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UW INTERIEURSPECIALIST

A L  8 0  JA A R  U W  I N T E R I E U R S P E C I A L I S T !

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!”

BUISMAN BRILLEN
Wijngaardplein1, 5632 MA Eindhoven

Telefoon: 040 - 241 1085

Waar  oogzorg  nog echt  oogzorg  is !

Deze adverteerders sponsoren SeniorenBelang Woensel
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 Van de bestuurstafel

Het Corona-virus blijft ons maar 
achtervolgen. Dat thuisblijven begint 
mij zo langzamerhand wel te vervelen. 
Gelukkig heb ik als redacteur van 
dit boekje en als nieuwe activiteiten 
bestuurslid genoeg te doen. 

Dit is alweer het zesde 
programmaboekje van dit jaar met 
op de voorpagina telkens bijzondere 
objecten in Woensel. Voor komend 
jaar als er weer zes programmaboekjes 
uit komen hebben we gekozen voor 
zes objecten in Eindhoven, waaronder 
enkele zeer bijzondere. 

Ik heb gehoord dat leden de 
programmaboekjes sparen om de mooie 

voorpaginà s. Het zoveel mogelijk thuis 
blijven proberen we te veraangenamen 
door een ruiling van legpuzzels op te 
zetten. De legpuzzels zijn gratis. Zie 
bijgaande folder. 

Ook hebben we weer een brievenbus 
actie, deze keer een weekkalender van 
2021 dat elk lid krijgt. De uitslag van de 
Raboclubsupport is bekend. Er zit deze 
keer een folder bij van Energiebox, een 
initiatief van de gemeente Eindhoven. 
Lees de folder goed. Dan hebben we 
nog de Leden voor Leden Actie waarin 
u als lid van SBW er een leuk financieel 
voordeeltje kan halen. Zeker als je deze 
combineert met de VGZ Collectieve 
korting zorgverzekering via KBO 
Brabant. 

Leuk om eens uit te zoeken. 
Als laatste pas goed op u zelf en blijf 
gezond.

Uitslag RABO Clubsupport

Beste mensen,
Wij hebben voor de tweede keer 
meegedaan aan de RABO Clubsupport 
een actie van de Rabobank dat 
verenigingen een extra financieel 
steuntje geeft. 
U heeft daar als lid van de Rabobank op 
kunnen stemmen. Elke stem levert extra 
geld op. 
Dit jaar hebben we €378,54 opgehaald. 
We zijn hartstikke trots dat we dit 
extraatje voor elkaar hebben gekregen. 
Immers we werken zonder subsidie. 

Namens de leden van SeniorenBelang 
Woensel. 
Dank u wel. 
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Prijsuitreiking vrijwilliger.

In juli van dit jaar hebben we onze 
vrijwilligers bedankt met een attentie 
in een stoffen SeniorenBelang 
Woensel boodschappentas. Daarin 
zat ook een lotnummer met op het 
juiste lot een prijs in de vorm van een 
luxe overnachting met ontbijt voor 
twee personen in het Marienhage 
kloosterhotel . Het hotel dat in de 
voormalige Paterskerk is ondergebracht. 
Wij hadden al aan u gemeld dat het 
lotnummer was gevallen op het lot 
van Jan Pennings. Jan doet bij SBW 
vrijwilligerswerk zoals verdeler en 
bezorger van de Ons, het maandblad 
van KBO Brabant. Hij is de motor 
achter de modeshows in de Werff. Ook 
regelt hij het kienen in de Werff en is 

betrokken bij de jaarlijkse Kerstviering 
en  de nieuwjaarsbijeenkomst. Jan het 
is je gegund. Op de foto ziet u Jan met 
de gouden enveloppe. De prijs is door 
de beperkingen van het Corona-virus bij 
hem thuis uitgereikt. 
Gefeliciteerd Jan.  

Lief en Leed

Beste leden van SeniorenBelang 
Woensel.

De Corona tijd is nog niet voorbij en 
dat is de verwachting ook .
Door de Corona is het niet mogelijk om 
mensen die eenzaam zijn te bezoeken.
Er zijn echter wel vrijwilligers van onze 
afdeling Lief en Leed die wel komen als 
het mogelijk is. 
Ik wil erg graag van u horen of u 
iemand kent die of dat u zelf in de 
problemen zit en/of behoefte hebt dat 
er eens iemand bij u aan komt voor een 
gesprekje en een kopje koffie, laat het 
ons dan weten daar kunnen we wat 
mee.
 
