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BUISMAN
BRILLEN
Wijngaardplein1, 5632 MA Eindhoven
Telefoon: 040 - 241 1085

Wa a r o o g z o r g n o g e c h t o o g z o r g i s !

Deze adverteerders sponsoren SeniorenBelang Woensel

UW INTERIEURSPECIALIST

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PVC VLOEREN
LINOLEUM | MULTIPLANK HOUTEN VLOEREN
De vloer is de basis van uw interieur en daarmee in hoge
mate sfeerbepalend. De diverse soorten vloerbedekking
bieden een enorme keuze in kleur, dessin en structuren.

GORDIJNEN | VITRAGES | RAAMDECORATIE
Wij hebben een prachtige collectie raambekleding waaronder
gordijnen en vitrages. Maar ook vouwgordijnen, rolgordijnen,
duette/plissé gordijnen, jaloezieën en nog veel meer.
BEHANG
Behang is voorgeselecteerd in diverse stijlen uit collecties
van gerenommeerde leveranciers. Uiteraard van uitstekende
kwaliteit.
KASTEN OP MAAT
We zijn dealer van VTH maatwerkkasten.

“Onze collecties zijn opgebouwd uit verschillende stijlen,
kwaliteiten en prijsniveaus. In onze winkel kunnen we u
veel mogelijkheden laten zien. Wij geven u graag advies!”
AL 80 JAAR UW INTERIEURSPECIALIST!
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SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

Geachte lezers / beste lezers,
Na het samengaan van vier Woenselse
KBO-afdelingen aan het begin van het
kalenderjaar 2019, zijn wij als nieuwe
afdeling Seniorenbelang Woensel aan
de slag gegaan.
En gaandeweg dat jaar hebben wij
mogen constateren dat wij op de goede
weg zitten. Wij hebben het goede uit
het verleden behouden/geborgd en zijn
daarbij ook toekomstgericht bezig. Met
naast het organiseren van bestaande
activiteiten meer aandacht te schenken
aan het tot stand komen van nieuwe
activiteiten en nog meer nadruk te
leggen op de belangenbehartiging voor
senioren.
Beloftevolle woorden zijn dan ook in
daden omgezet. Maar dat betekent
niet dat wij er al zijn …… nog lange niet
…. en dus blijven wij streven naar het,
met wederzijds begrip, nog
nader tot elkaar brengen
van de diverse wijken van
de afdeling. “Wijkoverschrijdend” waar mogelijk
te werk gaan en daarbij het
“wijkeigene” niet uit het
oog te verliezen.
Wij streven er verder naar
om binnen de KBO Kring
Eindhoven in overleg met
andere Eindhovense afdelingen te komen tot het
elkaar ondersteunen, in bepaalde activiteiten samen

te werken en om activiteiten onderling
af te stemmen.
Wij blijven zoeken naar samenwerking
met andere Eindhovense maatschappelijke organisaties.
En zeer belangrijk om als afdeling te
overleven: de werving van nieuwe, vooral jongere senioren
en waar de afdeling niet zonder kan ….
vrijwilligers!
Dit alles met één doel voor ogen: een
sterk, springlevend Seniorenbelang
Woensel, een afdeling die, onder de paraplu en dus ook met de voordelen van
KBO-Brabant, op eigen wijze opkomt
voor de belangen van senioren in het
algemeen (collectieve belangen) en die
van onze leden in het bijzonder (individuele belangen).
Laat het “op eigen wijze” hierbij tot
uitdrukking komen met deze allereerste
uitgave van het SBW-informatieboekje.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur van de afdeling
SeniorenBelang Woensel,
Wim Smeets (voorzitter)
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KOM NU LANGS VOOR DE NIEUWE

WINTERCOLLECTIE
Wij nodigen u uit om onze met
zorg samengestelde wintercollectie te komen bewonderen.
Graag tot ziens!

