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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 dit moment dat ik dit artikel “van
de redactie” zit te schrijven, vallen de
mussen van het dak. Wat een hitte. En
dat in Corona-tijd. Je zou willen dat
dit voorbij was en dat we lekker op
vakantie kunnen of zomaar een keertje
winkelen zonder om te kijken of er niet
iemand te dicht in de buurt komt. Ik
moet 1 ½ meter afstand houden. En
dat terwijl steeds meer mensen roepen
dat we een tweede Corona- ronde gaan
krijgen. Ik zit er niet op te wachten.
Waarom houd niet iedereen zich aan de
regels? Zolang dat niet gebeurt kunnen
we niet normaal leven, en voor ons
SBW moeten we uitkijken met wat we
willen organiseren.
Toch is er de afgelopen tijd wel wat gebeurt. Zo hebben we het vakantie-programma gepresenteerd en uitgedeeld
onder 100 SBW leden. Ik heb horen
vertellen dat de fietstochten het goed
gedaan hebben.
Deze kan je nog steeds rijden maar
dan zonder de puzzel die in de tocht
verwerkt zat.

Even een opmerking terzijde.
Regelmatig kom ik een groep gepensioneerden tegen die samen gezellig aan
het fietsen zijn. Het valt dan daarbij op
dat deze mensen geen rekening houden
met de afstand (1½ meter), tegenliggers en corona. De mensen die ik tegenkwam namen zelfs niet eens de moeite
om aan de kant te gaan bij tegenliggers,
ze waren teveel met elkaar bezig. Dit is
niet verstandig want let wel: wij, jullie,
op onze leeftijd zitten in een gevarenzone!
Ook hebben we onze 70 vrijwilligers
bedankt met een speciale SBW boodschappentas met een presentje en een
loterij.
Het nummer van de loterij is gevallen
op lotnummer 62. De prijs een VIP overnachting voor twee personen in Hotel
Mariënhage met een rondleiding in
Domusdela is gewonnen door de heer
Jan Pennings. Jan is vrijwilliger bij de
voormalige Judas Thaddeus afdeling en
Jan doet o.a. het bezorgen van de Ons,
helpen bij het kienen, kerstmiddag, en
de nieuwjaarsbijeenkomst regelen. Jan
proficiat.
Verder het TV kienen blijkt een succes
te zijn. Ik hoor dat vele leden al een
prijsje hebben gewonnen.
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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

SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

Heeft u iets te melden.
Adreswijzigingen ,ideeën, aan-of
afmelden enzovoort.
Zie hiervoor achter in dit boekje.

Brief van een kind van acht
over “een Oma “

muziekmiddagen enzovoort, maar
ook gaan we andere informatieve
Een Oma is een mevrouw die
bijeenkomsten aanbieden.
zelf geen kinderen heeft. Ze houd veel
Dan denken we voor het wintervan kinderen van anderen.
seizoen aan App`s installeren op je
Een Opa is een man-Oma. Hij gaat met telefoon zoals bijvoorbeeld Whatjongens wandelen en ze praten over
ts-app, OV app enzovoort. Of hoe
vissen.
moet ik omgaan met mijn tablet, en
Oma’s hoeven niets te doen, alleen er
wat is DigiD.
te zijn. Ze zijn zo oud dat ze niet hard
Een ouderen EHBO cursus is miskunnen rennen of wilde spelletjes doen. schien ook wel iets voor u. Kortom
Je moet nooit tegen ze zeggen: Schiet
bijeenkomsten je kan zo gek niet
op. Meestal zijn ze dik, maar niet te dik noemen. Wij gaan interesse pijlen
om de schoenen van de kinderen vast
voor wat wij leden aan kunnen biete maken. Ze dragen een bril en raar on- den.
dergoed, en kunnen hun tanden uit hun Ik verzoek u dan ook al daar over
mond nemen. Ze hoeven niet knap te
na te denken, en mij eventueel nu al
zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen mailen wat u graag georganiseerd wil
geven op vragen zoals: waarom hebben hebben.
honden een hekel aan katten en zo.
Mail mij op mail-adres:
Ze praten niet kinderachtig tegen je
sbw.activiteiten@gmail.com
zoals andere mensen die op bezoek
komen. Ze slaan geen stukken over als
ze ons voorlezen, en ze vinden het ook
niet erg om telkens hetzelfde te moeten
lezen. Iedereen zou een Oma moeten
hebben vooral als je geen televisie hebt.
Want Oma’s zijn de enige grote mensen
die tijd hebben.

Vooraankondiging
In een van de volgende nummers vragen wij aandacht voor het volgende.
Wij van SBW zijn niet alleen een
activiteiten vereniging maar ook een
belangenvereniging.
Dus we organiseren en faciliteren
niet alleen kaarten, kienen reisjes
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Dans/muziekmiddagen op de zondag middagen.

