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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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Van de redactie

Op het moment dat ik dit artikel schrijf
hebben we in Nederland last van het
Coronavirus.
En niet zo`n beetje ook. Ook wij van
SBW hebben daar last van, alle buurthuizen zijn gesloten, wat betekent: geen
kaarten, sjoelen, handwerken etc. We
hebben een aantal bijeenkomsten moeten annuleren wat neerkomt op mailen
en afbellen van leden en vrijwilligers.
Zo kon o.a. de Algemene Leden Vergadering en ook de Spaanse Avond voor
de vrijwilligers niet doorgaan. Helaas
werden ook de bus reizen geannuleerd.
Gelukkig hebben we een redelijk aantal
mailadressen en bijna van alle leden hun
telefoonnummer. Maar toch….. je bent
als bestuur/vrijwilliger toch wel een
tijdje mee bezig en je moet ongevraagd
beslissingen nemen. Topwerk geleverd,
dat alle zaken zo adequaat en slagvaardig geregeld werden. BEDANKT. Toch
kijken we al verder. We weten op dit
moment niet hoe de spreekwoordelijke
vlag erbij hangt, maar zeker is zeker,
de geannuleerde activiteiten proberen
we voor dit jaar nog te regelen. Houw
daarom dit informatieboekje goed in
de gaten, op de middenpagina ziet u de
agenda voor de komende drie maanden.
Mijn speciale dank aan alle vrijwilligers
die zich ingezet hebben (en nog) voor
de veranderingen in het bezorgen van
de “Ons “. Dit heeft een half jaar voorbereiding gekost en het bezorgen van

de nieuwe routes is nu een feit. Hopelijk heeft iedereen in april de “Ons”
en een informatieboekje ontvangen.
Mocht dat niet zo zijn bel of mail de
ledenadministratie, zie pagina 11.
Dan nog even dit, u ziet dat de uitvoering van het tweede boekje verschilt
van de eerste uitgave, een andere foto
op de voorpagina en ook een andere
kleur. Daar willen we mee door gaan.
Telkens iets anders van uitvoering.
Een mooie serie boekjes die ook nog
eens het bewaren waard zijn. Om deze
boekjes te maken hebben we een aantal
vrijwilligers nodig, die deze boekjes
meer vorm willen geven. Ik roep dan
ook iedereen op die wat tijd wil spenderen om mij te helpen met het samenstellen van deze boekjes. Je hoeft niet
zoveel computerkennis te hebben, maar
wel een mailadres. Stuur uw reactie naar
sbw.hansvos@outlook.com
Hans Vos

Back to the Sixties
Iedere zondagmiddag in `t Trefpunt
Belgieplein een Back to the Sixties
evenement met iedere week een andere
live band. De toegang is gratis. 14.00
tot 18.00 uur. Op zaterdagavond 13 juni
zijn de tijden van 20.00 tot 24.00 uur
Zondag 7 juni met medewerking van
Maxpoint. Zaterdag 13 juni met medewerking van Kosmos. Zondag 21 juni
met medewerking van Mustang 66.
Zondag 28
juni met medewerking
van Jumping
Whirlewinds
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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

Franse tonijnsalade
(voor 4 personen)

***
2 blikjes tonijn op water, goed uit laten
lekken
1 kleine rode ui, zeer fijn gesneden
2 eetlepels kappertjes
2 eetlepels tomatenketchup
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels augurkenblokjes
Wat gesneden bieslook
Vers gemalen peper
***
Doe alles in een schaal
Meng alles door elkaar
***
Lekker op een cracker, ciabatta, Waldkorn of een Kaiserbroodje
Men kan
deze garneren met
rucola,
zontomaat,
rode ui en
bieslook

‘Rookmelders straks ook verplicht voor
bestaande bouw’
Voor nieuwbouw geldt dat op iedere
verdieping waar gewoond wordt een
rookmelder moet
hangen.
Minister van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
(BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting
ook gaat gelden voor bestaande bouw.
In ieder gebouw/huis zouden rookmelders moeten zitten of een andere vorm
van brandpreventie. Een brand kan
veroorzaakt worden door honderden
verschillende oorzaken. In tegenstelling tot andere dreigingen is brand zeer
verwoestend en kan grote problemen
veroorzaken. Schade door water en
inbraak, is zeer vervelend maar niet te
vergelijken met brand. Toch zijn er nog
steeds veel mensen die geen rookmelders in huis hebben geplaatst. Bovendien heeft de minister van Binnenlandse
Zaken besloten dat rookmelders vanaf
juli 2022 verplicht te stellen.
Bron:rijksoverheid.nl

KBO recept no. 1

Modehuis Rovers
Op dinsdagmiddag 9 juni 2020 staat het
bezoek van Damesmodehuis Rovers uit
Voorburg op het program.
Dit gaat door als de Boemerang Planetenlaan 1a weer open gaat.
Modehuis Rovers geeft geen show, maar
brengen hun uitverkoop.
Aanvang is 13.00 uur tot ca. 15.00 uur.
De entree is gratis.

