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SeniorenBelang Woensel
KBO Brabant/Kring Eindhoven

Pr
og

ra
m

m
ab

oe
kj

e 
Se

ni
or

en
B

el
an

g 
W

oe
ns

el
, u

it
ga

ve
 

20
21

 /
 0

6



2

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

Hartelijk welkom leden van KBO 
St.Vincentius a Paolo. 
Na diverse besprekingen tussen beide 
besturen van de twee KBO afdelingen 
in Woensel hebben KBO Vincentius 
à Paolo leden unaniem besloten op te 
gaan in SBW. 

Daarmee worden zij per 1 januari 2022 
lid van SeniorenBelang Woensel. For-
meel betekent dit dat alle activiteiten 
die bij Vincentius à Paolo plaats vinden 
in Wijkgebouw De Hoeksteen Ger-
ritsonlaan 1a gegarandeerd doorgaan, 
zolang er vrijwilligers zijn die de activi-
teiten begeleiden. 
Leden van SBW hebben vanaf 1 januari 
2022 toegang tot de activiteiten van 
Vincentius à Paolo, en andersom kun-
nen leden van Vincentius à Paolo deel 
nemen aan activiteiten van SBW. 
Verdere integratie zal geleidelijk gebeu-
ren.   

Van de redactie
Het laatste nummer van dit jaar zit 
boordevol informatie. Belangrijk 
dat u het programmaboekje 
goed bewaard. Veel artikelen of 
activiteiten worden maar een keer 
gepubliceerd. 
Er zal gezocht worden naar een 
mogelijkheid om de hoeveelheid 
flyers die vaak bij de Ons zitten terug 
te brengen. 
Gebruik het boekje als naslagwerk. 
Gooi het dus niet weg. 

We dachten dat we het ergste 
van Corona achter de rug hadden, 
maar op dit moment zijn er weer 
beperkingen. 
Let op: SBW houdt zich aan de 
Coronamaatregelen. Zorg dat u 
beschikt over de QR Code, daar zijn 
twee manieren voor, een digitale 
versie op uw telefoon en/of u kunt 
een papieren versie aanvragen. Zie 
verder in het boekje. 

Er staan in dit boekje alle 
nieuwjaarsbijeenkomsten 2022 
omdat  in december geen boekje 
uitkomt. Speciale aandacht wil ik 
u vragen over het volgende: Wij 
richten ons niet alleen op activiteiten 
voor u of op het behartigen van 
uw belangen naar bijvoorbeeld de 
gemeente maar wij gaan ook ons 
best doen om u digitale vaardigheden 
bij te brengen of verder te 
ontwikkelen. Dat doen wij niet alleen 
door cursussen aan te bieden maar 
ook de mogelijkheid om uw oude 

computerspullen en telefoons in te 
leveren, zodat u met een schone lei 
kan beginnen. 

Tevens hebben wij een bedrijf 
gevraagd om voorlichting te geven 
op het gebied van digitale en verbale 
criminaliteit. Zie verder in het boekje. 
Om af te sluiten wens ik u en allen 
die u lief zijn een hele mooie en 
gezellige decembermaand en tot 
volgend jaar.   
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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

QR Code
Bent u al in het bezit van een Coron-
aCheck?
Zo niet, weet wel dat je hem nodig 
hebt bij gelegenheden waar activi-
teiten plaats vinden met een hore-
cafunctie. Indien u gèèn telefoon 
hebt waar deze QR code op geïnstal-
leerd kan worden, bied een papie-
renversie een 
uitkomst. Om 
u eventueel te 
helpen met de 
aanvraag van 
de papieren QR 
Code, moet u 
het volgende 
doen:
U heeft uw 
BSN nummer 
paraat: staat op rijbewijs, paspoort of 
intentiteitsbewijs
U weet uw cijfers van uw postcode
Bel 0800-1421en volg de simpele 
instructies
Uiteindelijk krijgt u te horen dat u het 
document krijgt thuis gestuurd
Maak een copy en bewaar het origi-
neel thuis

