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SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven
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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!”

Deze adverteerders sponsoren SeniorenBelang Woensel
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 Van de redactie

Beste SBW leden,

Wat gaat de tijd snel. Alweer bijna 
april. Nog steeds hebben we onze 
Corona beperkingen. Wanneer 
kunnen we weer veilig met elkaar 
omgaan? Wanneer kunnen we 
weer eens lekker bij elkaar ko-
men? 
Allemaal vragen waarop ik geen 
antwoord heb. Het Corona- virus 
heeft ook zijn voordelen, de lucht 
wordt steeds schoner. Maar een 
groot nadeel vind ik dat naast de 

plastic-soep 
in zee, we nu 
ook vervuiling 
hebben met 
de mond-
kapjes die je 
overal ziet 
slingeren. Dat 
is toch niet 
nodig. Zo dat 

moest even van het hart. Verder 
in memorandum het laatste ere-
lid van onze vereniging mevrouw 
Libregts. 

Bent u wezen stemmen? 
Toch zeker op een ouderenpar-
tij. We zijn met zo velen en toch 
hebben ouderen weinig invloed 

in de politiek. In dit boekje vind u 
het jaarprogramma op de midden-
paginà s dat doorgaans het hele 
jaar georganiseerd worden. Deze 
uitgaven middenpagina verschilt 
niet zoveel met dat van de vorige 
maand. Verder omdat de activitei-
ten nog stil liggen een stukje over 
rijbewijskeuring en een eerste 
informatie over de enquête, die 
als u hem vergeten bent dan kunt 
u hem nog voor 1 april opsturen. 

Op de voorpagina het vrijheids-
beeld op het stadhuisplein. Aan 
de rand van 
vrijheidsbeeld 
bevinden zich 
granieten 
blokken met 
daarop de 
namen van 
Eindhovense 
oorlogsslacht-
offers. Ga 
eens kijken.

Ik wil u nog als tip meegeven, 
bewaar de 
program-
maboekjes. 
Regelmatig 
staan daar 
nuttige tips 
in. 

Veel lees-
plezier.   
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“Waarmee kunnen wij u van 
dienst zijn”.

De titel van de enquête van SBW. 
De enquête werd bij de “Ons” van 
februari op alle adressen bezorgd. 
Inmiddels hebben velen gebruik 
gemaakt om deze enquête inge-
vuld terug te sturen. De eerste 
conclusie; er is veel belangstelling  
voor voorlichtingbijeenkomsten 
die betrekking hebben op het 
infomeren van leden op tal van 
onderwerpen. Ook voor de acti-
viteiten binnen en buiten is veel 
belangstelling. Sommige leden 
hebben een persoonlijke wens 
en we gaan uitzoeken of wij hen 
kunnen helpen. Uiteraard alles 
zeer discreet. We zijn ook blij met 
de leden die iets willen doen voor 
anderen om een deel van hun vrije 
tijd te besteden aan de mede-

mens. De enquête loopt nog, 
wees er snel bij om deze in te 
leveren. De einddatum loopt op  
1 april af. Kortom, wij SBW, zijn 
niet alleen een activiteitenver-
eniging maar willen u ook helpen 
daar waar mogelijk is. En de en-
quête is DE manier om dat ken-
baar te maken. Later komen wij 
op de uitslag op terug.    

Geachte leden,

Vanwege corona heeft de Alge-
mene Ledenvergadering in 2020 
niet plaatsgevonden. 
Uiteraard lagen de vergaderstuk-
ken klaar voor deze vergade-
ring. Tijdens de ALV worden de 
stukken van het voorgaande jaar 
besproken. 
Bent u geïnteresseerd in het 
Jaarverslag en/of het Financieel 
Overzicht over 2019 dan kunt u 

deze opvragen bij het secretariaat: 
(secretariaat.sbw@gmail.com) of 
via de telefoon: 040-2 98 34 60 
op woensdag en vrijdag tussen 
10.00-12.00 uur. 
 
