 
De deelnemers vinden het altijd leuk om mee te doen, omdat het gezellig is, je er fijne 
contacten kunt leggen en er altijd leuke prijzen te winnen zijn. En niemand gaat met lege 
handen naar huis, want voor spelers zonder prijs heeft de organisatie een troostprijsje 
geregeld. 
 
Weet je niet wat kienen is?  
Iedereen koopt een of meer kaarten met nummers. Er wordt iedere keer een getal genoemd 
dat vervolgens door de spelers wordt bedekt met een fiche. Een ronde bestaat uit 2 delen. 
Als een speler alle getallen van een horizontale rij op de kaart heeft bedekt, roept hij "KIEN". 
De spelleider controleert of inderdaad alle 5 de getallen zijn genoemd en geeft vervolgens 
de prijs. Vervolgens wordt er verder gespeeld en gaat het erom wie het eerst alle nummers 
op de kaart bedekt heeft. Daarna verwijdert iedereen alle fiches van de kaart en begint de 
volgende ronde. 
 
Kom eens een keer meedoen om te ervaren of dit ook iets voor jou is. 
 
Twijfel je, of heb je nog vragen, bel Netty van Lierop 077-4631488. Zij is de spelleider en kan 
je alles hierover vertellen. 

 
 
Ook leden die nog geen lid zijn van de KBO zijn van 
harte welkom om een keer de sfeer te proeven van de 
kienmiddag. Bevalt het goed en wil je blijven kienen, 
wordt dan lid van de KBO.  
Hoe meer zielen hoe meer vreugde. 
 