Deze middagen in de Andromedasoos zijn, vanwege coronaregels, voor de rest van dit jaar vervallen.
Voor volgend jaar worden medio 2021 nieuwe afspraken
gemaakt.

Kegelen.

10 september starten we w
Vresselse Hut. Vanwege co
Dat wil zeggen, de anderha
lijk toepassen, handen ont
huiswaarts keren, en we ke
(worden beschikbaar geste
Aanwezig zijn tussen 13.30
om 14.00 uur. Kosten € 6,0
en 1 kopje koffie/thee. De
persoonlijk telefonisch ben
bracht. Nog geen kegel-lid
kegelen is, bel dan 040-241

De activiteiten worden georganiseerd en geho
Ook houden we ons aan de rege
De Rooi Pannen( Lunches).

Marciënne.

Modehuis Hofmans

Kaarten kienen sjoele

Er zijn nog geen nieuwe datums bekend.
Wij hopen om begin september afspraken te kunnen maken
over nieuwe datums. Zeker is dat per lunch maximaal 20
personen aanwezig mogen zijn. U hoort nog van ons.

Op 7 september komt Modehuis Hofmans in Wijkcentrum
de Werf weer. De inloop en verkoop damesmode begint
vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. De entree is gratis. Alles verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM.
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Het geplande bezoek van 2
10 november bezoeken we
kerstshow wordt gehoude
welaan en 1 bus vertrekt v
Vertrektijd is 09.00 uur. De
schreven bij Lia en Jan voo
17 maart, hun vertrek is aa
9.00 uur. Voor de tweede b
ber 9.00 uur, die eigenlijk o
nog een inschrijfdatum. Ho
september in de gaten.

dagen). Daar is nog niets v
volgen.

Uitzondering Kaarten

Geestakker 102. Ingang rod
2 euro). Voor het eerst wee
tember

weer met het kegelen in De
orona zijn er aangepaste regels.
alve meter afstand zoveel mogetsmetten bij binnenkomst en bij
egelen met handschoentjes aan.
eld)
0 en 13.45 uur. Aanvang kegelen
00 voor anderhalf uur kegelen
e normale kegelleden worden
naderd en zo op de hoogte ged, en wil je een keer proeven wat
15206

Modehuis Rovers.
22 september komt modehuis Rovers met modeshow en
verkoop in De Boemerang. Aanvang is om 13.00 uur. Einde
is ca. 15.00 uur. De entree is gratis en er is een kopje koffie
voor de deelnemers.
Men moet wel wegens het maximaal aantal deelnemers
van te voren opgeven of men komt.
Opgave via telefoonnr. 040-2415206.

ouden volgens de richtlijnen van het RIVM.
els bij een tweede lock down.

25 augustus gaat niet door.
e nu de breifabriek waar dan de
en. 1 bus vertrekt vanaf de Tarvanaf Ouverture Blixembosch.
e mensen die zich hebben ingeor het bezoek aan Marcienne op
an de Tarwelaan op 10 november
bus met vertrek op 10 novemop 3 april gepland stond, komt
ou het programmaboekje van

en en biljarten ( Soosmidvan bekend. Overleg moet nog

n in Jurriaan Pels Wooncentrum

de deur via Kampakker ( kosten
er op 11 september en 25 sep-

Line Dance voor beginners.

In samenwerking met `t Trefpunt ( Belgieplein ) wordt
gestart met een beginnerscursus Line Dance. Inmiddels
hebben er al 30 personen zich aangemeld. De cursus
begint met een proefles op 4 september en is van 10.00
uur tot 11.15 uur in de grote zaal. Alleen opgeven door te
bellen met Wim Smeets 040-2566418

Kienen

Middels een proef kienmiddag wordt gekeken of het zin
heeft om door te gaan en of de Corona-veiligheid voorschriften nageleefd worden. In de Ons van Juli JL. zat daar
een bijlage over.
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In gesprek met
onze sponsor
Wij geven onze sponsors graag wat
meer aandacht vandaar een interview
met een van onze sponsors. Deze keer:

