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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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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 

De zomer is weer voorbij. De dagen 
worden korter. Tijd om in actie te 
komen. De lange winteravonden geven 
aanleiding om u eenzaam te voelen. 
Doe er iets aan, voorkom dat u alleen 
zit. Het is tijd om nu naar de koffie-
ontmoetingen te gaan en kennis op te 
doen. Of doe mee aan de activiteiten 
die de komende maanden nog georga-
niseerd gaan worden. Op de middenpa-
gina’s van dit programmaboekje ziet u 
het aanbod. Verder kan ik u melden dat 
wij weer mee doen aan de RABO-Club-
support, zie elders in dit boekje. Dat op 
woensdag 12 november de Algemene 
Ledenvergadering  gepland staat, schrijf 
u in. En dat de voorbereidingen voor de 
Sinterklaasmiddagen en de Kerstmidda-
gen in volle gang zijn, ook staat er in dit 
boekje de aankondiging van de busreis 
naar de Breifabriek. Veel belangstelling 
was er voor de cursus bloemschikken. 
Meld u aan, zie verder in het program-
maboekje. Als laatste meld ik in dit 

programmaboekje de vrijwilligersavond, 
een avond op de Spaanse tour. De uit-
nodigingen worden binnenkort naar alle 
vrijwilligers gestuurd. 
Veel leesplezier.

Algemene Ledenvergadering SBW
Vrijdag 12 november: t̀ Trefpunt Bel-
gieplein 20

Inloop 13.30.  Aanvang 14 tot max 17 
uur, Inschrijven t/m 15 oktober
Bij voorkeur via mail: 
secretariaat.sbw@gmail.com
Telefoonnummer: 040-2983460
Alleen op woensdag of vrijdag tussen 
10 en 12 uur

Vermeld: naam, adres, telefoon en 
lidnummer. Na inschrijving: wordt eind 
oktober/begin november de stukken 
toegestuurd

 Van de redactie

Memorandum

Op 18 augustus jl. is overleden 
mevrouw Annie Lormans-v.d.Aalst.
Zij was jarenlang voorzitster van 

KBO afdeling Judas Taddeus.
Mede door haar was deze KBO 

afdeling een gezonde en gezellige 
vereniging.

Mevrouw Lormans was ons enige 
Ere-lid.
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Busreis naar de Breifabriek
Tijdens het schrijven van dit artikel is 
de Breifabriek Marcienne in Duitsland 
nog gesloten i.v.m. de coronaregels in 
Duitsland. Mochten 
deze regels versoe-
peld worden zodat 
de breifabriek weer 
spoedig open gaat 
dan gaan wij met twee bussen er naar 
toe. Hou daarom rekening dat de bus-
reis op 16 november gepland is. U hoort 
bij de volgende Ons (eind Oktober) 
of de reis door gaat en dat u dan kan 
inschrijven.

De handwerkgroep 
De handwerkgroep in Vaartbroek kan 
nog steeds wat leden gebruiken.
Zij handwerken op donderdagmiddag in 
“de Huiskamer” Tarwelaan 56.
Aanmelden alleen op woensdag- of 
vrijdagmorgen op telefoonnummer 040-
2983460

Volksdansen in gemeenschapshuis “Hei-
dehonk “ ook hier zijn nieuwe leden 
welkom.
Woensdagochtend van 10 tot 11.30 uur. 
Daarna gezellig koffiedrinken.
Aanmelden of vrijblijvende proefles bel 
dan Hanneke van Hout op telefoon-
nummer 06-51234503

BLOEMSCHIKKEN o.l.v. Hanneke 
Hendriks
Datum en tijd: 28 oktober 2021 van 14.00 
– 16.00 u.
Plaats: Tref-
centrum De 
Oude Toren 
aan de Oude 
Torenstraat 
6B.
Benodigd-

heden: mesje en snoeischaartje/snoei-
tangetje om de bloemen te snijden/te 
korten. Kosten: leden SBW €8,00 ; niet 
leden €10,00.

MEEDOEN ? Dan contact opnemen 
vóór 21 oktober met Wim Smeets.
Telefoonnummer:040-2566418

WMO voorlichting
Bij het maken van dit artikel moest de 
WMO ( Wet Maatschappelijke On-
dersteuning ) voorlichting nog plaats 
vinden. Een voorlichting waar iedereen 
vroeg of laat mee te maken krijgt. Is het 
niet voor jezelf dan wel iemand in uw 
omgeving. Nu al kunnen we zeggen dat 
er een tweede voorlichtingsronde komt. 
Immers de eerste voorlichting is volge-
boekt. Maar niet getreurd we hebben 
een wachtlijst voor een tweede voor-
lichtingsronde gemaakt en daar zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Kosten leden van 
SBW 2 euro en niet leden 3 euro. Voor 
deelname bel  040-2460871 Geef u snel 
op want vol=vol.

Vacature
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger en/
of een echtpaar dat/die spelletjes “gek” 
zijn.
In de wintermaanden willen wij in een 
buurthuis om de 14 dagen een spelle-
tjesmiddag organiseren. Spelletjes in de 
breedste vorm van wat onder spellen 
valt. Gedacht wordt op een maandag-
middag of woensdagmiddag. 

Het is de bedoeling dat u de middag 
begeleid. Verwacht wordt dat u enthou-
siast bent en enige kennis van spellen 
hebt. Als u zich gemeld hebt gaan we 
kijken, hoe we het gaan organiseren. 
Geïnteresseerde spelleiders kunnen zich 
aanmelden bij Hans Vos 040-2460871
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Wij doen weer mee.
Leden van de RABO bank kunnen 
stemmen op hun favoriete Vereniging. 
De vereniging die een steuntje in de 
rug verdient. Heeft u een rekening bij 
de RABO Bank dan mag je stemmen. U 

moet u dan wel eenmalig aanmelden om 
(gratis) lid te worden. Zie www.rabo-
bank.nl/leden/lid-worden.
Stem op ons SeniorenBelang Woensel, 
wij staan onder KBO afdeling Woensel
Stemmen kunt u van 4 tot 25 oktober 
ook uw familie, vrienden en kennissen 
mogen op ons stemmen. Vertel het 
door.

