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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 bestuurstafel
Geachte leden,
Onze Algemene Ledenvergadering (ALV),
eerder vastgelegd op 20 maart 2020, zou
binnen een bepaalde termijn hebben moeten plaatsvinden: volgens de wet (6 maanden) en volgens de statuten (5 maanden).
Op deze ALV hadden de jaarstukken door
u goedgekeurd en de jaarrekening vastgesteld moeten worden.
Daarbij had het bestuur
een aantal zaken willen
voorleggen o.a. het
Huishoudelijk Reglement en het document
“Erelidmaatschap” ter
instemming.
Normaal zou een oplossing zijn geweest om
de genoemde termijn te
verlengen, maar daarvoor is ook een besluit
van de ALV nodig.
Dit biedt nu geen oplossing, omdat het
houden van de Algemene Ledenvergadering juist het probleem is (RIVM richtlijnen
i.v.m. de Coronacrisis).
Vanuit KBO-Brabant is een praktische
oplossing voorgesteld:
-

De ALV verzetten naar een later tijdstip: oktober/ november 2020.
De leden op de hoogte brengen van de
stand van zaken en zo openlijk mogelijk communiceren.

Leden, die vragen en/of bedenkingen
hebben, in staat stellen te reageren.

Een eerste stap wordt gezet met de
volgende door onze bestuursleden aan u
gerichte teksten:
Met vriendelijke groet,
Wim Smeets, Voorzitter
Aparte bijlage
Als een aparte bijlage krijgt u van mij,
secretaris van SBW, het verslag van de
Algemene Leden Vergadering 2019.
Gelieve dit verslag door te nemen én te
bewaren, want het zal ter zijner tijd op de
ALV 2020 op de agenda geplaatst worden.
Het Huishoudelijk
Reglement en het document “Erelidmaatschap”
worden op de ALV 2020
ter instemming aangeboden. De leden die een
exemplaar ter inzage
wensen te ontvangen
kunnen mij daarvoor via
de secretariaatsgegevens benaderen.
Website
Op digitaalgebied wordt
u op de hoogte gehouden via onze website: www.seniorenbelangwoensel.nl
Het werk voor de site doe ik samen met
Jan Stapper. In 2015 zijn wij gestart met
een website voor de oude afdeling Woensel-Oost. In de loop der jaren hebben we
de website ontwikkeld tot één die u nu
van informatie voorziet: Actueel nieuws,
een rubriek van vaste activiteiten en Lief
en Leed. Een overzichtelijke agenda waarop de activiteiten staan.
Daarnaast een locatieoverzicht met
adres en telefoonnummers. Een rubriek
die informatie omvat met interessante
onderwerpen. De moeite waard om eens
te lezen.
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Een rubriek Contact. Hier in staat informatie over het secretariaat en het bestuur.
Het is de bedoeling dat de informatie
parallel loopt met het programmaboekje
dat u maandelijks bij de Ons ontvangt.
We zijn bezig om de site verder te ontwikkelen. Neem eens een kijkje op onze
website!
Met vriendelijke groet,
Hetty Soons, secretaris

Nieuwe Afdeling SeniorenBelang
Woensel

Vorig jaar (2019) is de nieuwe Afdeling
SeniorenBelang Woensel (SBW) van start
gegaan.
De vier afdelingen waar SBW uit voortkwam, hebben altijd een prudent financieel beleid gevoerd mede dankzij subsidie
van de gemeente Eindhoven. In 2019 is
daar niet van afgeweken. We hebben subsidie genoten en vrijwel alle leden hebben
hun contributie voldaan. In tegenstelling
tot 2019 krijgen wij in 2020 geen subsidie.
De uitgaven liepen vrijwel in de pas met
de inkomsten en met een relatief lage
begroting hebben we veel voor de leden
kunnen betekenen, zowel vanuit de afdeling zelf als via de belangenbehartiging van
KBO-Brabant in Den Bosch.
De exacte cijfermatige onderbouwing
volgt later omdat de Kascommissie door
het Coronascenario nog niet bij elkaar
is gekomen. Na goedkeuring van deze
commissie worden de exploitatierekening
en eindbalans vrijgegeven.
Met vriendelijke groet,
Joost Mueters
1ste penningmeester
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Even financieël
Tot op heden zijn er nog 195 leden zonder
automatische incasso. Dat betekent voor
mij ontzettend veel werk. Nu, op het moment van schrijven, in de maand mei zijn
nog steeds niet alle contributies voldaan.
Dus ik blijf pleiten op meerdere inschrijvingen via een automatische incasso.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke
groet,
Martien van de Moosdijk
2e penningmeester
Ledenadministratie
Bijna alle activiteiten zijn de laatste weken
door de Coronacrisis stilgelegd.
Als bestuur blijft er toch een zeker verantwoordelijkheid naar onze leden.
De ledenadministratie, mijn taak, is
gelukkig gewoon doorgegaan. Ik heb een
passende oplossing gevonden voor nieuwe
leden.
Normaal is het fijn als nieuwe leden een
bezoekje krijgen. Dit kan nu niet en daarom regel ik nu alles telefonisch. Ik bezorg
het welkomstpakket in de brievenbus en
dat werkt prima!
Er komen nog steeds nieuwe leden bij,
waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
Ik wens alle SBW leden een goede gezondheid, STAY SAFE en gauw tot ziens!
Hannie van Meerten
Ledenadministratie SBW
Een berichtje van mij, de coördinator van
Lief en Leed.
Door het Coronavirus is het niet mogelijk
om nu de mensen te bezoeken. Zoals
bekend, ontvangt u wanneer u jarig bent
een kaart van één van onze vrijwilligers.

