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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
Na het voor de eerste keer georganiseerde zomerprogramma, zijn we
nu een winterprogramma aan het
voorbereiden. We denken onder
andere aan het organiseren van bijeenkomsten waar voorlichting wordt
gegeven over bijvoorbeeld fraude die
ouderen overkomt; zoals meekijken
bij pinnen, of babbeltrucs.

Wij willen digitale informatie uit de
eerste hand met u delen die binnenkomt bij de redactie en snel naar u
doorgezet kan worden. Doet u mee,
stuur dan een mail met: - ik doe mee
- naar sbw.activiteiten@gmail.com
en wij zetten u in de groepsmail.

Wij denken aan een avond of middag die in het teken staan van goed
voorbereid zijn op noodsituaties. Wij
willen verschillende bijeenkomsten
over allerlei onderwerpen organiseren op diverse locaties.
Als laatste maak ik u attent op:
www.seniorenbelangwoensel.nl daar
Ook maak ik u attent op het Manstaat informatie over wat SBW voor
telzorgcompliment van de gemeente zijn leden en niet-leden doet.
Eindhoven. De aanvraag hiervoor
dient voor 1 november ingediend te
worden. Het is een blijk van waarde- Verschijningsdata “Ons “ in 2020
ring van de gemeente voor iedereen
die langer dan drie maanden mantel- 28 september - 26 oktober -23 novemzorg verleent. Meer weten kijk op:
ber - 21 december
mantelzorgverlicht.nl.
Op deze data zal “Ons”

Voor de laatste drie maanden van dit bezorgd worden
jaar komt SBW met een Leden voor bij de rayonbeLeden actie, meer hierover zie bijlage. zorgers.
Speciale aandacht vraag ik voor de
Soosmiddagen die SBW in verschillende buurthuizen organiseert. Nu
de dagen korter worden, komt de
eenzaamheid ook weer dichterbij.
Ga eens naar zo`n Soosmiddag toe,
maak nieuwe contacten. Voor meer
informatie zie middenpagina in dit
boekje.

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

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang u dit kunt blijven
doen, behoud u uw vrijheid. Maar u
wordt wat ouder en het verkeer vergt
veel van uw aandacht. Hoe zorgt u dat
u mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt
kan gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer
Nederland. In opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking met
de lokale seniorenverenigingen organiseren we een opfriscursus verkeerskennis voor de ervaren automobilist.
De cursus is op, (u wordt beide dagen

verwacht):
Vrijdag 13 en 20 november 2020 tijdstip
9.15 – 11.30 uur in Eindhoven
Bent u ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Eindhoven en is dit iets voor u?
Meld u dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op onderstaande
link of bel tijdens kantooruren met
088-5248850.
vvn.nl/opfriscursuseindhoven
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door
kan gaan door aangescherpte RIVM
richtlijnen kunnen we u een online
versie aanbieden).

U ontvangt een week voor aanvang
van de cursus een bevestiging met
de locatiegegevens.

Sensationele aanbieding
Een najaar-actie van SBW.
Maak een of twee personen lid van
SBW (automatisch lid van KBO
Brabant) en verdien een VVV cadeaukaart van €10 voor een nieuw
lid of zelfs nog eens €15 terug op
uw rekening bij twee nieuwe leden.
Meer informatie zie de extra bijlage
in dit boekje.
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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.

8 oktober is er weer kegelen
Vanwege corona zijn er aange
anderhalve meter afstand zov
ontsmetten bij binnenkomst
kegelen met handschoentjes
Aanwezig zijn tussen 13.30 en
14.00 uur.
Kosten € 6,00 voor anderhalf
thee.
De normale kegelleden word
derd en zo op de hoogte geb
een keer proeven wat kegelen

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

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

Bezoek breifabriek Marci
Op 10 november bezoeken
de kerstshow wordt gehou
1 bus vertrekt vanaf de Tar
1 bus vertrekt vanaf Ouver
Gen Pattonlaan 9.15 uur( d

Vertrektijd is 09.00 uur.
De mensen die zich hebbe
voor het bezoek aan Marci
trek is aan de Tarwelaan op
de tweede bus die ook op
inschrijfdatum op 14 oktob
boekje.