Vacature
De redactie is dringend op zoek naar 
een linker- en een rechterhand voor het 
maken van dit programmaboekje. 
Het gaat om het maken van kleine 
artikeltjes, het onderhouden van de 
middenpaginà s en het controleren - re-
digeren van de tekst. Wie helpt mij mijn 
werk te verlichten?
Voelt u zich geroepen om mij een handje 
te helpen met het samentellen van 6 
programmaboekjes per jaar, bel dan naar 
mij, Hans Vos 06-30004755.
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Contributie 2022
Hebt u ook het gevoel dat de Coronatijd gebruikt wordt om de prijzen te verhogen? 
Supermarkten doen de prijzen schandalig omhoog. Bankservice is niet gratis. Ener-
gieprijzen zijn explosief gestegen. Aan de benzinepomp tanken is niet leuk meer. 
Wonen is onbetaalbaar geworden. Komt er een woning vrij, dan betaald de nieuwe 
huurder honderden euro meer voor dezelfde woning. En al jaren worden de pensioe-
nen niet geïndexeerd. Toch een klein beetje goed nieuws. WIJ laten de contributie 
voor 2022 op 25 euro  staan. Niks verhogen. Gastleden 
blijven voor een heel jaar 13 euro slechts betalen.    

Kalender 2022 
Evenals vorig jaar hebben we besloten om ook dit jaar 
weer een tweewekelijkse jaarkalender aan de leden te 
geven. Rond eind november worden de kalenders door 
onze bezorgers rond gebracht. Mocht u onverhoopt 
begin december nog geen kalender in de bus hebben 
gekregen dan kunt u bellen naar 040-2460871.

Lunch De Rooi Pannen
Eindelijk was het weer toegestaan om te lunchen 
in de Rooi Pannen. Na een jaar uitstel door Co-
rona konden wij weer eens lekker lunchen. Deze 
was goed verzorgt en de jeugd die ons voorzag 
van de lunch en het drankje deden het keurig en 
netjes. Het waren  gezellige uurtjes met  leuke 
tafelgenoten. Ik kom volgend jaar weer. 
Bedankt organisatie.

Busreis naar Kerstmarkt in de grotten 
van Valkenburg
Dinsdag 30 november vertrekt er een bus naar 
de Kerstmarkt in Valkenburg. Een dagprogramma 
dat begint om 8.45 uur verzamelen bij Queen Bee 
onder genot van een kopje koffie met cake. 
Daarna vertrek naar Valkenburg. Bij terugkomst 
om 18.15 uur een diner inclusief drankje bij 
Queen Bee. Kosten € 59,50 p/p
Meer info 040-2480700 
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Noteer nu alvast.

Nieuwjaar wensen in wijkgebouw “De 
Werf “, Van der Werffstraat 14
Op maandag 10 januari 2022 bent u 
uitgenodigd om nieuwjaar te komen 
wensen in wijkgebouw “de Werf “. U 
bent welkom van 14.00 tot 16.00 uur. 
Wij trakteren op een bakje koffie/thee 
met een lekker stukje cake. Bezoekers 
krijgen twee consumpties en aan een 
hapje zal niet ontbreken. Toegang 
gratis. U hoeft zich hiervoor niet op te 
geven.

Nieuwjaarsreceptie VTA Blixems Ou-
verture 2
Ook in VTA Blixems is het weer Nieuw-
jaar wensen. U bent op zaterdag 8 ja-
nuari 2022 welkom van 14.00 tot 16.00 
uur. Ook hier trakteren wij op een 
kopje koffie/thee met cake. Bezoekers 
krijgen twee consumpties en een bitter-
bal zal niet ontbreken. Toegang gratis. 
Voor deze bijeenkomst moet u zich wel 
opgeven. Dat kan door te bellen naar 
Hannie van Meerten. Telefoon 040- 
8489985 of mail naar ledenadmiesbw@
gmail.com en zet in de aanhef nieuwjaar 
receptie. 

Nieuwjaarsreceptie De Hoeksteen 
Gerritsonlaan  1a
De nieuwjaarsreceptie in de Hoeksteen 
is nieuw voor ons. De voormalige KBO 
Vincentius a Paolo houd deze nieuw-
jaarsreceptie ook jaarlijks. U bent van 
harte welkom op zondag 9 januari 2022 
van 18.00 uur tot 19.45 uur. Voor deze 
receptie krijgt u 2 consumptiebonnen. 
Deze zijn alleen geldig tijdens de recep-
tie, na de receptie gaat de avond door als 
Dansavond. U bent van harte welkom.