Ook de 80-, 85-, 90-, 95- en 100-jarigen
krijgen een bezoekje van één van onze
vrijwilligers, maar dat het nu even niet
kan, dat is te begrijpen. Wel wordt er
telefonisch contact met de jarige opgenomen en wordt er later alsnog een bezoekje
gebracht met een presentje.
Ook zijn er leden die graag een bezoekje krijgen omdat ze erg eenzaam zijn.
Helaas kan dat nu niet, maar wanneer het
Coronatij keert, zullen we die bezoekjes
zeker weer oppakken.
Bel me gerust, ook al bent u niet door
één van onze vrijwilligers persoonlijk
benaderd.
Tot spoedig ziens en blijf gezond,
Dinie van den Heuvel
coördinator Lief en Leed
Voortzetten activiteiten
In 2019 hebben we alle bestaande activiteiten kunnen voortzetten, zelfs hebben
we met wat inspanning van onze vrijwilligers de Kerstviering kunnen uitbreiden
naar vier locaties. Ook in 2020 hebben we
weer de Nieuwjaars bijeenkomsten op vier
locaties gehouden. En dat met overal een
goede opkomst.
Als coördinator van de bestaande activiteiten hoef ik u niet te vertellen in wat voor
zwaar weer we verkeren. Zodra het sein
vanuit de RIVM op groen komt te staan,
sta ik, met de vele vrijwilligers te springen
om alles als vanouds op te pakken.
Met vriendelijke groet,
Wim Smeets
coördinator “bestaande activiteiten”
Ik heb niet stilgezeten
Als coördinator van nieuwe activiteiten
ben ik in 2019 niet toegekomen om nieuwe activiteiten te organiseren.

Maar ik heb niet stilgezeten. Er zijn een
aantal zaken geregeld die meer aandacht
vroegen. Zo heb ik de stukken geschreven
voor de werkwijze van het bestuur, de
richtlijnen voor erelidmaatschap en lid van
verdienste enz.
Aan de Rabobank Clubsupport actie
deden we voor het eerst mee en is meteen
een succes geworden. Ook de nieuwe
route van de bezorgers heb ik samen met
Nico van der Leij vorm gegeven.
Bedankt Nico.
Als laatste is het programmaboekje tot
stand gekomen en heb ik voorlopig de
redactie op mij genomen.
Voor 2020 gooide het Coronavirus roet
in het eten, maar we zoeken naar alternatieven. Zo hebben we de paaseitjes
brievenbusactie gedaan. We hebben een
drietal nieuwe activiteiten moeten afzeggen, maar zijn nu bezig met een aantal
activiteiten die u, op individuele basis, kan
doen.
Met vriendelijke groeten en blijf gezond,
Hans Vos
coördinator “nieuwe Activiteiten “
Bedankt allemaal
Het bestuur wil een extra woord van dank
uitspreken aan alle vrijwilligers, coördinatoren van het magazine Ons, de Ons
bezorgers en degenen die activiteiten
organiseren voor hun enthousiasme, inzet
en de vele uren die zij besteden aan onze
vereniging: SeniorenBelang
Woensel.
Dit doen
zij allen
in uw
belang.
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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

