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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



3

 Van de redactie

Van de redactie
Hier hebt u al weer het 4e program-
maboekje in 2021. Gelukkig hebben 
we weer onze activiteiten op kunnen 
pakken. Immers de meeste leden 
hebben hun prikken gehaald, wat toch 
wel een zeker gevoel geeft, als je iets 
organiseert. De wijkgebouwen zijn 
weer open en wijkgebouw “de Uitwijk” 
blijft zelfs in de zomermaanden open. 
Daarom gaan onze activiteiten daar 
gewoon door. De middenpagina in dit 
boekje staat bordenvol informatie en 
we hebben goed geluisterd naar wat 
onze leden willen. Inmiddels hebben 
we een informatieve presentatie van 
de notaris gehad over testament en 
levenstestament. Bovendien zijn er 
een aantal activiteiten in de bijlagen 
van dit boekje aangekondigd en waar 
u op kunt inschrijven. 
Aanmelden voor de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) staat 
ook in dit boekje aangekondigd. Een 
voorlichting over WMO waar iedereen 
vroeg of laat mee te maken krijgt. 
Laat u voorlichten. Wij hopen dat u uit 
het aanbod, er wat uit kan kiezen om 
deel te nemen. Alles wordt georgani-
seerd onder de dan wettelijke Corona 
regels van het RIVM. Wij hebben nog 
steeds ons motto: 
Niemand hoeft alleen te zijn.

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 10% korting 

Woenselse Markt 9

tel. 040-2447059 10% korting

Friestyle-pvc vloeren,  Brussellaan 2 G 

op vloerdelen     10% korting 

Ruilbeurs.
In zaal de Oude Toren huist al ja-
renlang een ruilbeurs. Door Corona 
heeft deze beurs stil gelegen. Om 
deze ruilbeurs leven in te blazen, roep 
ik leden en anderen op om zich te 
melden. Heeft u iets te ruilen en zoekt 
u naar mogelijkheden om uw collec-
tie uit te breiden meld u zich door te 
bellen naar Hans Vos 06-30004755 
De ruilbeurs is een keer per maand en 
begint weer de 1ste zaterdag van de 
maand (5 september). 
Laat u horen. 
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Onderstaand artikel komt uit een 
brief van het ING naar hun leden toe. 
Deze waarschuwing is natuurlijk van 
toepassing voor oplichting bij alle 
banken (Spoofing). 

Bescherm je tegen oplichting via de 
telefoon
Onze klanten wor-
den gebeld door 
oplichters. Ze 
zeggen bijvoor-
beeld dat je geld 
niet veilig staat 
op je rekening. 
Daarna vragen ze 
je je geld zo snel 
mogelijk over te 
maken naar een 
andere rekening. Of ze bellen met de 
melding dat je Betaalpas of ING Scan-
ner wordt opgehaald. De oplichters 
zeggen dat ze van ING zijn, maar dat 
is niet zo. Want dit soort zaken vragen 
we nooit. Hang direct op!

ING-medewerkers vragen je nooit 
om geld over te maken naar een 
andere rekening!
Als wij verdachte transacties op jouw 
rekening zien, dan blokkeren wij de 
betaalfunctie op je rekening of we blok-
keren de rekening helemaal. Daarna 
nemen we direct contact met je op.  
Ook goed om rekening mee te houden:
 Een ING-medewerker vraagt 

nooit naar je inloggegevens, pincode 
of andere beveiligingscodes. Deze 
gegevens zijn persoonlijk en alleen 
van jou. 
 We sturen je nooit een e-mail, 
sms of app met daarin een link die 
direct naar Mijn ING gaat. 
 Ook vragen we je nooit om je 

Betaalpas aan 
iemand mee te 
geven of op te 
sturen. Ook niet 
nadat je de pas 
hebt doorgeknipt. 
 We vragen je 
nooit om Team-
Viewer of een 
ander programma 
te installeren, om 

je zo op afstand te helpen. 