De vrijwilligers bezorgen ook bij de 80, 
85, 90, 95 en 100 jarige een presentje. 
Ontvang ze maar, het is voor diegene 

die jarig is een geschenkje dat altijd 
welkom is. De vrijwilliger neemt eerst 
persoonlijk contact met u op en maakt 
zicht bekend dat hij/zij de vrijwilliger is.
Bel mij gerust het zou jammer zijn als 
je achter af hoort dat we er niets mee 
gedaan hebben.

Tot spoedig ziens, mijn tel nummer is  
040-2430863 en 06-30110436.
Blijf gezond en tot spoedig.

Dinie van den Heuvel (Lief en Leed)
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15 oktober jl. is Luc 
Dingen op 84 jarige 
leeftijd overleden.
Luc was erelid van 
Woensel-Oost dat 
later opgenomen werd 
in Senioren Belang 
Woensel. Luc kwam 
in 1996 bij de KBO 
in Vaartbroek (KBO-
Matteus)., later werd dit 
Woensel-Oost.

Al gauw kwam hij in het 
bestuur en daar werd hij 
penningmeester.
Hij is penningmeester gebleven tot 16 
maart 2016.
Als bestuurslid zat hij niet stil. 
In september 2005 was hij 
medeoprichter van de kaartclub. Hij 
was bij alle kaartavonden aanwezig. 
Bij zijn aftreden als bestuurslid/
penningmeester werd hij, vanwege 
zijn grote betekenis en verdiensten 
voor de KBO-afdeling Woensel-Oost 
benoemd tot erelid.
Buiten de KBO was Luc een 
actief bestuurslid in de wijkraad 
Vaartbroek. Voor deze wijk heeft 
hij enige jaren het oud papier mee 
opgehaald.

Ook bij de hobbyclub in De 
Landing heeft hij zijn sporen 
verdiend.
Hij stond altijd klaar voor de 
mensen in de wijk en vooral voor 

de leden van de KBO.
Luc was een bevlogen 
en betrokken persoon.
Voor al zijn verdiensten 
heeft hij op 13 maart 
2012 een koninklijke 
onderscheiding 
ontvangen en werd hij 
benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-
Nassau.
Luc was een gelovig 
man, hij was elke zondag 
bij de H. Mis aanwezig.
Luc is op 22 

oktober begraven op de 
parochiebegraafplaats van de St. 
Petruskerk aan de Kloosterdreef.

In Memoriam
De heer Luc Dingen
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Centrum Voor Beweging en 
Therapie

Jasonstraat 3
5631JB Eindhoven

Telefoon: (040) 2439537
Mail: info@cbtfysio.nl

Leden van SBW krijgen korting van 10 % op PVC vloer- 
delen bij Friestyle-pvcvloeren Brussellaan 2G op vertoon 

van hun KBO pas. Kijk voor openingstijden op: 
www.friestylepvcvloeren.nl

TEGEN OVER DE HEMA
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Brabantse gezegden

Heeft u dat ook. Wa zegde nou?
Hieronder staan een aantal gezegden uit Brabant. Hoe zeg je dat in het 
Nederlands? Stuur de antwoorden op een ansichtkaart en stuur deze naar:
( wel postzegel plakken ) Graag voor 10 december.

Gen van Heutszlaan 14, 5623 JA Eindhoven. Mailen mag ook: 
SBW.activiteiten@gmail.com
Onder de goede oplossingen verloten we een VVV cadeaubon

Brabants Nederlands
1) De kumt nog wel 1) ………………………….
2) Un zotte spol 2) ………………………….
3) Het nooi doen 3) ………………………….
4) Ik suk het nie 4) ………………………….
5) Hij zaat unm goed te rijen 5) ………………………….
6) Keb ok gin leren bakkus 6) …………………………..
7) Gij zijt nun aorige 7) …………………………..
8) Wa dochte gij 8) …………………………..

WOORDZOEKER

Zoek in de woordzoeker 
Nederlandse plaatsnamen 
en streep deze door.
De plaatsnamen kunnen 
van voor naar achteren, 
van achter naar voren of 
zelfs diagonaal staan.

Plaatsnamen
Assen, Barneveld, 
Bergschenhoek, 
Doetinchem, Enschede, 
Gouda, Haarlem, 
Hardenberg, Hilversum, 
Hoogeveen, Houten, 
IJmuiden, Lelystad, 
Maarssen, Middelburg, 
Middelharnis, Oss, 
Vlaardingen, Zeist, Zwolle.
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De Rooi Pannen (Lunches).
Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft “De Rooi 
Pannen” besloten alle reserveringen tot januari te schrappen. Na-
der bericht over nieuwe reserveringen volgt medio januari 2021. 
Voor meer informatie bel Lia en Jan Derwort 040-2415206

Wij wensen u een gezellige
Corona-virus vrije feestmaand.

