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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
Van de redactie
Namens de redactie een heel gezond
en hoopvol 2021.
We hebben voor het
komend jaar weer
een zestal boekjes met bijzondere
voorpagina foto`s.
Op de voorpagina
van dit boekje treft u
de Catharinakerk aan
tijdens Glow.
Heeft u ook vlak
voor de Kerst de
kerstkaart van SBW
ontvangen? Deels is
de kaart bij de “Ons”
bezorging gedaan en
een klein gedeelte is aan de deur af
gegeven.
Alleen daar waar het verantwoord
was.

Corona virus.
Als laatste kunt u lezen over onze
unieke legpuzzel- actie. Ik vraag speciaal aandacht daarvoor.
Vergeet niet uw belasting formulier
dat bij de Ons van december zat op te
sturen.
Omdat er weinig
vaste activiteiten zijn
wordt het programmaboekje gevuld met
artikeltjes waarvan
de redactie denkt dat
u hier wat aan heeft.
Veel leesplezier.

Uitslag Brabantse gezegden.

De oplossing van de Brabantse gezeg- In het boekje van eind vorig jaar hadden en deze op te sturen is wat tegen- den wij een aantal Brabantse gezegden
gevallen. Lees rechts.
gepubliceerd en u
gevraagd hoe zeg
Ik heb gehoord dat hier en daar de
je dat in het Neenergie box is aangevraagd.
derlands. Blijkbaar
Verstandig om eens te weten waar uw was het vertalen
energiekosten naar toe gaan.
moeilijk. We kregen
weinig oplossingen
In dit boekje treft u ook een tweetal binnen. Toch hebartikeltjes aan waar ik speciaal aanben we een winnaar Een oogje op iemand hebben
dacht voor vraag.
getrokken uit de
goede antwoorden. De winnaar is…..
Het ene gaat over Dementie en
Mevrouw Nieuwenhuizen. Wij hebben
Eenzaamheid en het ander over het
haar een Bloemenbon overhandigd.
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Van de redactie
Wij wensen u een voorspoedig, gezond
en hoopvol 2021 toe en dat:

over die meedoen aan de verkiezingen
om verzekerd te zijn van versplintering
in belangen. Ook de politieke partijen
die voor de ouderen op moeten komen
zijn het niet eens met elkaar.
Diep triest. Wanneer komt de tijd dat
we één sterke ouderenpartij hebben die

Corona weer een biertje is.
Donald alleen maar een eend is.
Dissel alleen maar iets voor een caravan is.
De Jonge gewoon weer kaas is.
Positief weer positief is.
Isolatie alleen maar iets is wat je tussen je spouwmuur stopt.
Wattenstaafje alleen nog in je oren gaat.
Mondkapje alleen nog voor bij het zagen gebruikt
wordt.
Kortom, gewoon weer 365 normale
dagen.
Bovenstaande tekst kreeg ik begin
januari binnen. Leuk en allemaal goed
bedoeld. Maar voor mij … heb er ook
een wrange smaak bij. De wens om weer
normale dagen te hebben, heb ik ook.
Ik baal ervan dat wij nog niet van het
virus af zijn. Ik word er zo moe van, om
al een jaar rekening te moeten houden
met anderen, door mezelf aan de regels
te moeten houden en dat anderen er
een loopje mee nemen. Het “gesode-mieter” van wie eerst de spuiten krijgt en in
welke volgorde.

opkomt voor de belangen van de ouderen. Want, wees er zeker van, niets is zo
onzeker dan de ziektekostenverzekering
en de pensioenen. Als dit onder normale
dagen vallen dan begrijp ik de wens om
weer naar normale dagen te gaan. Reacties op dit artikel mag naar:
sbw.hansvos@outlook.com

Welkom
Welkom alle nieuwe leden die de
laatste maanden
lid van SBW zijn
geworden.
Maar helaas
Op het moment van schrijven worden
hebben we ook van een aantal leden afmorgen de eerste vaccinaties gezet. Ik
scheid moeten nemen, ook ten gevolge
ben benieuwd of dat verder wel goed
van het Corona-virus.
gaat. Als dat zo is, dan gaan we langzaam De cijfers op een rij:
over naar weer normale dagen.
Wij hebben 32 nieuwe leden mogen
Laat me niet lachen. Het volgende “geso- begroeten, waarvan 24 leden via de
demieter” komt er al weer aan. Verkieledenwerfactie.
zingen. Maar liefst 81 partijen hebben
Helaas hebben11 leden hun lidmaatzich ingeschreven. Ze zullen niet alleschap opgezegd, om verschillende
maal meedoen, maar er blijven er genoeg redenen.
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Samenwerking SeniorenBelang Woensel,
Bibliotheek Eindhoven
en studenten Toegepaste
Gerontologie
Ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke
producten en diensten

Wensen van de doelgroep
We zijn nu volop in gesprek met de achterban van SBW. We hebben meer dan
20 interviews gehouden om te vragen
waar zij behoefte aan hebben. Dat loopt
uiteen van beter vervoer naar de bibliotheek en de buurthuizen in Woensel tot
leuke activiteiten in coronatijd en erna.