Tevens bestaat de mogelijkheid 
om het Jaarverslag van KBO Kring 
Eindhoven op te vragen.
Met vriendelijke groet,

Hetty Soons 
secretaris 

SeniorenBelang Woensel



5

Brievenbus-actie

Corona is nog geen verleden tijd.
Daarom hebben we gemeend om 
ook dit jaar weer de Paaseieren 
brievenbusactie te houden. Con-
tact hebben met u is moeilijk maar 
aan u denken op deze manier, dat 
doen wij. Een deze dagen krijgt u 
weer een klein zakje Paaseitjes in 
uw brievenbus. Meestal zit dat bij 
de Ons. Geniet van deze kleine 
geste en hopelijk zien wij u weer 
zo gauw als het kan. 

Vrolijke Paasdagen.

CONTRIBUTIE

Beste leden van SeniorenBelang 
Woensel.

Wanneer ik dit schrijf zijn er nog 
117 leden die zijn of haar contri-
butie nog niet hebben betaald.
Mijn vraag; Wanneer U geen auto-
matische betaling heeft geregeld 
en de contributie nog niet heeft 
overgemaakt dit zo spoedig mo-
gelijk te doen.   
Ons banknummer is: NL15 RABO 
0336 8318 97 t.n.v. KBO afd. 
Woensel met vermelding van Uw 
lidnummer.
Heeft U vragen over de contri-
butie dan kunt U mij bellen of 
mailen.

Hartelijk dank,
Martien van de Moosdijk

2e Penningmeester
Tel.040 - 2450901

martmoosdijk@gmail.com
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PUZZELEN
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U bent van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan een of 
twee webinars.
 
Op 15 april is de webinar over 
Spoofing. Spoofing is oplichting 
waarbij de oplichter zich voor-
doet als uw bank en u op deze 
manier geld probeert af te nemen. 

Ook deze keer laat acteur Kees 
Hulst in een filmpje zien hoe 
spoofing in zijn werk gaat en wat 
u er tegen kunt doen. Ook komen 
de onderwerpen babbeltrucs, 
meekijken bij pinnen, hulpvraag-
fraude en phishing weer aan bod.
 
Op 22 april kunt u kijken naar een 
webinar over online veiligheid. U 
krijgt informatie over hoe u veilig 
kunt internetten. U krijgt uitleg 
over het belang van het gebruik 
van wachtwoorden, het belang 
van het maken van updates, het 
gebruik van een virusscanner en 
het maken van back-ups. Het is 
belangrijk dat u altijd eerst checkt 

voordat u ergens op klikt!
 
U kunt de webinars volgen via de 
website maakhetzeniettemakke-
lijk.nl:
- Op donderdag 15 april om 

10.30 uur het webinar over 
spoofing;

- Op donderdag 22 april om 
10.30 uur het webinar over 
veilig internetten.

Als u niet in de gelegenheid bent 
om het webinar op dit tijdstip te 
volgen dan kunt altijd op een later 
moment de webinars terugkijken.
Gaat u hiervoor naar de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl op 
een moment dat het u uitkomt. 
Uit de enquete is naar voren 
gekomen dat er ook behoefte 
binnen SBW is om hier voorlich-
ting over te geven. Hier komen 
we later op terug.
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarreceptie
Kerst bijeenkomst

Onze activiteiten worden georganiseerd en gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM.
Ook houden wij ons aan de regels van de lokale accommodaties.

Vresselse Hut Nijnsel
Vresselseweg 33 
5491 PA Sint-Oedenrode

Kegelen

Juriaan Pels
Geestakker 48

Kaarten op vrijdagavond

Dit zijn de vaste pagina’s in dit boekje 
dat laat zien wat wij het hele jaar door 
organiseren. Daarnaast organiseren wij 
ook nieuwe en eenmalige activiteiten. 

Deze activiteiten gaan weer van start als het 
gevaar van Covid-19 besmetting geweken 
is en het verantwoord is om de activiteiten 
weer te houden. Onze activiteiten zijn dan 
voor iedereen toegankelijk.