Blijf gezond.

Bestuur SeniorenBelang Woensel

Legpuzzels maken

Voor de wintermaanden hebben we een doorlopende actie 
legpuzzels ruilen.
De puzzels zijn GRATIS op te vragen door het briefje in te vullen 
dat vorige en deze maand als folder bij de Ons zit/zat. Vul de 
strook in en vraag om een GRATIS legpuzzel. Het is een leuke 
bezigheid in de Corona-winter maanden. De legpuzzel is ook op 
te vragen via sbw.activiteiten@gmail.com of op onze website 
www.Seniorenbelangwoensel.nl

Legpuzzel onderplaat

Heeft u een legpuzzel maar zit u met het verplaatsen van de 
puzzel bijvoorbeeld omdat u de tafel even vrij moet hebben of 
om de puzzel even aan de kant te schuiven. Wij bieden u aan 
in de maand december om een hardboard onderplaat bij u af 
te leveren van 70 x 50 cm en 3 mm dik. Deze onderplaat is op 
maat gemaakt en bij u thuis bezorgd. Kosten € 5,- per plaat. 
Deze service is eenmalig en alleen voor leden. Wilt u gebruik 
maken van deze service bel dan 040-2460871. Vermeld uw 
naam, adres, telefoon nummer en KBO nummer. 

Kegelen: Voor het volgend jaar (2021) hebben we volgende 
data voor het kegelen vastgelegd: 14 januari, 11 februari, 11 
maart, 8 april, 6 mei, 10 juni, 8 juli, (augustus vakantie) 16 sep-
tember, 14 oktober en 18 november. 
Meer informatie: Lia en Jan Derwort 040-2415206

Handwerken in de Uitwijk.
De handwerkgroep van SBW dat wekelijks in de Uitwijk ge-
zellig bezig is, houd jaarlijks een tentoonstelling in Brunswijk. 
Daar staan dan de spullen te bezichtigen en te koop. Helaas 
kan deze tentoonstelling door Corona niet doorgaan. Toch 
heeft de handwerkgroep een aantal poppen, mutsen en slofjes 
bij elkaar gehaakt. Om teleurstelling te voorkomen bieden 
zij deze poppen, mutsen enz. te koop aan. Zie foto. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten. Heeft u interesse in een van de 
getoonde spullen of wilt u meer weten bel dan even met Elly 
Verberne 040-2452307. Als de Corona weer onder controle is 
en de Uitwijk gaat weer open dan bent u van harte welkom 
om deel te nemen aan de handwerkmiddagen. Iets voor u, geef 
u nu al op.

Onze activiteiten worden georganiseerd en gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM.
Ook houden wij ons aan de regels van de lokale accommodaties.
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Wij wensen u een gezellige
Corona-virus vrije feestmaand.

Blijf gezond.

Bestuur SeniorenBelang Woensel

Sinterklaasmiddag  en Kerstviering 
Zoals in de bijlage bij de Ons van Oktober al is aangegeven.
We moeten helaas melden dat we de activiteiten zoals Sinter-
klaas, Kerstvieringen en de Algemene Vergadering dit jaar geen 
doorgang kan vinden. Mogelijk kunnen we de Nieuwjaarsbij-
eenkomsten eind januari 2021 plannen. U hoort eind december 
daarover.

Legpuzzel onderplaat

Heeft u een legpuzzel maar zit u met het verplaatsen van de 
puzzel bijvoorbeeld omdat u de tafel even vrij moet hebben of 
om de puzzel even aan de kant te schuiven. Wij bieden u aan 
in de maand december om een hardboard onderplaat bij u af 
te leveren van 70 x 50 cm en 3 mm dik. Deze onderplaat is op 
maat gemaakt en bij u thuis bezorgd. Kosten € 5,- per plaat. 
Deze service is eenmalig en alleen voor leden. Wilt u gebruik 
maken van deze service bel dan 040-2460871. Vermeld uw 
naam, adres, telefoon nummer en KBO nummer. 

Kaarten, kienen, sjoelen en biljarten 
De Soosmiddagen die in “de Uitwijk “Gen.Pattonlaan” op 
donderdagmiddag, “De Werf” in de Werffstraat op maandag-
middag en VTA Blixems Ouverture zijn weer open. Bij het 
bezoeken worden de Coronarichtlijnen nauwgezet gevolgd. 
Voorkom eenzaamheid en ga deze Soosmiddagen eens 
bezoeken.