Gideon Peeters

Wijngaardplein 10 • 5632 MA Eindhoven • T 040 - 24 14 778

Centrum Voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3
5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537
Mail: info@cbtfysio.nl
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Leden van SBW krijgen korting van 10 % op PVC vloerdelen bij Friestyle-pvcvloeren Brussellaan 2G op vertoon
van hun KBO pas. Kijk voor openingstijden op:
www.friestylepvcvloeren.nl

TEGEN OVER DE HEMA

SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

U heeft vandaag bij de “Ons “een
boekje ontvangen van SeniorenBelang
Woensel (KBO Woensel).
We hebben gekozen voor deze manier
van informeren, omdat niet iedereen
in de gelegenheid is met een computer
om te gaan, en wij alle leden willen
informeren over alles wat van belang
is voor de senioren in Woensel. In het
bijzonder de leden van SBW.
Het gaat hier niet alleen over de
activiteiten die wij organiseren, maar
ook over het informeren in ieders
belang. Het is de bedoeling dat dit
boekje 6 keer per jaar verschijnt,
voorlopig nog onregelmatig, maar later
zal daar meer structuur in komen.
Met het verschijnen van dit boekje
verdwijnen zoveel mogelijk bijlages en
zeker de losse nieuwsbrief. De bijlages
zullen in de toekomst alleen bij het
boekje verschijnen om inschrijvingen
van activiteiten, zoals busreizen en
dergelijke te regelen.
Met dit boekje dat 12 pagina’s bevat,
hebben we de mogelijkheid om ook
aandacht te vragen van leden met een
speciale hobby of verzameling, of als u
iets unieks aan te bieden of te melden
heeft.
Niet onbelangrijk zijn de ondernemers
die een advertentie plaatsen. Wij zijn
hun daar heel dankbaar voor. Wij vragen
onze leden wanneer u iets koopt, aan
deze adverteerders te denken. Zij
geven aan KBO leden vaak ook nog een
korting.

Maar daar later in het jaar meer over.
In het boekje zal ook regelmatig
informatie van uw bestuur te lezen zijn.
Op de middenpagina’s vindt u altijd de
vaste geplande activiteiten. Mocht dit
niet compleet zijn, meld het ons.
Graag wil ik ook nog verwijzen naar de
website van SeniorenBelang Woensel,
www.seniorenbelangwoensel.nl, waar
bijna dezelfde informatie te lezen is. Zie
hieronder.
Het boekje samenstellen kunnen
we niet alleen doen. Wij roepen dan
ook iedereen op die een artikel wil
verzorgen of op een andere manier
wil bijdragen om het boekje samen te
stellen, zich te melden zodat we een
boekje kunnen presenteren dat van
toegevoegde waarde is. Wij wensen u
dan ook veel leesplezier.
Namens het bestuur,

Hans Vos
coördinator nieuwe activiteiten

Muziekmiddagen Adromeda
In 2020 zijn weer een tweetal dans/
muziekmiddagen georganiseerd.
Deze gezellige middagen zijn in zaal
Andromedasoos, Firmamentlaan 1
Eindhoven (Woensel).
De zondagmiddagen zijn 14 juni, en 4
oktober.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Muziek
vanaf 14.00uur tot ca.16.30 uur.
Kosten slechts €4,00. U krijgt daarvoor
gezellige muziek, consumptiebon, wat
hapjes op tafel en de mogelijkheid om
te dansen. Bushalte van lijn 4 uitstappen
Andromedaplaats. Let op Vol=Vol.
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April

Kegelen: 9 april, kegelen in de Vresselse
Hut, Vresselseweg 33 St. Oedenrode.
(Aanvang 14.00 uur, aanwezig zijn ca. 13.30.
duur ±1,5u kegelen. Kosten € 6,00 inclusief
1 kopje koffie/thee).
7 april: Modehuis Rovers met modeshow
en verkoop in De Boemerang.
Aanvang: 13.00 uur, einde: ca. 15.30 uur.

Mei

Kaarten/sjoelen/biljarten: Kaarten (jokeren
en rikken) iedere donderdagmiddag van
14.00-17.00 uur in de Soos, VTA Blixems,
Ouverture 2 Eindhoven.