Wijkcentrum t`Trefpunt
Belgieplein 20

Linedance
Elke Woensdagmiddag
Moet u voor aanmelden

Linedance beginners
Elke Vrijdagmorgen
Moet u voor aanmelden

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

Gemeenschapshuis ”De Uitwijk”
Generaal Pattonlaan 124

Soosmiddag
Elke donderdagmiddag van 13,30 tot 16 uur
Handwerken, Kaarten en joelen.
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee 
drinken mag ook.
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Aan de Meet
Muziekmiddagen

Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarreceptie
Kerst bijeenkomst

Onze activiteiten worden georganiseerd en gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM.
Ook houden wij ons aan de regels van de lokale accommodaties.

Dit zijn de vaste pagina’s in dit boekje 
dat laat zien wat wij het hele jaar door 
organiseren. Daarnaast organiseren wij 
ook nieuwe en eenmalige activiteiten. 

Deze activiteiten gaan weer van start als het 
gevaar van Covid-19 besmetting geweken 
is en het verantwoord is om de activiteiten 
weer te houden. Onze activiteiten zijn dan 
voor iedereen toegankelijk.

Trefcentrum “Oude Toren”
Oude Torenstraat 6B

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

Zaal “Unitas”
Vlokhovenseweg

Sinterklaasmiddag

Nieuwjaarsreceptie

Gemeenschapshuis ”De Uitwijk”
Generaal Pattonlaan 124

Soosmiddag
Elke donderdagmiddag van 13,30 tot 16 uur
Handwerken, Kaarten en joelen.
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee 
drinken mag ook.

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

Paradigit
Notitie
Toevoegen: Amazonenlaan 4
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Onze hulp bij verlengen van 
uw rijbewijs 

Wilt u uw rijbewijs verlengen en 
bent u ouder dan 75 jaar? Dan 
moet u medisch gekeurd worden. 

Bij het CBR is helaas een wacht-
tijd ont-
staan 
voor deze 
keu-
ringen. 
Daardoor 
lukt het 
vele senioren niet om tijdig het 
rijbewijs te verlengen. Door de 
coronacrisis zijn de wachttijden 
verder opgelopen. Wellicht bent 
u één van de vele senioren die 
al langer wachten op verlenging. 
KBO-Brabant hielp al heel veel 
leden én niet-leden binnen enkele 
dagen aan verlenging. 
Wilt u dat ook? Vul dan het 
formulier dat u kunt vinden op: 
https://www.kbo-brabant.nl/
aanvragen-hulp-bij-verlengen-rij-
bewijs/ in.

Lukt dit niet? Bel dan ons kantoor 
en vraag naar Edith Mostert: 073 
– 644 40 66 of mail naar: 
emostert@kbo-brabant.nl.
 
Zo verlengt u uw rijbewijs
Begin op tijd: dien 4 tot 5 maan-
den voordat uw rijbewijs verlopen 

is uw gezondheidsverklaring in. 
https://www.cbr.nl/nl/rijbe-
wijs-houden/nl/gezondheidsver-
klaring/uw-gezondheidsverklaring.
htm

U behoort een bevestiging van 
ontvangst te krijgen van het CBR. 

Krijgt u deze niet, neem 
dan contact op met 
KBO-Brabant.
Zodra het CBR uw 
gezondheidsverklaring 
ontvangen heeft, krijgt 
u de benodigde docu-

menten om naar de keuringsarts 
of specialist te gaan. Soms moet 
u ook een rijtest doen. Helaas 
ontvangt u deze documenten 
niet altijd op tijd. Is dat het geval, 
vul dan het formulier in, of neem 
telefonisch contact op met Edith 
Mostert van KBO-Brabant.

U gaat met de documenten van 
het CBR naar de keuringsarts. 
Helaas is er door corona een 
wachttijd ontstaan bij de keu-
ringsartsen. Maak dus zodra u 
de benodigde documenten heeft 
zo snel mogelijk een afspraak. 
KBO-Brabant biedt een overzicht 
van keuringsartsen 2021. Keu-
ringsarts in uw omgeving, zie 
hieronder.

Sommige keuringsartsen verstu-
ren de rapportage zélf naar het 
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CBR via Zorgdomein. Dit is de 
veiligste en snelste weg. Andere 
keuringartsen maken geen gebruik 
van dit portaal. In dat geval dient 

u zelf per post de rapportage naar 
het CBR te versturen. Maakt u in 
elk geval een kopie voor uzelf van 
de héle rapportage!
Als het goed is, ontvangt u binnen 

afzienbare tijd van het CBR be-
richt over uw verlenging. 