Centrum Voor Beweging en
Therapie
Jasonstraat 3
5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537
Mail: info@cbtfysio.nl
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TEGEN OVER DE HEMA

DOE MEE-DOE MEE DOE MEE
VAKANTIE-ACTIVITEITEN
DOE MEE DOE MEE DOE MEE
Op verzoek van leden, zal voor het
eerst SBW komen met vakantie
activiteiten, omdat in de vakantie
periode alle activiteiten stop liggen en
kinderen (kleinkinderen ) met vakantie
gaan, heeft het bestuur gemeend om
een eerste stap te zetten richting het
organiseren van vakantie activiteiten.
Helaas door het coronavirus zijn wij
voorzichtig met het organiseren van
groepsactiviteiten. Daarom bieden
wij u nu aan vakantie activiteiten
op individuele basis. Wij hebben
in ieder geval twee fietstochten in
Woensel met een aantal vragen die
eventueel ingevuld kunnen worden. De
fietstochten zijn ook begaanbaar voor
scootmobiel enz. Niet mobiel, geen
probleem, vraag het pakket aan en doe
mee en vul alleen de vragen in. Verder
hebben we een mooi puzzelblad voor
iedereen en we zoeken nog naar meer
individuele activiteiten. We gaan alles
samenstellen als een pakket en wordt

Correct gebruik mondmasker in
stappen:
1. Was je handen en inspecteer het masker of
er geen beschadigingen zijn.
2. Zet het masker op zodat het je neus en
mond volledig bedekt en er geen openingen
meer zijn.
3. Raak het mondmasker niet aan. Als je het
toch aanraakt, was dan opnieuw je handen.
4. Vervang het masker zodra het vochtig is
5. Raak voorzijde niet aan bij het afzetten
Maak het eerst achter los. Gooi het masker
meteen weg in een afsluitbare vuilnisbak. En
was opnieuw je handen.

begin Juli in de brievenbus gedaan. Het
pakket is voor leden gratis, niet leden
kunnen de tocht ook maken samen met
een lid van SBW maar dingt niet mee in
het prijzenpakket dat we beschikbaar
stellen. Houd u wel aan de RIVM regels
en ook aan de verkeersregels.
Om het vakantiepakket thuis te krijgen,
mail of bel onder vermelding van
NAAM, ADRES en KBO nummer.
Het gratis vakantiepakket is aan te
vragen t/m vrijdag 19 juni via mail:
SBW.activiteiten@gmail.com (voorkeur)
Of bel naar 040-2460871 alleen op
woensdagmorgen 10 of 17 juni tussen
9.00 en 11.00 uur.
Draag je ook beschermende handschoenen of
schort. Dan is de volgorde bij het aantrekken:
eerst het schort dan je mondmasker en als
laatste je handschoenen. Bij het uittrekken is
de volgorde: eerst je handschoenen, handen
wassen, dan je schort en als laatste het mondmasker. En was weer je handen.
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Juni

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,-).

Augustus

Juli

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

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

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 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, 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.
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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

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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RABO Clubsupport 2020

Na de zomer
willen we weer
inschrijven
voor de RABO
Eén advertentie fout
Clubsupport 2020 actie.
Help, help er is één advertentie in dit
Vorig jaar hebben we voor het eerst
boekje niet goed afgedrukt.
meegedaan en dat was meteen een
Schrijf de namen van de adverteerders
succes.
in de juiste volgorde.
Ook dit jaar willen we meedoen en
daarvoor gaan we weer inschrijven. Om
Oplossingen alleen in de juiste volgorde deze actie voor SeniorenBelang Woenvan 1 t/m 9, vermeld je naam en je KBO sel een nog groter succes te maken,
Pas nummer. Onder de juiste oplossinroepen wij onze leden op om op ons te
gen verloten we een bon van € 25 euro stemmen. Maar voordat het zover moet
Insturen naar sbw.activiteiten@gmail.
u een RABO Bank rekening hebben en
com voor 1 juli. Uitslag in het informa- lid zijn van de RABO Bank. Heeft u een
tieboekje van eind augustus. Koop bij
RABO rekening maar nog geen gratis
onze adverteerders. De meeste winkels/ lid van de Rabo ? Doe dit alvast, lid zijn
bedrijven zijn open en voldoen aan de
kost u niets.
RIVM normen.
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden

SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

Voor u gelezen

hun over praten of samen
Ons magazine
deelnemen
De Ons valt 11 keer per jaar bij 130.000 aan alles wat
leden op de mat. Wilt u Ons ook niet
SBW orgamissen? Neem dan een abonnement.
niseert. En
Voor ongeveer € 25,00 per jaar ontvangt wij kunnen
u 11 keer ons ledenmagazine en bent
beter uw
u automatisch lid van KBO-Brabant én
belangen
van de lokale KBO in dit geval SeniobehartirenBelang Woensel. Alleen als u nog
gen. Vaak
geen 50 bent, bent u te jong voor een
tegen
lidmaatschap van onze club. Vanaf 50
geredubent u van harte welkom als actief en/of ceerde
sympathiserend lid. Wij kunnen U ook
prijzen.
niet missen!
Laat vandaag nog het strookje op de
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
achterkant invullen en doe mee met
Vraag uw buren/vrienden eens om lid te ons. Nieuwe leden kunnen meteen
worden. Het maakt deelname aan activi- meedoen aan onze (nieuwe) individuele
teiten veel gemakkelijker. U kan er met
zomeractiviteiten.
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De vrijheid

Eenzaamheid, dan val je toch een beetje
met de deur in huis, als het gaat om onderwerpen die bij ouderen spelen. Mijn
gast, de heer de Greef zijn leeftijd 94
jaar, weet er alles van. Toen, tijdens het
interview, onderwerpen zoals eenzaamheid en dagbesteding aan bod kwamen,
kwamen er verrassende en inspirerende antwoorden en
verhalen naar boven.
Opstaan, ontbijten,
krantje lezen, deze
dingen klinken allemaal als de start van
een doodnormale
dag, maar wat doet u
als u een artikel leest
over een onderwerp
waar u eigenlijk wel meer over wilt
weten? ‘De iPad pakken en er zoveel
mogelijk over uitzoeken’, is geen dan
geen doorsnee antwoord, maar voor de
heer de Greef is het de orde van de dag.
Interesses achterna, zoveel mogelijk te
weten komen. Ik open Google zo nu en
dan wel eens om iets uit te zoeken als
het echt mijn aandacht heeft getrokken,
maar in zoverre van alles op de hoogte
zijn, daar kunnen de meeste mensen
alleen van dromen. Maar ja, dat is een
stuk gemakkelijker als u alleen bent, en
alle tijd van de wereld hebt.
Dat is in ieder geval zijn levensinstelling.
Niet achter de geraniums gaan zitten als
er nog een hoop te beleven en ontdekken valt. Zo is hij vaak te vinden op
Strijp-S, waar hij studenten en designers
aanspreekt die daar werken. Strijp-S is
een echte bakermat van innovatieve
ideeën die daar ook tot leven worden
gebracht. Een cursus 3D print programma’s? Het klinkt onbekend en alleen

weggelegd voor jonge techneuten, maar
hem is niets te onbekend, geen lat te
hoog. Het klinkt wat onbesuisd, maar
niet geschoten is altijd mis, nietwaar?
Zo kijkt hij ook tegen gesprekken
starten met mensen in het openbaar.
Hij ziet iemand lopen, en iets valt hem
op, en daar begint hij over. Hoewel het
zomaar aanspreken
van vreemden wat
beangstigend klinkt,
is het als gesneden
koek voor de heer
de Greef, een leuk
praatje voor of na
het boodschappen
doen.
En al deze keuzes,
al deze activiteiten
die hij doet, hoeft hij
met niemand te overleggen, als alleenwonende. Zo ervaart hij de vrijheid in
het ‘eenzaam zijn’, een indrukwekkende
kijk op het leven. Tenslotte wil ik de
heer de Greef hartelijk bedanken voor
zijn medewerking en tijd voor dit interview, en voor zijn mooie verhalen.
Reactie van de redactie.
Dit interview is afgenomen voor de
Corona- virus maatregelen. Als straks
weer alles mag, dan is dit verhaal een
mooi voorbeeld voor allen. Heeft u ook
zo`n verhaal mail het ons. Speciaal ben
ik op zoek naar hoe u, de tijd dat u thuis
moest blijven i.v.m. het Coronavirus
bent doorgekomen en hoe u dat heeft
beleeft. Noot. Dit interview kwam tot
stand omdat redactie de heer de Greef
ontmoette en hem zo aansprak dat hem
gevraagd is of hij bereidt was tot een
interview. Met dank aan Nora ( stagiaire
) en de heer de Greef ( lid SBW ) voor
jullie bijdrage. Beide hebben toestemming gegeven voor publicatie.
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Koop bij onze begunstigers
en adverteerders.
Zij zijn open en handelen naar de
richtlijnen van het RIVM.