Handwerken in de Uitwijk.
De handwerkgroep van SBW dat wekelijks in de Uitwijk ge-
zellig bezig is, houd jaarlijks een tentoonstelling in Brunswijk. 
Daar staan dan de spullen te bezichtigen en te koop. Helaas 
kan deze tentoonstelling door Corona niet doorgaan. Toch 
heeft de handwerkgroep een aantal poppen, mutsen en slofjes 
bij elkaar gehaakt. Om teleurstelling te voorkomen bieden 
zij deze poppen, mutsen enz. te koop aan. Zie foto. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten. Heeft u interesse in een van de 
getoonde spullen of wilt u meer weten bel dan even met Elly 
Verberne 040-2452307. Als de Corona weer onder controle is 
en de Uitwijk gaat weer open dan bent u van harte welkom 
om deel te nemen aan de handwerkmiddagen. Iets voor u, geef 
u nu al op.

Onze activiteiten worden georganiseerd en gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM.
Ook houden wij ons aan de regels van de lokale accommodaties.
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 SeniorenBelang Woensel 
 KBO Brabant/Kring Eindhoven

Verschijningsdata ONS magazine in 
2021

Ons magazine verschijnt in 2021 zo-
veel mogelijk in de laatste week van de 

maand op maandag. In mei verschijnt de Ons op dinsdag in verband met Pinkste-
ren. In juli verschijnt er geen Ons in verband met de vakantieperiode, wel verschijnt 
er in juni een dubbelnummer.

Editie
1, 21 december 2020
2,  25 januari + programmaboekje SBW
3,  22 februari
4,  22 maart + programmaboekje SBW
5,  26 april
6-7,  25 mei (op dinsdag in verband met  

2e Pinsterdag) + programmaboekje SBW
8,  26 juli
9,  23-aug+ programmaboekje SBW
10,  27 september
11,  25 oktober + programmaboekje SBW
12,  22 november
1,  27 december - onder voorbehoud (dit is het januari nummer van 2022) + 

programmaboekje SBW

Op deze data zal het magazine Ons bezorgd worden bij de rayonbezorgers. 
Deze rayonbezorgers bezorgen het magazine in de loop van de week bij de Afde-
lingen.

Voor u gelezen

Ons magazine
De Ons valt 11 keer per jaar bij 130.000 leden op de mat. Wilt u Ons ook niet 
missen?  Neem dan een abonnement. Voor ongeveer € 25,00 per jaar ontvangt u 
11 keer ons ledenmagazine en bent u automatisch lid van KBO-Brabant én van de 
lokale KBO in dit geval SeniorenBelang Woensel. 
Alleen als u nog geen 50 bent, bent u te jong voor een lidmaatschap van onze club. 
Vanaf 50 bent u van harte welkom als actief en/of sympathiserend lid. Wij kun-
nen U ook niet missen!

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vraag uw buren/vrienden eens om lid te 
worden. Het maakt deelname aan activiteiten veel gemakkelijker. U kan er met hun 
over praten of samen deelnemen aan alles wat SBW organiseert. En wij kunnen 
beter uw belangen behartigen. Vaak tegen gereduceerde prijzen.
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Kortingen bij KBO-Brabant - Ledenkorting bij 
Zorgverzekering KBO Brabant heeft samen met VGZ 
een speciale ouderenzorgverzekering opgezet. 

Naast extra kortingen ontvangt u ook van VGZ uw lidmaat-
schapsgeld terug. Navraag bij VGZ leert dat u 25 euro terug krijgt per lid, ook als u al 
een collectieve verzekering of een zorgverzekering bij VGZ hebt en u stapt over op de 
collectieve zorgverzekering van KBO Brabant bij VGZ dan zijn de kortingen en de teruggaaf 
van uw contributie ook van toepassing. 

Eigenlijk bent u dan gratis lid van SBW (KBO Brabant). Bent u nog geen lid, reden om 
u nu op te geven als lid van SBW (KBO Brabant). Deze aanbieding geldt ook voor uw 
partner. Doet u dat via een bestaand lid van SBW, kan krijgt dat lid ook nog eens een VVV 
cadeaukaart van ons. Voorwaarden zijn, u bent 50+ en u meld u aan voor 1 januari 2021.
 