Handwerken in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30
tot 16.30 uur, iedere donderdag. (Behalve
Kaarten in de Uitwijk, Generaal Patton21 mei).
laan 124, 5623 KC Eindhoven. van 13.30
tot 16.00 uur (gratis), iedere donderdag,
behalve 21 mei.

Kegelen: 11 juni, kegelen in de Vresselse
Hut, Vresselseweg 33 St. Oedenrode.

Juni

Kaarten in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan
124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30 tot
16.00 uur (gratis), iedere donderdag.

10 en 24 april Kaarten (rikken, jokeren)
Handwerken in de Uitwijk, Generaal PatJurriaan Pels Wooncentrum, Geestakker
tonlaan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30 102, 5625 XB Eindhoven (kosten €2,-).
tot 16.30 uur, iedere donderdag.

Kegelen: 14 mei, kegelen in de Vresselse
Hut, Vresselseweg 33 St. Oedenrode.
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Kaarten/sjoelen/biljarten: Kaarten (jokeren
en rikken) iedere donderdagmiddag van
14.00-17.00 uur in de Soos, VTA Blixems,
Ouverture 2 Eindhoven.

9 juni: Modehuis Rovers houdt uitverkoop in De Boemerang. Aanvang:
13.00 uur, einde: ca. 15.30 uur.
Handwerken in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30
tot 16.30 uur, iedere donderdag.

Kaarten/sjoelen/biljarten: Kaarten (jokeren
en rikken) iedere donderdagmiddag van
14.00-17.00 uur in de Soos, VTA Blixems,
Ouverture 2 Eindhoven.
Kaarten in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan
124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30 tot
16.00 uur (gratis), iedere donderdag.

Rikken, sjoelen en biljarten in wijkcentrum
de Werf (Van Der Werffstraat 14 5622 KB
Eindhoven), elke maandagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur.

Excursies 3 april gaan de leden van Woensel
van SBW met een 1 bus naar Marcienne.
(17 maart 2020 gaat KBO-Woensel-Oost met
1 bus).

Sjoelen in de Uitwijk, 9 april (Generaal Pattonlaan 124 5623 KC Eindhoven).

Linedance van 13.30-15.30 uur in ’t Trefpunt,
Belgiëplein 20, Ehv. Elke woensdagmiddag van
September t/m April.

1 en 15 april Kienen in wijkcentrum de
Werf 14.00-16.30 uur.
Kienen Oude Torenstraat 6b, maandagmiddag 20 april 14.00 uur.

5 april: Muziek/dansmiddag. Andromedasoos,
14.00 tot 16.30 uur. Toegang€4,00 inclusief 1
koffie/thee en 1 consumptie, als mede wat
hapjes.

Rikken, sjoelen en biljarten in wijkcentrum 14 Mei in voorbereiding Senioren informatiede Werf (Van Der Werffstraat 14 5622 KB
markt Zaal Unitas Vlokhovenseweg van 13 tot
Eindhoven), elke maandagmiddag van 13.30 17 uur.
tot 17.00 uur.
Sjoelen in de Uitwijk, 14 mei (Generaal
Pattonlaan 124 5623 KC Eindhoven).
6 en 20 mei Kienen in wijkcentrum de Werf
14.00-16.30 uur.
Kienen Oude Torenstraat 6b, maandagmiddag 4 en 18 mei 14.00 uur.

Rikken, sjoelen en biljarten in wijkcentrum 14 juni: Muziek/dansmiddag. Andromedasoos.
de Werf (Van Der Werffstraat 14 5622 KB
Eindhoven), elke maandagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur.
Sjoelen in de Uitwijk, 11 juni (Generaal
Pattonlaan 124 5623 KC Eindhoven).
3 en 17 juni Kienen in wijkcentrum de Werf
14.00-16.30 uur.
Kienen Oude Torenstraat 6b, maandagmiddag 8 en 22 juni 14.00 uur.
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Locaties in Woensel waar SeniorenBelang
Woensel gebruik van maakt.
Trefcentrum Oude Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2 44 79 48