Nieuwjaars inloop en Nieuwjaars-
bijeenkomst
De nieuwjaar inloop respectievelijk 
nieuwjaarsbijeenkomst in wijkgebouw 
“de Boemerang “ op zondag 9 januari 
vanaf 14.30 en in zaal Unitas op maan-
dag 3 januari ( alleen voor leden ) vanaf 
14.00 uur, Daarvoor zijn in Oktober 
flyers verspreidt. Voor zaal Unitas was 
inschrijven verplicht. 

Kegelaars opgelet.
Vresselse Hut Nijnsel,
Vresselseweg 33  Sint-Oederode

Meer informatie bel: Lia en Jan Der-
wort 040-2415206
13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 
april, 12 mei, 9 juni,14 juli, augustus 
vakantie, 8 september, 13 oktober en 
10 november.

Volksdansen
Op woensdagochtend van 10 tot 11.30 
u bestaat de mogelijkheid om met ons 
gezellige clubje werelddansen te doen. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, alle 
50+ers zijn hierbij van harte welkom. 
Zowel dames als heren. 

De lokatie is gemeenschapshuis Heide-
honk, Noordzeelaan 35. 
Wij starten weer na de vakantie, waar-
schijnlijk de 2e week van  september. 
Natuurlijk kunt u ook eerst een proefles 
nemen.
Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met mevr. Hanneke van Hout, 
tel. 06 51234503 of mailen naar Hanne-
kevanhout@hotmail.com
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Koffie drinken
Koffie drinken kan je op vele plaatsen. 
Een van die plaatsen waar je de hele 
dag terecht kunt voor niet alleen 
koffie drinken maar ook voor een 
praatje is Sociëteit Andromeda Van de 
Firmamentlaan 1. Daar organiseren ze 
ook nog tal van andere activiteiten.

Leer de computer te gebruiken 
tijdens Klik & Tik in BIEB Dommel-
beemd  
Heb je niet of nauwelijks ervaring met 
een computer? Maar wil je wel graag 
meer weten over het gebruik van de 
computer of tablet? Kom dan naar de 
cursus Klik & Tik van de Bibliotheek 
Eindhoven. Je leert typen, e-mailen en 
website bekijken. Later leer je meer over 
het internet, hoe je daar dingen kunt 
zoeken en gebruiken. Tot slot kijken 
we naar social media, zoals Facebook, 
WhatsApp en Skype. 
Klik & Tik is elke dinsdagmiddag van 
14.00 – 15.30 uur in BIEB Dommel-
beemd Tarwelaan 56. Je kunt gebruik-
maken van de computers die daar staan. 
Klik & Tik is gratis. Meld je wel vooraf 
aan bij de Bibliotheek Eindhoven: 040-
2604260. Heb je nog vragen? Of heb jij 
de kennis in huis om mensen te begelei-
den bij hun digitale vragen? Neem dan 
contact op met Gaike van Enckevort, 
g.venckevort@bibliotheekeindhoven.nl / 
0653821497

Computers, laptops, tablets en mo-
biele telefoons
In deze maand november hebben we 
de inzamelingsactie gehouden van 
computers, laptops, tablets en mobiele 
telefoons. Dit om iedereen te helpen om 
verantwoord van zijn verouderde spullen 

af te komen, zonder dat dit het milieu 
extra vervuild. We hebben het recycling 
bedrijf D-two bereidt gevonden om met 
ons in zee te gaan. Zij halen niet alleen 
de spullen op, maar verwerken deze 
ook nog eens veilig in het bedrijf. Uw 
harde schijf ( het geheugen) wordt veilig 
schoon gemaakt. En verder verwerkt. 
Bovendien kunt u tegen gereduceerde 
prijs en met extra korting refurbished  
apparatuur kopen. Bij de kalender die u 
deze maand in de bus krijgt zit een fol-
dertje. Met hoe dat werkt en een klein 
cadeautje wat een webcamcover heet. 
Dat is een schuifje wat je op de camera 
van je beeldscherm plakt. Doe het dan 
dicht en alleen open als je met een be-
kende bv Skypet of met teams werkt. 
Ook op een tablet zit een camera. Heeft 
u dit allemaal niet dan kunt u het folder-
tje aan een ander geven. 