Wat doe je als je te maken krijgt met 
een oplichter?
Word je gebeld en zegt de persoon dat 
je geld niet veilig is en dat je het zelf 
moet overmaken naar een andere re-
kening? Hang meteen op en bel direct 
de Alarmlijn: 
ING 020 22 888 00 of valse-email@ing.
nl
Rabobank, 088-722 67 67 of  
valse-email@rabobank.nl 
ABN Amro, 088-226 26 26 of val-
se-email@nl.abnamro
Stuur verdachte e-mails en sms’jes 
door naar je eigen bank.
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Testament en Levenstestament

Op 2 juli j.l. is bij SBW op de locatie “De 
Werf “ de notaris van het notariskantoor 
Marks Wachters langs geweest. Een 
informatieve middag met een duidelijke 
uitgebreide informatie over testament en 
levenstestament. De aanwezige deelne-

mers konden vragen stellen. De notaris 
Remy de Gier gaf duidelijke antwoorden 
op vragen die van algemene aard waren. 
Voor persoonlijke vragen was gelegen-
heid na de presentatie of via een gratis 
afspraak bij het notariskantoor dat zit aan 
de Onze Lieve Vrouwenstraat. Alle be-
zoekers kregen een Hand Out waar aan-
tekeningen op gemaakt konden worden. 
Deze Hand Out (presentatie) is digitaal 
beschikbaar voor alle SBW leden. Mail 
naar sbw.activiteiten@gmail.com. Heeft 
u dan nog interesse om uw testamenten 
te regelen maak dan een afspraak met 
het notariskantoor.  

WMO (Wet Maatschappelijke onder-
steuning)
Vroeg of laat, we krijgen er bijna allemaal 
mee te maken. De WMO (Wet 
Maatschappelijke ondersteuning). 
Heb je nu of in de toekomst zorg 
en/of ondersteuning nodig bijv. 
huishoudelijke hulp, beschermd 
wonen of taxi vervoer en wil je 
daar meer van weten. Dan is het 
nu tijd om je te laten voorlichten 
hoe dat in Eindhoven geregeld 
is. De voorlichting wordt gegeven 
door de heer Ton Smeets en de 
heer Bert van ‘t Laar op: woens-
dagmiddag 15 september van 13.30 tot 
16.00 uur. Locatie voor deze meeting 
is VTA Blixems Ouverture 2 (Blixem-
bosch). Opgeven vòòr 1 september op 
nummer 040-2460871. Onder vermelding 

van Naam, Adres, KBO lidnummer en 
telefoonnummer. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd onder de Coronaregels 

van het RIVM. Bij meer dan toegestane 
aanmeldingen organiseren wij een tweede 
meeting later in het jaar. Kosten voor deze 
meeting zijn 2 euro voor leden en 3 euro 
voor niet leden. Voldoen bij aanvang.
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet
26 nov.

Nieuwjaarreceptie, de Boemerang

Kerst bijeenkomst in de Vresselse Hut, St. Oedenrode
17 dec.

Aan de Meet
Amazonelaan 4, 5631 KW Eindhoven
Muziekmiddagen

Wandelen
Om de veertien dagen wandelen ongeveer 7 kilometer.
Meer eten en of aanmelden:
Dhr. Ed Heeremans, 040 - 244 66 47

Woongebouw Jan van Lienden
Venuslaan 791, 5623 HW Eindhoven 

Kaarten 
Rikken en jokeren
3 sept. aanvang 19.30 uur

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. Onze 
activiteiten zijn dan voor iedereen toegankelijk.

Voor meer informatie: 
Bel Wim Smeets, 040 - 256 64 18

Wijkcentrum t`Trefpunt
Belgieplein 20, 5628 XJ Eindhoven

Linedance
Elke woensdagmiddag
Moet u voor aanmelden

Linedance beginners
Elke vrijdagmorgen
Meer weten: Mw. Mieke van Iersel, 06 - 23911075

Bestuursvergaderingen SBW
Een keer per maand 

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

Kienen om de 14 dagen
Kienen 6 sept., 20 sept., 4 okt., 18 okt. , 1 nov. en 15 nov.. 
Aanvang telkens om 13.30 uur. 