Buisman Brillen:
specialist in oogzorg

Het team van Buisman Brillen heeft het
druk. We spreken Willem en Liesbeth
Buisman, die trots zijn op hun zaak,
die een pracht naam heeft in de wijde
omtrek van Eindhoven.
Wat is de kracht van jullie optiekbedrijf?
“Ons familiebedrijf bestaat al sinds 1950
en is uitgegroeid tot een gerenommeerd
bedrijf met oogzorg hoog in het vaandel. Ons team bestaat uit opticiens,
optometristen, contactlensspecialisten
en een orthoptiste. Daarmee zijn we
sterk op elk vlak. We zijn voortdurend
in ontwikkeling. We hebben verder fijne
collecties monturen en zonnebrillen en
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hebben de grootste collectie kinderbrillen van de regio. En niet te vergeten:
we zijn zelfstandig, wat maakt dat we
kijkoplossingen op maat kunnen bieden
en bovendien niet in oplossingen afhankelijk zijn van een ver inkoopkantoor.
Bij ons kan alles en we gaan ver in onze
service. We willen simpelweg de beste
zijn!.”
Wat zijn nieuwe ontwikkelingen in de
optiek?
“Neem alleen al eens
het meten van de ogen.
We zijn sinds een jaar
in het trotse bezit
van de innovatieve
DNEye scanner. Die
beperkt ons niet tot de
standaard oogmeting
maar maakt een scan
van de ogen, waarbij
razendsnel 1500 hypernauwkeurige metingen
plaatsvinden. Daarmee
vinden we niet de gebruikelijke drie oogfouten, maar kunnen we er
18 corrigeren. Een enorme stap vooruit.
De DNEye scan houdt zelfs rekening
met de verschillende lichtomstandigheden, wat maakt dat we bijvoorbeeld
ook mensen die last hebben van nachtblindheid beter kunnen helpen.”
Is een afspraak maken noodzakelijk?
“Een afspraak maken mag altijd
(tel. 040-2411085) maar doordat we over
meerdere meetruimtes beschikken, is
binnenlopen zonder afspraak ook zeker
een optie!”
Dat ga ik dan graag eens doen!
“Van harte welkom!”

In gesprek met
Interview met Martien van de Moosdijk.
Toen ik met
pensioen ging bij
het Nat. Lab. van
Philips vroeg de
toenmalige penningmeester van de
Kring Eindhoven of
ik interesse had in
een bestuur baantje
bij een KBO afdeling.
Bij de afdeling St.
Lucas gevestigd in
Rapenland, waar ik
destijds woonde,
was behoefte aan
een penningmeester. In 2002 ben ik
er gaan kijken en
werd door een 4
koppig bestuur in
een warm nest onthaald in een afdeling met ca. 260 leden.
In 2007 raakte de afdeling Oude Toren
in de problemen en is de afdeling met
zo’n 80 leden in de onze opgegaan. Het
St. Lucas bestuur was ondertussen niet
meer van de jongste en om gezondheidsredenen stopte het een na het andere
bestuurslid.
Via herhaalde oproepen dienden zich
geen nieuwe bestuursleden aan. Het
gevolg was dat ik behalve de financiën
ook de activiteiten, de ledenadministratie en de Ons in mijn portefeuille
kreeg. De voorzitter en ondergetekende

hebben samen nog verschillende jaren de
kar getrokken. Wel met behulp van vele
enthousiaste vrijwilligers.
Toen in 2012 de voorzitter, Peter Liebregts aangaf wegens gezondheidsreden
te willen stoppen, was er een acuut
probleem. Een jaar alléén de kar trekken
zou nog gaan maar
beslist niet langer
al had ik wel veel
hulp van Annie
mijn vrouw. De
afdeling zou dan
opgeheven worden
en dat was een
doodzonde voor de
ruim 280 enthousiaste senioren.
Gelukkig kwam
erin april 2014 een
nieuwe voorzitter,
Wim Smeets. En
samen hebben we
de taken enigszins
verdeeld totdat er
in 2018 voldoende
draagvlak was voor
een fusie met 3
andere afdelingen.
In 2019 heeft die fusie geleid tot de huidige afdeling SeniorenBelang Woensel.
Om mijn taken netjes over te dragen en
ook om de leden van St. Lucas te behartigen ben ik overgestapt naar de nieuwe
afdeling als 2e penningmeester.
Ondertussen ben ik 18 jaar bestuurslid
en, ook gezien mijn leeftijd, denk ik dat
20 jaar een mooie tijd is om het wat rustiger aan te gaan doen en een jongere het
van mij over mag nemen. Al bij al, mooie,
interessante, maar vooral leerzame jaren,
die ik iedereen kan aanbevelen. Vrijwilligerswerk geeft voldoening.
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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

Koop bij onze begunstigers
en adverteerders.
Adressen bekend bij de leden.
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 het
SBW/KBO pasje.
Rijwielhandel Maas,
Queen Bee Lunchroom,
Volksbelang schoenenzaak,
Banketbakker Michiel,
Friestyle-pvc vloeren,
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10% korting
10% korting
10% korting
10% korting
10% korting

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.nl
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

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:
Graag dit inschrijfformulier in enveloppe met postzegel opsturen naar:
Ledenadministatie SBW, Overture 141, 5629 PT Eindhoven
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