Modehuis Rovers

Op dinsdag 13 oktober is modehuis Rovers weer met modeshow en verkoop aanwezig in de Boemerang.
Aanvang 13.00 uur. Einde ca 15.00 uur.
De entree is gratis en een kopje koffie voor de deelnemers.
Opgeven via tel.nr 2415206

Kaarten, kienen, sjoe

(Soosmiddagen)
De Soosmiddagen die in “d
donderdagmiddag, “De We
dagmiddag en VTA Blixem
het bezoeken worden de C
gevolgd. Voorkom eenzaam
eens bezoeken.

Kaarten in Jurriaan Pels W

Ingang rode deur via Kamp
Kaart datums voor 2020 .,
dec., 18 dec
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in De Vresselse Hut.
epaste regels. Dat wil zeggen, de
veel mogelijk toepassen, handen
en bij huiswaarts keren, en we
aan. (worden beschikbaar gesteld)
n 13.45 uur. Aanvang kegelen om

f uur kegelen en 1 kopje koffie/

den persoonlijk telefonisch benabracht. Nog geen kegel-lid, en wil je
en is, bel dan 040-2415206

Sinterklaasmiddag in de Vresselse Hut

De Sinterklaasmiddag in de Vresselse Hut is gepland op
vrijdag 27 November.
Inschrijving is op 3 november. Meer informatie volgt in
een bijlage in de Ons van oktober.

In voorbereiding

Sinterklaasmiddag andere locatie
Kerstmiddagen
Nieuwjaarsrecepties
Winterprogramma

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

iënne.
n we nu de breifabriek waar dan
uden.
rwelaan 9.00 uur en
rture Blixembosch 9.00 uur en
de Uitwijk ).

en ingeschreven bij Lia en Jan
ienne op 17 maart, hun verp 10 november 9.00 uur. Voor
10 november vertrekt, is een
ber gepland. Zie bijlage bij dit

elen en biljarten

de Uitwijk “Gen.Pattonlaan” op
erf” in de Werffstraat op maanms Ouverture zijn weer open. Bij
Coronarichtlijnen nauwgezet
mheid en ga deze Soosmiddagen

Wooncentrum Geestakker 102
pakker (kosten 2 euro)
9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov. 4

Line Dance voor beginners.

In samenwerking met `t Trefpunt ( Belgieplein ) is een
beginnerscursus Line Dance gestart. De cursus is op vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.15 uur in de grote zaal.
In principe is de cursus vol maar wil je eventueel nog een
plaatsje bemachtigen of op de wachtlijst. Alleen opgeven
door te bellen met Wim Smeets 040-2566418, hij noteert
uw naam en u wordt terug gebeld.

Kienen

Het kienen onder Coronavoorschriften heeft de proef
goed doorstaan. Daarom starten we met kienen elke veertien dagen in de “Oude Toren “ op maandagmiddag en in
“de Werf “ op woensdagmiddag. Voor beide locaties moet
je je eigen van tevoren opgeven en is in eerste instantie
bestemd voor leden. Alleen als er plaats is dan kunnen niet
leden deelnemen.
Meer informatie en opgeven voor kienen Oude Toren bel
Wim Smeets 040-2566418
Meer informatie en opgeven voor kienen De Werf bel
Jan Pennings 040-2447978
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Rabo ClubSupport

