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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

Bijeenkomst (nieuwe)
vrijwilligers

Eind augustus
Een grote plus van de enquête die 
wij in april hebben gehouden is dat 
zich vele nieuwe vrijwilligers hebben 
aangemeld. Om een beeld te geven 
wat er allemaal aan vrijwilligerswerk te 
doen is, gaan we een middag organi-
seren waar wij uitleg geven over onze 
vereniging, wat we doen en wat we 
nodig hebben. De uitnodiging is voor 
nieuwe en huidige vrijwilligers. Allen 
krijgen een persoonlijke uitnodiging 
waarin datum, tijd en locatie vermeld 
staan. Vermoedelijke datum van de 
bijeenkomst is eind augustus.

Van de redactie
Het is al weer eind mei. Het lijkt of dat 
er niets gedaan wordt bij SBW, maar 
ik kan u vertellen dat achter de scher-
men hard gewerkt wordt om al onze 
activiteiten en belangen voor onze 
leden goed op orde te brengen. Zodra 
Nederland echt van “slot” gaat gaan 
wij er weer vol tegenaan. Niet alleen 
met de bestaande activiteiten om deze 
uit te breiden, maar ook met nieuwe 
activiteiten o.a. voorlichting over allerlei 
onderwerpen om deze aan onze leden 
aan te bieden (zoals u heeft aan gege-
ven in de enquête). 
De groep Lief en Leed wordt “steviger” 
neergezet, niet alleen voor verjaarda-
gen, maar ook aandacht schenken aan 
mensen die behoefte hebben aan een 
gesprek, op welke manier dan ook. 
De busreis naar de musical kan einde-
lijk doorgang vinden. 
Als straks de wijkgebouwen weer open 
gaan, kunt u allemaal onze soosmid-
dagen bezoeken. Dat hoeft niet alleen 
in uw eigen wijkgebouw te zijn. U heeft  
ook toegang tot alle activiteiten die 
door SBW worden georganiseerd. Zie 
ook middenpagina. 
Bij al onze activiteiten hebben wij een 
coördinator (aanspreekpunt). 
Stap voor stap hopen we nieuwe ac-
tiviteiten op te starten, zoals koersbal, 

meezingmiddagen, EHBO voor oude-
ren enz. U begrijpt dat het tijd nodig 
heeft en dat we bij de nieuwe activi-
teiten ook zoeken naar coördinators. 
Mede daarom organiseren wij een 
vrijwilligersmiddag in augustus. Voelt 
u zich aangetrokken om met ons mee 
te doen, bel mij gerust voor informatie. 
Mijn telefoonnummer staat achter in 
dit boekje. Wanneer u vragen heeft, 
kijk eens op pagina 11 van dit boekje. 
Daar staan telefoonnummers en mail-
adressen om het juiste bestuurslid te 
spreken of het secretariaat van SBW. 
Ik wil graag afsluiten met onze slogan:  
“Niemand hoeft alleen te zijn en blijf 
gezond”.
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Van zaterdag 1 mei tot en 
met zondag 15 augustus bent u 
van harte uitgenodigd in de Sint 
Petruskerk voor een bedevaart aan 
huis. De Vrienden van Sint Petrus 
hebben in samenwerking met een 
aantal enthousiaste verzamelaars de 
tentoonstelling  “Thuis op bedevaart” 
samengesteld. U treft hier van 25 
bekende Maria-bedevaartsoorden uit 
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal beeltenissen aan.
Iedere zaterdagmiddag van 13.30 
uur tot 16.00 uur zijn de deuren 
geopend voor een bezoek aan deze 
tentoonstelling of de kerk zelf. 
De toegang is voor iedereen gratis.

Eeuwenoud beeld van Maria verstopt in Petruskerk 

Op een van mijn route
Op een van mijn routes bij het bezor-
gen van de Ons ontmoette ik een me-

vrouw met 
een positieve 
kijk op de 
toekomst. 
We hebben 
het even 
over haar 
tuin gehad, 
speciaal over 
de boom met 
afhangende 
takken die zij 
ingeruild had 
tegen een 

boom met omhoog groeiende takken. 
Zie hieronder haar uitspraak.

De Moerbeiboom met treurende takken,
Werkt niet mee, als ik me weer op moet 
pakken,
Ik ruilde hem in voor een Atalantus,

(levensboom)
Strekt zijn takken als beschermende 
kroon, en; Iedere Zomer zover het kan,
Gefilterde zonnestralen, 
Blij wordt ik ervan.

Henriëtte van den Bosch
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Busreis naar musical.
Eindelijk lijkt het zover.
Door Corona werd het moeilijk om de 
musicalreis met diner georganiseerd 
te krijgen.
Nu na ettelijke omboekingen lijkt het 
erop dat we met verschillende bussen 
naar de musical “The Sound of Music“ 
eindelijk kunnen gaan. Op woensdag 
21 juli is dan het vertrek naar het 
AFAS theater in Scheveningen. Een 
dag met een VIP behandeling en ho-
pelijk een dag om niet te vergeten.
Wij van SBW wensen alle deelnemers 
een hele fijne en mooie dag. 

Notaris presentatie. 
Op vrijdag 2 juli om 14.00 uur Wijk-
centrum De Werf van der Werffstraat 
14 komt een notaris van het notaris-
kantoor Marks Wachters een tweetal 
presentaties geven. Presentaties 
waarbij het ouder worden een belang-
rijk thema is als je wat wilt regelen met 
een testament of levenstestament. 
Een middag waar deze onderwerpen 
haarfijn aan de orde komen en waar u 
algemene vragen aan de notaris kan 
stellen. Voor persoonlijke vragen kan 
je dan een afspraak maken. De leden 
die middels het enquête formulier 
interesse hebben getoond krijgen een 
persoonlijke uitnodiging. Overige le-
den kunnen voor meer info en inschrij-
ven tot 15 juni op telefoonnummer 
040-2460871. Mogelijk is het verstan-
dig om een familielid mee te nemen. 