SeniorenSoos
Andromeda
Firmamentlaan 1
5632 AA Eindhoven

De Uitwijk
Gen. Pattonlaan 124
5623 KC Eindhoven
Tel.: 040-2 45 05 90

De Boemerang
Planetenlaan 1a
5632 DG Eindhoven
Tel.: 040-2 42 21 73

Jurriaan Pels Wooncentrum (recreatieruimte)
Geestakker 102
5625 XB Eindhoven

Aan de Meet
Amazonenlaan 4
5631 KW Eindhoven
Tel.: 040-2 81 37 76

Wijkcentrum Unitas
Vlokhovenseweg 49
5625 WV Eindhoven
Tel: 040 241 9108

Wijkcentrum De Werf
van der Werffstraat 14
5622 KB Eindhoven
Tel.: 040-2 43 11 54

’t Trefpunt
Belgiëplein 20
5628 XJ Eindhoven
Tel.: 040-2 42 04 10

Wijkcentrum Blixems
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
tel.: 040-2 91 24 44

Sjoelen

Sjoelen

In de nieuwsbrieven was geen plek om
de uitslag te vermelden, maar we willen
graag nog aan voldoen.

De Snelle Schuivers Sjoelen vanaf 9
januari weer iedere 2e donderdag van de
maand in de Uitwijk Generaal Pattonlaan.
Aanvang 13.30 uur
Kom eens kijken of je
het leuk vindt.
Voor Bravoflex bus
Bushalte Generaal
Pattonlaan (stopt
bijna voor de deur).

De winnaars 2019 van de sjoelclub de
Snelle Schuivers zijn geworden:
1e prijs Margo van de Heuvel
2e prijs Ellie Verberne
3e prijs Ria Schenkelaars
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Babbeltruc.

Verschijningsdata “Ons “ in 2020

Het komt
tegenwoordig
steeds meer
voor: de babbeltruc. Criminelen bellen
bij kwetsbare
groepen van
de samenleving aan met een excuus om binnen te komen, en stelen dan geld of waardevolle spullen, om maar iets te noemen. Hoe
kan u voorkomen dat zoiets ú overkomt?
In de eerste plaats, in het geval dat iemand
aanbelt die beweert een medische controle
uit te voeren, is het essentieel om na te gaan
of u er een afspraak voor hebt laten maken.
Door privacywetten en dergelijke mogen dit
soort medische huiselijke controles alleen
op afspraak gedaan worden. Hoe fijn het
ook klinkt om extra zekerheid te hebben
met uw gezondheid, kunt u veel beter
contact opnemen met uw huisarts. U weet
niet wat voor intenties deze vreemde voor
u heeft.

6 januari -3 februari - 2 maart- 6 april 4 mei - 8 juni - 27 juli – 24 augustus 28 september - 26 oktober -23 november - 21 december
Let op: vanaf juli verschijnt de “Ons” aan
het einde van de maand, dus een week
vroeger.

Verder kan u, als u dat nog niet gedaan hebt,
een piepgaatje in uw deur laten zetten.
Deze zogenoemde deurspion geeft u vol
zicht over wie er voor uw deur staat, terwijl
ze u niet kunnen zien kijken. Staat de lieve
buurvrouw voor de deur? Dan is er niets aan
de hand. Maar staat er een vreemde voor de
deur, dan is het handig om dit van te voren
te weten, zodat u niet zomaar overvallen
kan worden. Een eventuele, aansluitende
aankoop kan een intercom zijn, zodat u
onbekende aanbellers eerst kan spreken
zonder dat u ze gelijk binnen hebt.
Hoewel het jammer is dat tegenwoordig
zomaar de deur open doen gevaarlijk kan
zijn, is het zekere voor het onzekere nemen
van uitermate belang als het gaat om uw
veiligheid.