Nieuw in “de Werff”: Brievenbus.
Sinds kort hebben we een brievenbus
in de Werff hangen. Een brievenbus
die bedoelt is voor alles wat u ons wilt
vertellen, of het een verhaal is of een
bericht voor iemand van het bestuur.
Ook kunt u straks de brievenbus gebruiken om inschrijvingen voor activiteiten
te deponeren. Nooit geld in de brievenbus erbij doen. Met regelmaat wordt
de brievenbus geleegd. O ja, hij hangt
binnen bij de bar.
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Mei

Kegelen: 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).

Handwerken in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30 Kaarten in de Uitwijk, Generaal Pattontot 16.30 uur, iedere donderdag.
laan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30
tot 16.00 uur (gratis), iedere donderdag
Iedere zondagmiddag in `t Trefpunt Bel7–14–28 mei, 4–11–18–25 juni
gieplein een Back to the Sixties evenement
met iedere week een andere live band. De Kaarten (rikken, jokeren) Jurriaan Pels
toegang is gratis. 14.00 tot 18.00 uur
Wooncentrum, Geestakker 102, 5625 XB
Eindhoven (kosten €2,-).

Juli

Juni

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

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,
9 juni: Modehuis Rovers houdt uitverkoop behalve 21 mei.
in De Boemerang Planetenlaan 1a. Aanvang:
13.00 uur, einde: ca. 15.00 uur.

Kegelen: 9 juli, kegelen in de Vresselse Hut,
Vresselseweg 33 St. Oedenrode. (Mogelijk ½ uur later beginnen, in verband met
afsluiting seizoen)

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.

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

Handwerken in de Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven, van 13.30
tot 16.30 uur, iedere donderdag.
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Kaarten/sjoelen/biljarten VTA Blixems,
Ouverture 2 Eindhoven. Elke donderdagmiddag Soos 14 tot 17 uur. Ook Kaarten
(jokeren en rikken) 7 mei, 14 mei, 21 mei,
28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli,
9 juli

Rikken, sjoelen en biljarten in wijkcentrum
de Werf (Van Der Werffstraat 14 5622 KB
Eindhoven), elke maandagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 25 mei.

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), 14 mei.

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

Kienen in wijkcentrum de Werf 14.00-16.30
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur, 6 en 20 mei
uur hebben we een kaartmiddag waar het spel
Kienen in wijkcentrum de Werf (Van Der
Canasta wordt gespeeld. Waar: `t Trefpunt
Werffstraat 14), 14.00-16.30 uur, Mei 6-20, Belgieplein Loop eens vrijblijvend binnen.
Juni 3-17, Juli 1-15
Kienen Oude Torenstraat 6b, maandagmiddag 4 en 18 mei 14.00 uur.
Rikken, sjoelen en biljarten in wijkcentrum
de Werf (Van Der Werffstraat 14 5622 KB
Eindhoven), elke maandagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni,
29 juni
Sjoelen in de Uitwijk, 14 mei (Generaal
Pattonlaan 124 5623 KC Eindhoven).
14 juni: Muziek/dansmiddag. Andromedasoos. 14.00 tot 16.30 uur. Toegang €4,00
inclusief 1 koffie/thee en 1 consumptie, als
mede wat hapjes.

14 Mei in voorbereiding Senioren informatiemarkt Zaal Unitas Vlokhovenseweg van 13 tot
17 uur.
Muziek/dansmiddag. Andromedasoos, 14.00 tot
16.30 uur. Toegang€4,00 inclusief 1 koffie/thee
en 1 consumptie, als mede wat hapjes, 14 juni.
Line dance voor beginners `t Trefpunt Belgieplein 20 Proeflessen op vrijdagochtenden in
Juni. Bij voldoende interesse start het Line Dance in september. Prijsindicatie € 10,00 p/maand.
Opgeven: bel naar Wim Smeets 040-2566418

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, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli
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