Uiteraard alles onder voorbehoud van 
de dan geldende Coronaregels. Leden 
betalen €1,50. Introducees betalen 
€3,00 (kopje koffie inbegrepen) bij 
binnenkomst.

Voorlichting Clientenon-
dersteuning en Wmo
(wet maatschappelijke ondersteuning)

Op 8 of 16 September 2021 ( aankon-
diging )
Wat is Wmo?
Zorg voor jezelf of jouw naasten 
organiseren is een ingewikkelde klus, 
zeker als je wat ouder wordt. Hoe 
vind je de weg in het doolhof van 
organisaties en regelingen? Op deze 
middag wordt uitleg gegeven hoe dat 
in elkaar zit. Een aantal SBW leden 
hebben aangegeven dat zij meer over 
dit onderwerp willen weten. Zij krijgen 
een persoonlijke uitnodiging. Andere 
leden en geïnteresseerde krijgen een 
aankondiging als bijlagen in de” Ons 
“van Juli. 

Biljarten 
Op twee plaatsen in Woensel wordt 
er gebiljart onder de SBW vlag. Een 
aantal leden hebben te kennen gege-
ven dat zij dat graag doen. Er is nog 
plaats. Locaties zijn Wijkgebouw “de 
Uitwijk “ Generaal Pattonlaan 124 op 
donderdagmiddag en Wijkgebouw “De 
Werf” in de van der Werffstraat 14 op 
maandagmiddag. Ga eens een keer
kijken, u wordt welkom geheten door 
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet

Nieuwjaarreceptie, de Boemerang

Kerst bijeenkomst in de Vresselse Hut, St. Oedenrode

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, 5628 XJ Eindhoven

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, 5629 PV Eindhoven

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, 5623 KC Eindhoven

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.

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



7

Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet

Nieuwjaarreceptie, de Boemerang

Kerst bijeenkomst in de Vresselse Hut, St. Oedenrode

Aan de Meet
Amazonelaan 4, 5631 KW Eindhoven
Muziekmiddagen

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.

Gemeenschapshuis ”De Uitwijk”
Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven

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.

Trefcentrum “Oude Toren”
Oude Torenstraat 6B, 5623 PG Eindhoven

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

Zaal “Unitas”
Vlokhovenseweg 49, 5625 WV Eindhoven

Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarsreceptie

Wijkgebouw “De Werf”
Van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven
Kienen de 1ste en de 3de woensdagmiddag van 
14 tot 17 uur. Geldprijzen

Twee 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

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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Dhr. Zuidema (De Uitwijk) of Dhr. Van 
Bijnen (de Werf). Opgeven kan via Dhr. 
P. Brox op 06-33856799. Biljarten gaat 
van start zo gauw de locaties weer 
open gaan. Op die middagen zijn ook 
andere activiteiten, uw partner kan dan 
meekomen.

Rikken en Jokeren vanaf 
10 september
Zoals het nu er voor staat gaan we 
weer vanaf 10 september kaarten in 
het Juriaan Pels Wooncentrum. Je 

kunt er rikken en jokeren. Elke vrijdag 
om de veertien dagen. De daarop vol-
gende kaartavond is dan 24 septem-
ber. Aanvang 19.30 uur. Ingang via de 
toegang in de Kampakker bij de Rode 
Deur. Inleggeld  bedraagt  €2,00. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Graag daar even melden bij Wil van 
der Velden. 

Wijkgebouwen weer open
Waarschijnlijk gaan de wijkgebouwen 
weer open. Zodra de datum bekend is, 
kunnen wij starten met onze activitei-
ten. Wij raden u aan om onze website 
www.seniorenbelangwoensel.nl te be-
kijken. Op de website leest u o.a. het 
laatste nieuws van het opstarten van 
onze activiteiten. Heeft u geen internet, 
vraag het even in uw omgeving.

Zomer in zicht
Aan het einde van de tunnel
Brandt een hartverwarmend licht
Na lange tijd van binnenzitten
Komt de zomer weer in zicht

Narigheid zal gaan verdwijnen
Iedereen is Corona-moe
Een gouden zon zal voor ons schijnen
Wij zijn aan de zomer toe

We gaan genieten van ons tuintje
Of van een stoeltje op het balkon
Een krantje of een boekje lezen

Of lekker soezen in de zon

Natuurlijk zijn er ook nog mensen
Die gaan er met de fiets op uit
Pakken graag eens een terrasje
Waarmee je dan de dag afsluit

We zitten nu nog in de lente
Maar de zomer is in zicht
Kijk naar het einde van de tunnel
Daar brandt een hartverwarmend licht

Nelly de Brouwer
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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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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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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 verantwoor-
delijk 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: Op de voorpagina zie je deze keer een deel 

van de Blob. Uniek qua vorm én uniek in zijn soort. Groot, 

baanbrekend, de trots van het 18 Septemberplein. De Blob is 

ontworpen door Massimiliano Fuksas. Er is ook nog een mi-

ni-Blob. Deze kleine Blob heet Bubble. Ontworpen van glas 

en staal door Tarra architectuur en stedenbouw. Rechts op de 

foto kijk je op het voormalige Philips gebouw, de  Lichttoren 

en de Witte Dame. Tussendoor kijk je zo de Emmasingel in.  
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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