Op deze data zal “Ons”
bezorgd worden bij de rayonbezorgers.
Deze rayonbezorgers
bezorgen het
magazine in
de loop
van de week
bij de afdelingen.
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Op vertoon van dit boekje krijgt u bij Queen Bee
(Winkel Centrum Woensel) tot 12.00 uur en na 15.00 uur
10% KORTING. Toch mooi meegenomen.
www.lunchroomqueenbee.nl

SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven
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COLOFON

Bestuur SeniorenBelang
Secretariaat SBW
secretariaat.sbw@gmail.com
(bellen alleen op woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur)

040-2983460

Wim Smeets
w.smeets9@upcmail.nl
		
Hetty Soons
secretariaat.sbw@gmail.com
		
Joost Mueters
joostmueters@gmail.com
		
Hannie van Meerten ledenadmiesbw@gmail.com
		
Martien v.d. Moosdijk martmoosdijk@gmail.com
		
Dinie v.d. Heuvel
goverdina36@gmail.com
		
Hans Vos
sbw.hansvos@outlook.com
		
		

040-2566418
Voorzitter, Bestaande Activiteiten
040-2983460
Secretaris
06-47762389
Penningmeester
040-8489985
Ledenadministratie
040-2450901
2e penningmeester
040-2430863
Lief en Leed
06-30004755
Nieuwe Activiteiten en
Tijdelijk PR en communicatie

Het uit zeven personen bestaande bestuur heeft de taken verdeeld en zijn ook
verantwoordelijk voor de taken die achter hun naam staan.
U kunt hen bellen of mailen voor antwoorden op uw vragen.
Kijk ook voor meer informatie op: www.seniorenbelangwoensel.nl

SeniorenBelang Woenselboekje
Redactie:
Hans Vos
Vormgeving:
Henk de Bie
Drukwerk:
Regalini, Bruggelaan 30, 5628 RH Eindhoven,
Website:
www.seniorenbelangwoensel.com
E-mail: 		
sbw.hansvos@outlook.com
Contact:
SeniorenBelang Woensel
		secretariaat.sbw@gmail.com
		
Rek. nr: NL15 RABO 0336831897
		
t.n.v. KBO afdeling Woensel
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Alles voor
de complete
afwerking van
uw woonhuis
onder 1 dak!

TEGE
LODE

T E G E L S - S A N I TA I R - K R A N E N - B A D M E U B E L E N

TEGELS SANITAIR
LODEWIJKS BV

Hastelweg 137 - 5652 CJ Eindhoven
Tel. 040 - 251 20 08 - info@lodewijkstegelsensanitair.nl

WWW.LODEWIJKSTEGELSENSANITAIR.NL
Deze adverteerders sponsoren SeniorenBelang Woensel

Rondvaarten
In de periode van Pasen tot en met eind september verzorgen wij rondvaarten van ±1 uur over
de Maas en Dode Maas. De boot vertrekt vanaf onze aanlegsteiger net buiten de stadshaven
in Heusden. De route gaat een stukje over de Maas en komt zo op het Heusdens Kanaal uit,
waar we langs het dorpje Wijk en Aalburg varen. We komen uit op de Dode Maasarm. Dit stukje
beschermd natuurgebied met tal van watervogels loopt langs de dorpjes Nederhemert en het
dorpje Wellseind. Vanaf het water geniet u van een afwisselend landschap met havens,
woonschepen, een pontje dat overvaart, molens en uitgestrekte uiterwaarden.

Afvaartijden
April, mei, juni en september. Elke zondag om 13:30 en 15:00 uur
Juli en augustus, Dinsdag t/m zondag om 13:30 en 15:00 uur
Onze rondvaarten vertrekken bij minimaal 12 personen
Prijs, Volwassenen € 9,00 p.p.

Rolstoeltoegankelijkheid

Schip Wiljo beschikt over een lift voor rolstoelen, deze is echter alleen
geschikt voor rolstoelen die met de hand worden geduwd.
Bij het toilet zijn beugels.

Rondvaart Wiljo - Stadshaven 14 T/O - 5256 BA – Heusden
www.rondvaartwiljo.nl - 0416 - 380278
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