Zaal “Unitas”
Vlokhovenseweg 49, 5625 WV Eindhoven

Sinterklaasmiddag
maandag 29 nov. 

Nieuwjaarsreceptie
maandag 3 jan. 2022

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
16 sept., 14 okt., 18 nov.
Meer informatie: Jan en Lia Derwort, 040 - 241 52 06

Juriaan Pels
Geestakker 48

Kaarten op vrijdagavond
Eerste rikken en jokeravond 10 sept. aanvang 19.30 uur
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet
26 nov.

Nieuwjaarreceptie, de Boemerang

Kerst bijeenkomst in de Vresselse Hut, St. Oedenrode
17 dec.

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. Onze 
activiteiten zijn dan voor iedereen toegankelijk.

Voor meer informatie: 
Bel Wim Smeets, 040 - 256 64 18

Wijkcentrum VTA Blixems
Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven

Soosmiddag
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Kaarten (Jokeren )
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee drinken 
mag ook.

Nieuwjaarreceptie
8 jan. 2022, van 14.00 - 16.00 uur

Kerst bijeenkomst
18 dec. 2021, van 14.00 - 17.00 uur
Gemeenschapshuis ”De Uitwijk” 
Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven

Soosmiddag
Elke donderdagmiddag kan je biljarten van 13.30 tot 16.00u.
Handwerken, kaarten en sjoelen.
Inlopen, praatje maken en een kopje koffie of thee drinken 
mag ook.

Sjoelen
9 sept., 14 okt., 11 nov. en 9 dec.

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

Kienen om de 14 dagen
Kienen 6 sept., 20 sept., 4 okt., 18 okt. , 1 nov. en 15 nov.. 
Aanvang telkens om 13.30 uur. 

Zaal “Unitas”
Vlokhovenseweg 49, 5625 WV Eindhoven

Sinterklaasmiddag
maandag 29 nov. 

Nieuwjaarsreceptie
maandag 3 jan. 2022

Wijkgebouw “De Werf”
Van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven

Kienen 
1 sept., 15 sept., 6 okt., 20 okt., 3 nov., 7 nov. en 1 dec.
Aanvang telkens om 13.30 uur.   
Kienen met geldprijzen.

Modeshow door Hoffmans Mode: 
20 september 2021, met verkoop van dameskleding

Soosmiddag
Biljarten, Sjoelen en kaarten oa. rikken, elke maandagmid-
dag van 14 tot 17 uur. Inlopen, praatje maken en een kopje 
koffie of thee drinken mag ook.

Nieuwjaarreceptie 

Kerst bijeenkomst
18 december Hof van Brabant

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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Waar gaat de reis heen ?
We begin-
nen steeds 
verder 
Corona 
achter 
ons te 
laten. Dat 
het weer 
tijd wordt 
om leuke reisjes te organiseren. In deze 
Ons zitten een aantal leuke reizen. Wat 
dacht u van een dagreis naar het Open 
Lucht Museum in Arnhem met diner op 
26 augustus of op 17 september een 
halve dagtocht met diner? Geen vakantie 
gehad, dan wordt het toch eens tijd voor 
een uitje. Lees de folders goed.

Wandelen
Een keer per twee weken op dinsdagmid-
dag in de even weken wandelen
we in Eindhoven en/of omgeving. 
Om 13.00 uur verzamelen en we lopen 
ongeveer 7 kilome-
ter met een rustpau-
ze onderweg. Ieder-
een wordt per mail 
of telefonisch op 
de hoogte gebracht 
waar de wandeling plaats vindt. 
Interesse, bel naar Ed Heeremans tele-
foonnummer 040-2446647 

Waar kan ik ook Rikken en Jokeren
Niet alleen in Wooncentrum Juriaan Pels is 
om de 14 dagen kaarten maar in de andere 
week en dan ook om de veertien dagen is 
het ook rikken en jokeren in Woongebouw 
Cees van Lienden aan de Venuslaan. De 
kaartavonden beginnen om 19.30 uur en u 
wordt bij de ingang opgewacht. De eerste 
kaartavond in Wooncentrum Juriaan Pels is 
10 september en in Woongebouw Cees van 
Lienden op 3 september. Ga eens kijken. Zie 
ook info middenblad.