Helaas zijn ook hier wachttijden 
ontstaan. Daarom mag u van het 
CBR soms doorrijden met een 
verlopen rijbewijs. Let op: dat mag 
alléén met een brief van het CBR!
Bron: KBO Brabant
Rijbewijskeuringen

Wijkcentrum De Werf 
Adres Van der Werffstraat 14 
Postcode en plaats 5622 KB 
EINDHOVEN 
Contact 085–4883616 
Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 
en 17.00 uur. 
Online afspraak en meer informa-
tie: www.goedkopekeuringen.nl

Uw KBO-contributie retour 
via VGZ

Als u bij VGZ een aanvullende 
verzekering onder het collectief 
van KBO-Brabant heeft afgeslo-
ten, kunt u uw contributie tot 
maximaal 25 euro terug ontvan-
gen.

Hiervoor dient u een bewijs van 
lidmaatschap én betaling van uw 
contributie bij VGZ in. Vul uw 
gegevens in en u ontvangt van 
KBO-Brabant een betalingsbe-
wijs via e-mail. Dit bewijs kunt u 

indienen bij VGZ 
zoals u uw facturen 
voor zorgkosten 
declareert.

Let op 
Indien u en uw partner beiden 
KBO-lid en bij VGZ aanvullend 
verzekerd bent, dient u het for-
mulier voor ieder van u apart in te 
vullen.

Het formulier kunt u vinden op : 
https://www.kbo-brabant.nl/con-
tributie-retour/ 
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Voor betaalbaar vakwerk en deskundig 
advies. Uw schilderwerk, is onze zorg!

Binnen en buiten.

George Orwelllaan 2 | 5629 MN Eindhoven
www.alexbressers.nl | info@alexbressers.nl

T. (040) 245 01 52 | M. 06 - 54 24 53 90

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

Waar oogzorg nog echt oogzorg is!

• Wijngaardplein 49, 5632 MC Eindhoven
• Telefoonnummer:040 284 9632
• Email:info@slagerijtraiteurjagervanhoof.nl
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Op 15 januari is Netty in het woon- zorgcentrum Berken-
staete in Son overleden. Sinds 1 januari 1986 was zij lid 
van de voormalige KBO-afdeling St. Lucas en was de echt-
genote van Peter Liebregts, die lange tijd voorzitter is ge-
weest van deze  KBO-afdeling. Wij verliezen in haar een 
gelovig, eerlijk, bescheiden, behulpzaam erelid. Zij was 
actief bij de meeste activiteiten en kon geweldig genieten 
van de dagreisjes. 
Een wereldkampioen in haar specialiteit “het haken”. Net-
ty wij gaan je missen, maar blijven de dierbare herinnering 
aan je koesteren. 

Rust zacht.

In Memoriam
mevrouw

Netty Liebregts
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Eindhoven
Onze Lieve Vrouwestraat 8
5623 PE Eindhoven
T. (040) 244 88 55
E. info@markswachters.nl
W. www.markswachters.nl

Nuenen
Parkstraat 54
5671 GH Nuenen
T. (040) 283 13 03
E. nuenen@markswachters.nl
W. www.markwachters.nl

 

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
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CO
LO

FO
N Bestuur SeniorenBelang Woensel

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.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

Omslag foto: Bevrijdingsbeeld op stadhuisplein, 

Eindhoven. Beeldengroep van drie mannenfiguren, 

die de burger, de soldaat en de verzetsman die hun 

leven hebben gegeven voor de vrijheid, symbolise-

ren. Het beeld is geplaatst op een rond voetstuk van 

muschelkalk, ontworpen door architect ir, Jan A. 

van der Laan. Op het voetstuk zijn vier kalkstenen 

tegels aangebracht, met in reliëf afbeeldingen van de 

Tweede Wereldoorlog en een tekst van de dichter 

N.A. Donkersloot.

Paradigit
Notitie
Tekst loopt door elkaar
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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