Van de bestuurstafel

Betreft inschrijvingen voor deelname 
aan een activiteit of reisje.
U betaald voor deelname aan een acti-
viteit of reisje. Op enig moment beslist 
u door omstandigheden niet deel te 
nemen of mee te gaan. Dit dient u tijdig 
aan de organisator door te geven.
In overleg met de organisator kan in 
bepaalde gevallen uw inleggeld worden 
terug betaalt. Zomaar niet komen opda-
gen is geen reden voor terugbetaling.
Redenen voor terugbetaling kunnen 

zijn:
Bij overlijden of ziekenhuisopname van 
u of uw partner of naaste familie.
Niet voor buren, vrienden of kennissen.
Uw organisator moet tijdig van te voren 
het aantal deelnemers door geven en 
dat dient dan ook te worden afgere-
kend.
Wij rekenen op uw begrip. Heeft u 
hierover nog vragen neem dan contact 
op met: 
Wim Smeets Coördinator Activiteiten 
040-2566418 

MIDGET GOLF SBW
Op 20 augustus j.l. hebben wij met 51 
leden van de SBW een hele gezellige 
midgetgolf middag gehad.
De deelnemers waren heel tevreden 
met de door ons, 
Nico, Ada en Mieke georganiseerde 
middag.
Het was dan ook een heel geslaagde 
activiteit en de deelnemers komen een 
volgende keer graag weer.
We hadden natuurlijk ook wel geluk 
met het weer, want de dagen ervoor 
was het ronduit koud en vaak ook nat.
Maar deze dag was perfect, niet te koud 
maar ook niet te warm kortom we heb-
ben er allemaal erg van genoten.
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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 Cees van Lienden
Venuslaan 791, 5623 HW Eindhoven 

Kaarten 
Rikken en jokeren
Elke 14 dagen op vrijdagavond, te beginnen op 1oktober 
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. 
Kerstviering 
Vrijdag 17 december Casteren
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
14 okt., 18 nov.
Meer informatie: Jan en Lia Derwort, 040 - 241 52 06 
 

Juriaan Pels
Geestakker 48

Kaarten op vrijdagavond
Elke 14 dagen op vrijdag avond beginnen op 8 oktober 
aanvang 19.30 uur



7

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
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. 
Kerstviering 
Vrijdag 17 december Casteren
Nieuwjaarsreceptie
maandag 3 jan. 2022

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

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

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
14 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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Maria ter Dommele

Het echte Mariabeeld staat in de St. 
Petruskerk aan de Kloosterdreef, na 
omzwervingen in Woensel is deze hier 
terecht gekomen. Het Mariabeeld is 
vrij te bezoeken. Na onderzoek door 
stadsarcheoloog Nico Arts en Philips 
Medical Systems is komen vast te staan 
dat het beeldje uit de 15e eeuw is. 

Later rond 1850 werd door molenaar 
Johan Notten van de Woenselse wa-
termolen een eikenhouten Mariabeeld 
opgevist. 
Een andere versie vertelt dat het beeld 
door de molenaarsknecht gevonden 
werd. 
Dit verweerde beeld was vermoedelijk 
afkomstig van klooster Mariënhage 
en is waarschijnlijk tijdens de beel-
denstorm (16de eeuw) in het water 
terechtgekomen waar het dus bijna 3 
eeuwen ingelegen heeft.

Als u de tentoonstelling die afgelopen 
zomer over Mariabeeldjes gemist hebt 
en toch graag een Maria beeldje wiltl 
hebben, dan kunt u deze bestellen.
De gekleurde Mariabeeldjes kosten 
€30,00 en de crèmekleurige kosten 
€15,00. 

Wij kunnen de beeldjes gratis bezorgen 
in Eindhoven. Voor buiten Eindhoven 
sturen wij ze op en dan komen er nog 
€10,00 aan verzendkosten bij.

U kunt de beeldjes bestellen door een 
e-mail te sturen naar pastoraalteam@
petrus-ehv.nl, of bellen iedere werkdag 
tussen 9.30 uur en 12.00 via nummer 
040 – 269 75 61, dan maken we het 
voor u in orde.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Vraag uw buren/vrienden om lid te worden. Het maakt deelname aan activi-
teiten 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. 
Laat vandaag nog het strookje op de achterkant in-
vullen en doe mee met ons. Nieuwe leden kunnen 
meteen meedoen aan onze ( nieuwe ) individuele 
activiteiten. Invulstrook of verdere informatie, zie 
achterzijde van dit programmaboekje.
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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 

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

Het Evoluon is een discusvormig gebouw in Eindhoven, 
ontworpen door de  
architecten Louis Kalff en Leo de Bever. De futuristische 
op een vliegende schotel gelijkende koepel meet 77m Ø. 
Het gebouw wordt gebruikt voor tentoonstellingen en als 
congres- en evenementencentrum. Het is in 2018 aangewezen 
als Rijksmonument.
Geschiedenis Het Evoluon werd gebouwd als uithangbord voor de technologische 
vooruitgang en dan met name die aspecten daarvan waarbij het van oorsprong Eindhovense 
bedrijf Philips betrokken was. Het gebouw werd in 1966 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Philips aan de stad Eindhoven ‘aangeboden’.
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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