Midgetgolf 
Vorig jaar niet door kunnen gaan. Dan dit 
jaar opnieuw opgepakt. Op 20 augustus 
kunt u meedoen met Midgetgolf aanvang 
14.00 uur. Een mooi en ook gezellig spel, 
iedereen kan het proberen. Midgetgolf 
wordt georganiseerd door een drietal 
vrijwilligers onder leiding van mevr. Mieke 
van Iersel. Lees de folder goed en schrijf 
u in. Veel plezier.

Wij zijn op zoek naar:
Bezorger Ons
1x per maand bezorgen van het maandblad 
Ons van KBO Brabant met daarin extra 
informatie van onze afdeling. 
Dat kan dit programmaboekje zijn of enkele 
losse folders met informatie over onze 
afdeling te bezorgen. Werkzaamheden zijn 
ongeveer  1 tot 11/2 uur per maand. Blijf fit 
en help ons door te bellen voor aanmelding 
040-2460871

Kaartenschrijver
Verjaardagskaarten schrijven. Elk lid krijgt 
met zijn of haar verjaardag een verjaardags-
kaart. Dit is een moment van feliciteren en 
aandacht voor ieders verjaardag. Heb je een 
mooi handschrift en wil je ons helpen bel 
voor meer info  040-2430863
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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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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: De Lichttoren is een bouwwerk in de binnenstad van Eindhoven. Het is 
een zevenhoekige, witte toren, ontworpen in de functionalistische stijl. De toren werd 
gebouwd door architectenbureau Technisch Advies Bureau Roosenburg, Op ten 
Noort en Scheffer. Op de bovenste etage werden duurproeven voor de lampenfabriek 
gedaan. Tot ver in de omtrek waren de brandende lampen ’s avonds te zien. In de 
volksmond werd het gebouw daarom de ‘Lichttoren’ genoemd. Aan de Lichttoren zijn  
de fabrieken van Philips Lighting gebouwd. Deze werden, in delen, tussen 1909 en 
1921 gebouwd. In de jaren 1909 - 1911 wordt het westelijke L-vormige deel van het 
huidige Lichttoren complex gebouwd. Van af 1911 werd de Lichttoren gebruikt als fabriek. In de 
periode 1919 - 1921 wordt de fabriek langs het spoor verlengd, met 
een ombuiging naar de huidige Emmasingel. Later is het hoofdkantoor van de lichtdivisie van Philips in het gebouw gevestigd. 
De gebouwcode, zoals bij Philips in gebruik, was ED voor het oostelijk deel (incl. de eigenlijke 
Lichttoren) en EC voor het westelijk deel. Het gebouw is een rijksmonument.[1] De Lichttoren staat naast de Witte Dame. Het gebouw 
werd herontwikkeld tot een woon-, werk- en ontspanningscomplex. Sinds augustus 2009 wordt de toren verlicht met ledlicht.
De Lichttoren in Eindhoven, ervoor het Lampenmaakstertje, een kunstwerk van Jos van Riemsdijk uit 1966 . 
Door Lempkesfabriek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4463969
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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 voor dit jaar vanaf 1 juli slechts 
€13,00, en vanaf 2022 het normale contributiebedrag.

Naam:

Geboortedatum: 

Adres:

Plaats en postcode:
 
Telefoonnummer: 

email:

Graag dit inschrijfformulier in enveloppe met postzegel opsturen naar: 
Ledenadministatie SBW, Ouverture 141, 5629 PT Eindhoven