Goed voor jouw club
&
geweldig voor de buurt
Wij doen weer mee, doet u ook mee?
Vorig jaar hebben wij van SeniorenBelang Woensel voor het eerst mee gedaan
aan de RABO Clubsupport. Een actie die direct geld oplevert voor de organisaties die zich als deelnemer hebben ingeschreven. Voor elke stem uitgebracht op
onze vereniging krijgen we een geldbedrag. Dus hoe meer stemmen, destemeer
geld we krijgen om te gebruiken voor de activiteiten die we in 2021 van plan zijn
om te organiseren.
Hoe werkt de Rabo Clubsupport
Iedereen die een rekening bij de RABObank heeft mag stemmen. Heb je een
rekening bij de RABObank en ben je nog geen lid, dan moet je eerst lid worden.
Heb je moeite meld aanmelden of stemmen, vraag een bekend bestuurslid om je
te helpen.
Lidmaatschap van de RABObank is gratis.
WACHT NIET vraag nu al je lidmaatschap aan als je nog geen lid bent.
Met de mail of per post krijg je een stemcode, en deze stemcode moet je gebruiken om te kunnen stemmen.
Vanaf 5 oktober kan je stemmen, je stem moet uitgebracht zijn voor 25 oktober.
Je mag meerdere stemmen uitbrengen, maar denk eerst aan ons.
Belangrijk: Wij staan in de deelnemerslijst vermeld onder Katholieke Bond van
Ouderen afdeling Woensel.
Vorig jaar hebben we als SeniorenBelang Woensel voor het eerst meegedaan en
met het stemmen ongeveer € 650 binnen gehaald. Dit jaar willen we minstens dit
bedrag binnen halen.
Jou stem is geld waard

DOE MEE DOE MEE DOE MEE
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Even puzzelen
Horizontaal:
1. Bijt. 3. Jong Meisje. 9. Bolgewas. 11.
Ouderen. 13. Elektriciteit. 15. Titel. 16. Railvervoer. 17 Zangnoot. 18. Politieke Partij.
19. Godin van de Dageraad. 20. Ergens toe
doen. 21 Oude Lengtemaat. 23. Thans.

24. Erbij. 25. Meisjesnaam. 26. Drager van erfelijk materiaal. 27. Bekende wijk in Eindhoven. 30. Vaste spiritus. 31. Bede. 32. Wreed.
33. Plus. 34. Verzoekschrift. 35. Reeks.
Verticaal:
1. Tegenover Oosten. 2. Borst-rugharnas. 3.
Dierengeluid. 4. Duits voorzetsel. 5. Kunstmatige inseminatie. 6. Bestuurslid SBW.
c.q.klein roofdier. 7. Deel
van het oog. 10. In overleg
met. (afk). 11. Voorzitter
SBW. 12. Deel van een
Franse ontkenning. 14.
Huwen. 17. Keer. 20. Troep.
22. Schroeisel. 24. Grote
plas. 26. Huis of kamersluiting. 28. Russische rivier.
29. Plaats bij Wageningen.
30. Persoonlijk voornaamwoord. 32. Muntstuk.(afk)

Deze puzzel is ingezonden door Jan Derwort.

virus. Het mooie van de fietstochten
was dat deze tochten ook per
scootmobiel af te leggen was. In al deze
activiteiten zat een opdracht om in te
vullen. Hieronder staat de uitslag.
Puzzel 1 Bladcadeau mevrouw B. van
Ham-v. Meerten. Puzzel 2 Bloemenbon
mevrouw van Spreuwel. Puzzel 3 Bakkersbon mevrouw A. van der Moosdijk
Puzzel 4 Primeracadeau kaart de heer A.
van der Waart.

Uitslag zomeractiviteiten
De zomeractiviteiten die wij voor het
eerst op verzoek van leden organiseert
hadden, was met wisselend succes
ontvangen. We hadden ons gericht
op individuele activiteiten, zoals twee
fietstochten, een speurtocht en een
thuispuzzel in verband met het Corona-

De extra prijzen zijn gewonnen door:
Gardini Fietstas de heer G. Hofland
IJs strippenkaart Zininn: de heer J.
Schenkelaars en mevrouw L. Vos-de
Rouw. Doosje luxe Bonbons: mevrouw
H. van Meerten, de heer T. van de Burgt
en de heer M. van Moosdijk
Alle winnaars gefeliciteerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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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.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

1 november 2020
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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:
Plaats en postcode:
Telefoonnummer:
email:
Graag dit inschrijfformulier in enveloppe met postzegel opsturen naar:
Ledenadministatie SBW, Overture 141, 5629 PT Eindhoven
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