Bij de volgende winkels in Woensel
kunnen onze leden korting krijgen op
vertoon van uw SBW/KBO pasje.
Rijwielhandel Maas,
Van Thienenlaan 7a,
tel. 040-2461914

10% korting

Queen Bee Lunchroom,
Winkelcentrum Woensel
tel: 040-2480700
10 % korting
tot 12.00 uur en na 15.00 uur
Volksbelang schoenenzaak,
Kloosterdreef 88a
tel. 040-2441021
10% korting
alleen op assortiment schoenen.
Banketbakker Michiel,
Winkelcentrum Woensel 70
tel. 040-2414053
Woenselse Markt 9
tel. 040-2447059
10% korting
Friestyle-pvc vloeren,
Brussellaan 2 G
op vloerdelen

10% korting

Thuis trainen
Gelukkig hoef je de deur niet uit om te
trainen. Met huis-tuin-en-keukenfitness
krijg je sterke spieren en sta je letterlijk
steviger in je schoenen. Deze acht oefeningen doe je in twintig minuten thuis,
twee keer per week. Bij je eigen stoel of
op je eigen trap.
Wil je alle de oefeningen hebben, stuur
een mail naar:

12

sbw.activiteiten@gmail.com
Aanvragen kan alleen via mail tot 1juli.
Oefening 1: beenspieren versterken
Kom zitten op een stoel, je billen raken
net de achterleuning van de stoel, je
rug is er een klein stukje van af. Let op
dat de stoel niet te hoog is; je moet je
voeten plat op de vloer kunnen plaatsen. Houd de wervelkolom tijdens de
oefening goed gestrekt. Dit doe je door
je hoofd, nek en rug zo veel mogelijk in
een verticale lijn te brengen. Plaats nu je
handen ontspannen op de bovenbenen.
Til je rechtervoet iets op, strek je been
en buig hem weer. Herhaal dit tien keer
zonder dat de voet de vloer raakt. Plaats
vervolgens je voet terug op de vloer.
Doe hetzelfde met het linkerbeen. Wil
je de oefening intensiveren? Houd het
been dan drie tellen gestrekt voordat je
hem weer buigt.

Let op: het eerstvolgende
programmaboekje komt met
de Ons
van eind augustus.

Recept van deze maand
***
Oosterse tomatensoep (4 personen)

Verschijningsdata “Ons “ in 2020
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.

***
Werk in volgorde van dit recept
4 eetlepels zonnebloemolie in soeppan
verwarmen
Gebruik een spatel om te roeren
200 gram verse kipfiletblokjes even
aanbraden
1 ui zeer fijn gesneden ui, even smoren
2 teentjes geperste knoflook, even mee
fruiten
1 blikje tomatenpuree van 140 gr toevoegen
1 theelepeltje sambal
1 liter warm water met 1 kippenbouillonblokje
4 eetlepels gembersiroop
2 eetlepels suiker, naar eigen smaak
***
De soep 20 minuten rustig door laten
koken
Serveren in soepkommetjes
Garneren met zeer fijn gesneden bosui
Lekker met een vers tijgerbroodje
(i.p.v. kipblokjes, kunt U ook champignons of verse
taugé toevoegen)
KBO recept no.2

Deze rayonbezorgers
bezorgen het
magazine in
de loop
van de week
bij de afdelingen.

Nieuw nummer huisartsenpost
Heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het
weekend met spoed een huisarts nodig,
dan belt u de huisartsenpost. Dat blijft
zo. Wel verandert vanaf 6 april 2020 het
telefoonnummer.
Het nieuwe
telefoonnummer
voor de
regio’s
Eindhoven,
Geldrop en Helmond is: 088 876 5151
(voor iedereen bereikbaar tegen lokaal
tarief).
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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
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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

15

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

Inschrijfformulier

Ja, ik wil lid worden van KBO-Brabant, en dan ben ik automatisch
lid van SeniorenBelang Woensel. Ik betaal voor dit jaar
vanaf 1 juli slechts 13 euro, en vanaf 2021 het normale contributiebedrag.

Naam:
Geboortedatum:

Adres:
Plaast en postcode:
Telefoonnummer:
email:
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