Hoe bereiken we een jongere doelAl kunnen we natuurlijk niet alles oplosgroep?
sen.” Voor de opdrachtgevers SeniorenWelke interessante
Belang Woensel en
activiteiten kunBibliotheek Eindhonen we onze leden
ven is het van bebieden? Het zijn
lang dat de ideeën
vragen die leven
die de studenten
bij Seniorenbelang
leveren praktisch
Woensel (SBW).
uitvoerbaar zijn.
De belangenclub
Eind februari tonen
voor 50+ers gaat
de studenten de
daarom een saeerste concepten.
menwerking aan
Contact SBW:
met studenten van Hans Vos van SeniorenBelang Woensel (midden) in gesprek sbw.hansvos@
Fontys Toegepaste met studente Naomi Vissers.
outlook.com
Gerontologie.
Leeftijdsvriendelijke producten en
diensten
Fontys Toegepaste Gerontologie is een
opleiding waarin studenten zich richten
op het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke producten en diensten.
Ook Gaike van Enckevort, mediacoach
senioren van Bibliotheek Eindhoven, is
bij het project betrokken.
Hans Vos, verantwoordelijk voor de activiteiten van SBW, is enthousiast: “Het
is reuze interessant met drie partijen de
krachten te bundelen.
Met de frisse blik van de Fontysstudenten komen we vast tot goede ideeën om
producten en diensten voor 50+ ers te
bedenken. Deze zijn zowel voor SBW
als voor de bibliotheek interessant.”

3x Ongemerkt sparen
1. Koopzegels erbij? Zeg niet te gauw nee,
want supermarktzegels leveren een hogere
rendement op dan de gemiddelde spaarrekening: meestal rond de 5 %, soms zelfs meer.
Omdat het elke keer om een klein bedrag
gaat, mis je het geld nauwelijks. Overigens is
AH per JL 1 januari gestopt met fysiek koopzegels kopen, zij bieden alleen nog koopzegels aan via de AH App. De koopzegels zijn
nog wel in te wisselen.
2. Spaar elke dag bijvoorbeeld in een potje €
1,00 of automatisch op een spaarrekening.
3. Handig. Pin-sparen bij de ABN AMRO. Bij
elke betaling of geldopname met je pinpas,
wordt er een vast percentage afgeschreven
van je betaalrekening en op de spaarrekening gestort.
Bron: Libelle
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Vresselse Hut Nijnsel
Vresselseweg 33
5491 PA Sint-Oedenrode
Kegelen
Juriaan Pels
Geestakker 48
Kaarten op vrijdagavond

Dit zijn de
boekje dat laa
jaar door or
organiseren
eenmalige activitei
gaan weer van sta
Covid-19 besmettin
verantwoord is om
houden. Onze acti
iedereen toegankel

Onze activiteiten worden georganiseerd en geh
Ook houden wij ons aan de regels
Wijkcentrum t`Trefpunt
Belgieplein 20

Buurthuis De Boemer
Planetenlaan 1-a

Linedance
Elke Woensdagmiddag
Moet u voor aanmelden

Twee keer per jaar Mo

Linedance beginners
Elke Vrijdagmorgen
Moet u voor aanmelden

Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarreceptie
Kerst bijeenkomst

Bestuursvergaderingen SBW
Een keer per maand
Wijkcentrum VTA Blixems
Ouverture 2
Soosmiddag
Elke donderdagmiddag van 14 tot 17 uur
Kaarten (Jokeren )
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee
drinken mag ook.
Nieuwjaarreceptie
Kerst bijeenkomst
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Gemeenschapshuis ”D

Generaal Pattonlaan 124

Soosmiddag
Elke donderdagmiddag v
Handwerken, Kaarten
Inlopen, praatje maken e
drinken mag ook.

vaste pagina’s in dit
at zien wat wij het hele
rganiseren. Daarnaast
wij ook nieuwe en
iten. Deze activiteiten
art als het gevaar van
ng geweken is en het
de activiteiten weer te
iviteiten zijn dan voor
lijk.