Kaartenactie Lief en Leed
Begin december van het vorige jaar
hadden we de kaartenactie “Niemand
hoeft alleen te zijn” gestart. Een aantal
leden hebben zich via het opsturen van
de kaart of hebben de telefoon gepakt
en aangegeven dat zij graag iemand van
Lief en Leed op bezoek willen hebben.
Alle leden die zich hadden aangemeld
hebben een bericht van de Lief en Leed
coördinator gehad, zij hebben in januari een bezoekje van een lief en leed
vrijwilliger gekregen. De berichten zijn
positief. We houden u op de hoogte.
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Tieners van Toen muziekmiddag
De gezellige middag met zang van
“Tieners van Toen” dat gepland
stond op 26 maart en door het
Coronavirus niet door kon gaan is
verplaatst naar vrijdagmiddag 25
september 2020
“In zaal Aan de Meet”. Aanvang
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30
uur. Na afloop zang om ca. 17.00
uur staat de frietkar voor, waar
men friet en een snack kan
afhalen. Uw entreebewijs is dan
gewoon geldig
en u ontvangt
daarvoor: Entree, 1x koffie
of thee, 1
consumptie en
genoemde friet
en snack.
We komen
langs met wat
lekkers. Kortom een klein
gezellig feestje.
Mocht diegenen die een entreebewijs hebben, die dag niet kunnen, laat dat dan even weten aan
Fam. Derwort. 040-2415206.

Midgetgolf arrangement met of zonder
BBQ
Locatie :Op Noord. Oude Bossche Baan.
Een gezellig partijtje Midgetgolf spelen op
vrijdagmiddag14 augustus. Dat kan, eventueel met een BBQ. Doet u alleen mee met de
Midgetgolf arrangement, dan kost dat een
lid van SBW ongeveer € 6,00. Niet leden betalen € 8,50. Wilt u aansluitend genieten van
een BBQ dan komen er voor alle deelnemers
ongeveer €16,50 bij. Als u belangstelling
heeft graag aangeven alleen via mail sbw.
activiteiten@gmail.com Prijzen zijn indicatie.
Definitieve inschrijving volgt later.

Net als toen

Verschijningsdata “Ons “ in 2020

Meimeren over vroeger

Je had er echt naar uitgekeken
De AOW, misschien nog pensioen?
Niet dat je moe was van het werken
Je wilde leuke dingen
doen
Heel even mocht je
er aan ruiken
Al na een poosje was
’t gedaan
In een klap weg, die
mooie plannen
Een virus hielp ze naar de maan
Nu kun je wel gaan zitten morren
Daar help je niemand verder mee
Het kostte mij óók heel veel moeite
Te wennen aan dit naar idee

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.
Op deze data zal “Ons”
bezorgd worden bij de rayonbezorgers.
Deze rayonbezorgers
bezorgen het
magazine in
de loop
van de week
bij de afdelingen.

Langzaam is het in gaan dalen
Gelukkig staan we niet alleen
Zo zijn er heel veel lieve mensen
Kijk maar eens goed om je heen
Graaf het verleden eens naar boven
U kent beslist een mooi moment
Waarvan u blij wordt, net als vroeger
Meimeren, het kost geen cent
Denk gerust eens aan een ander
Het is een prachtig mooi gebaar
Schuif niet alles door naar morgen
Begin vandaag, dan is het klaar
De misère zal verdwijnen
Wennen, zal het nooit echt doen
Wel zal voor jou de zon weer schijnen
Het wordt gewoon weer ‘Net als toen’
Nelly de Brouwer
5 april 2020

Paaseitjes brievenbus-actie,
Door het stilliggen van de activiteiten, wilden
we toch iets doen rondom Pasen.
Omdat fysiek contact met elkaar verboden was
en wij dus niet aan de deur mochten bellen, hadden we gekozen voor een brievenbus-actie. Bij
de bezorging van de “Ons” kwam niet alleen een
nieuw informatieboekje in
de brievenbus, maar ook
een zakje met Paaseitjes,
een aardigheidje van het
bestuur als “doekje voor
het bloeden” en dat wij
aan u denken.
Bezorgers hartelijk dank
voor deze extra bezorging.
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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
Bewegen voor ouderen
Line dance voor beginners in ’t Trefpunt
Belgieplein. Proeflessen op vrijdagochtend van 10 tot 11.15 uur in juni. Voor
het eerst op vrijdagmiddag 5 juni. Start
bij voldoende inschrijving. Kostenindicatie € 10,00 p/m. Opgeven tot 24 mei
bij Wim Smeets 040-2566418
Als u geld overmaakt voor een activiteit of
contributie op de rekening van SBW
vermeld dan naast het rekeningnummer
ook de juiste naam van onze bankrekening.
Tevens bij de omschrijving de naam van de
activiteit, uw naam, de datum van de activiteiten uw lidnummer als u lid bent.

NL15 RABO 0336831897

tnv. Kath. Bond v Ouderen afd. Woensel
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