VGZ biedt meer collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021

De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende 
zorgverzekering bij VGZ voor 2021 wordt verhoogd:
• 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%) 

Leden met een aanvullende verzekering VGZ Zorgt profiteren van de volgende 
voordelen:

• Tot 32 behandelingen fysiotherapie
• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1.000 voor een mantelzorgmakelaar
• Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of 

slaaptherapie)
• Vergoeding lidmaatschap KBO tot maximaal 25 euro per verzekerde
 Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting 

(was 0%).
Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ maakt dit op 12 november 
bekend. Dan zal ook de website van VGZ worden aangepast met de gegevens voor 2021.

Positief, door Nelly de Brouwer

Wat is het fijn, positief te zijn. 
Het maakt het leven veel mooier.
Je ziet de zon, al schijnt ze niet.
Een vrolijke lach, verwerpt verdriet
Kijk naar de mensen om je heen
Zij lachen ook, zijn niet alleen
Je voelt ineens een warme gloed
Dat is wat positief zijn doet
Het leven heeft ook jou heel lief
Blijf daarom altijd positief

Wat is het fijn, positief te zijn. 
Het leven wordt mooier en mooier.
Iedereen kent soms een slecht humeur
‘t Is heus niet altijd rozengeur
Pak dan een positief moment
Waarin je iets bijzonders herkent
Kijk naar de zon al schijnt ze niet
Een vrolijke lach, verwerpt verdriet
Kijk positief de wereld in
Dan heeft het leven zéker zin
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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, WC 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, WC Woensel 70
tel. 040-2414053
Woenselse Markt 9
tel. 040-2447059 10% korting
Friestyle-pvc vloeren,  Brussellaan 2 G 
op vloerdelen     10% korting 

Weekkalender

Als het goed 
is dan heeft u 
deze maand een 
weekkalender 
2021 in de 
brievenbus 
gekregen. 
Veelal 
als extra 
bezorgd. 
Wij hopen 
dat het een 
nuttig cadeautje is 
en waar u veel gebruik van kan maken. 
Bezorgers hartelijk dank. 
Mocht u onverhoopt geen kalender 
hebben gekregen bel dan 040-2460871.

Sudoku Medium
In het blokje van 3 bij 3 
vakjes mogen de cijfers 
maar een keer gebruikt 
worden. Ook in een rij 
horizontaal, maar ook in 
de verticale rij mogen de 
cijfers 1 t/m 9 maar een 
keer gebruikt worden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71

72 73

www.puzzelpro.nl©

61 6 73 12 25 54 1 28 58 40 69 31

Breng letters uit 
de puzzel over 
naar de hokjes 
met het cor-
responderende 
nummer.

Horizontaal: 1 
boomloze vlakte 
5 fototoestel 10 
deel v.e. boer-
derij 11 heldere 
ster 13 loof-
boom 14 Turks 
bevelhebber 16 
bestuurbare slee 
18 wurgslang 19 
kippenproduct 
20 grootse verto-
ning 23 de onbe-
kende 24 nacht-
rust 26 kous 27 
rangtelwoord 
29 onderhuids 
vet 31 dierlijke 
uitwerpselen 32 
hoge berg 34 
pret 36 deel v.e. 
fiets 37 getal 39 
plechtige gelofte 

40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkens-
hok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 
59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 
komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woe-
de 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boom-
vrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 
eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 
Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 
49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 
58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 
70 circa 3,14 71 knock-out.
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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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CO
LO

FO
N Bestuur SeniorenBelang 

Secretariaat SBW secretariaat.sbw@gmail.com 040-2983460 
(bellen alleen op woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur)
 
Wim Smeets w.smeets9@upcmail.nl 040-2566418 
  Voorzitter, Bestaande Activiteiten
Hetty Soons secretariaat.sbw@gmail.com 040-2983460 
  Secretaris
Joost Mueters joostmueters@gmail.com 06-47762389 
  Penningmeester
Hannie van Meerten ledenadmiesbw@gmail.com 040-8489985 
  Ledenadministratie
Martien v.d. Moosdijk martmoosdijk@gmail.com 040-2450901 
  2e penningmeester
Dinie v.d. Heuvel goverdina36@gmail.com 040-2430863 
  Lief en Leed
Hans Vos sbw.hansvos@outlook.com 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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Deze adverteerders sponsoren SeniorenBelang Woensel

TEGELS SANITAIR
LODEWIJKS BV

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

WWW.LODEWIJKSTEGELSENSANITAIR.NL

 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 LE N

Alles voor 
de complete 

afwerking van 
uw woonhuis 
onder 1 dak!
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TEGELS SANITAIR
LODEWIJKS BV

Sensationele aanbieding

Leden voor leden actie tot 1 januari 2021

Een najaar-actie van SeniorenBelang Woensel
voor zijn leden. 

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 ledenadministratie bel 040-8489945.