Gemeenschapshuis ”De Uitwijk”
Generaal Pattonlaan 124
Soosmiddag
Elke donderdagmiddag van 14 tot 17 uur
Handwerken, Kaarten
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee,
drinken mag ook.

houden volgens de richtlijnen van het RIVM.
s van de lokale accommodaties.

rang

Trefcentrum “Oude Toren”
Oude Torenstraat 6B

odeshow

Kienen om de 14 dagen
Maandagmiddag van 14 tot 17 uur
Prijzen kienen

De Uitwijk”
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van 14 tot 17 uur

en een kopje koffie of thee

Zaal “Unitas”
Vlokhovenseweg
Sinterklaasmiddag
Wijkgebouw “De Werf”
Van der Werffstraat 14
Kienen om de 14 dagen: Woensdagmiddag van
14 tot 17 uur. Geldprijzen
Een keer per jaar Modeshow:
Met verkoop van dameskleding
Soosmiddag
Biljarten, Sjoelen en kaarten oa. rikken
Elke maandagmiddag van 14 tot 17 uur
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee
drinken mag ook.
Nieuwjaarreceptie
Kerst bijeenkomst
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•

Wijngaardplein 49, 5632 MC Eindhoven
Telefoonnummer:040 284 9632
Email:info@slagerijtraiteurjagervanhoof.nl

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

BUISMAN BRILLEN
Wijngaardplein1, 5632 MA Eindhoven
Telefoon: 040 - 241 1085

Voor betaalbaar vakwerk en deskundig
advies. Uw schilderwerk, is onze zorg!
Binnen en buiten.

Wa a r o o g zo r g n o g e c h t o o g zo r g i s !
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George Orwelllaan 2 | 5629 MN Eindhoven
www.alexbressers.nl | info@alexbressers.nl
T. (040) 245 01 52 | M. 06 - 54 24 53 90

Dementie
Dementie is de benaming voor een
combinatie van symptomen waarbij de
hersenen informatie niet meer goed
kunnen verwerken.
Dementie komt in
ruim vijftig verschillende vormen voor,
o.a. de ziekte Alzheimer. Hoewel er
hulpfondsen, (mantel)zorgers en andere
hulpmiddelen zijn,
wanneer dementie
begint te spelen
bij iemand, wil ook
SBW haar steentje
bijdragen aan de leden die hulp nodig
hebben. SBW is er zich van bewust dat
er leden zijn waarbij zich zaken zoals
bijv. dementie of eenzaamheid spelen.

Daarom hoort SBW graag van leden die
vanwege deze zaken vragen hebben
en bijv. over het niet naar activiteiten
kunnen komen, zodat SBW voor zover
mogelijk is, daarin kan voorzien. Is er
bijvoorbeeld vanwege ziektekosten
geen budget voor een activiteit, dan wil
SBW in overleg gaan met dit lid om te
kijken naar mogelijke oplossingen. Lief
& Leed heeft vrijwilligers die leden
bezoeken die het
moeilijk hebben.
Wanneer u SBW
op de hoogte wilt
brengen van uw
situatie, of gewoon
iemand nodig heeft
om mee te praten
over wat u dwars
zit, dan kunt u contact opnemen met
Lief & Leed via coördinator en contactpersoon Dinie v/d Heuvel. Telefoon:
040-2430863.

Legpuzzels

CONTRIBUTIE 2021.
Ook dit jaar is je contributie nog steeds
€25,- per persoon per jaar.
Sinds enige maanLeden die voor een automatische
den hebben we het
incasso hebben gekozen is medio deze
ruilen van legpuzzels
maand de contributie ingehouden.
georganiseerd. Met
Mocht U na het verschijnen van dit
wisselend succes.
boekje de contributie nog niet betaald
hebben verzoek ik U vriendelijk dit vóór
Wij willen dan ook eind februari stop10 februari over te maken op rekening
pen met deze activiteit
Kunt u een legpuzzel gebruiken en wilt nummer NL 15 RABO 0336 8318 97
u deze nog gratis hebben, dan kunt u in t.n.v. KBO afd. Woensel met vermelding
de maand februari er nog een aanvragen. van contributie 2021 en lid nummer.
Wacht A.U.B. niet met betalen want wij
moeten onze rekeningen ook betalen.
Er zijn er nog zo`n 70 op voorraad. Bel
Heeft U nog geen automatische afNico op zijn telefoonnummer 040schrijving bel dan met de ledenadminis2420901
tratie tel. 040-8489985.
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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

SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

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

Bestuur SeniorenBelang Woensel
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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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 in 2021 slechts 25 euro
voor een heel jaar het 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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