Vergeten om u computerspullen in te 
leveren bel dan nog tot 1 december 
naar 040-2460871. Dit is dan echt de 
laatste mogelijkheid voor inlevering.
D-two gaat komend jaar via dit boekje 
meer digitale voorlichting geven. Ook 
hebben we afgesproken met Bibliotheek 
Eindhoven om het komend jaar cursus-
sen te gaan geven om digitale vaardighe-
den onder senioren te vergroten Immers 
we komen er niet meer onderuit om met 
tablet of laptop te gaan werken. Voor-
beelden als bankzaken moet je steeds 
vaker van huis uit regelen.  
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet
26 november van 14.00 - 17.00 uur.

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 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
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
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Buurthuis De Boemerang
Planetenlaan 1-a, 5632 DG Eindhoven

Twee keer per jaar Modeshow

Sinterklaasmiddag, aan de Meet
26 november van 14.00 - 17.00 uur.

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
11 nov. en 9 dec.

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

Kienen om de 14 dagen
Kienen 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 
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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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

Bloemschikken
Op donderdagmiddag 28 oktober jl. was 
er weer eens bloemschikken. In de en-
quête van april jl. kwam deze vraag naar 
voren. Een middagje bloemschikken als 
opstapje naar het betere werk, Kerst-
stukje maken. Op de bloemschikmiddag 
deden ongeveer 20 deelnemers mee 
en aan het einde namen zij een mooi 
zelfgemaakt bloemstukje mee naar huis. 
Volgende middag Kerststukjes maken 
is op donderdag 16 december, aanvang 
om 14.00 uur. Trefcentrum “Oude Toren, 
Oude Torenstraat 6B kosten 8 euro p/p 
voor leden en 10 euro p/p voor niet le-
den. Bel vóór 9 december Wim Smeets 
040-2566418 b.g.g. voicemail inspreken 
met naam en telefoon.nummer.
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Vrijwilligersavond SBW.

Zaterdagmiddag 23 oktober was het zover.

Al onze vrijwilligers waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Spaanse avond.
Een avond georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Hun bijdrage hoe klein ook is van ontzettend groot belang om 

een vereniging als SeniorenBelang Woensel draaiende te houden. Zò n dikke 50 
vrijwilligers melden zich aan de deur en na een QR code check kon de Spaanse 

avond beginnen. De entourage maar ook het drie gangen diner was op zijn Spaans. 
Tegen half 6  werd de soep geserveerd. Gevolgd door een hele pan Paella (zie foto) 
en een lekker dessert met warme kersen, traden tussentijds de Spaanse groep La 

Tunina op. Een groep Spaanse schoonheden die met zang en muziekinstrumenten 
zorgde voor een mooie en gezellige sfeer. Tussen de optredens door was nog een 
loterij met als hoofdprijs een complete mand met typische Spaanse producten. 

Als afsluiting een kopje koffie/thee kwam tegen negenen een eind aan de avond. 
De reacties over de Spaanse avond waren positief wat fijn was om te horen. Alle 

vrijwilligers nogmaals bedankt. 



12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de secretarissen van KBO-Afdelingen en -Kringen 
cc. Afleveradressen voor Ons magazine 
 
 
 
Datum : 3 november 2021 
Kenmerk : 2021/215219/WS.jc 
Onderwerp : Tien keer Ons magazine in 2022, januari-editie vervalt 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De afgelopen jaren worden gedrukte media geconfronteerd met afnemende advertentie-
inkomsten, zo ook ons ledenmagazine Ons. De pandemie deed daar nog eens een 
schepje bovenop, omdat reisaanbieders massaal afhaakten. In 2021 hebben we dat 
opgevangen door enkele malen met een dunner nummer uit te komen, maar voor 2022 
hebben we moeten besluiten om nog maar tien in plaats van elf keer uit te komen. 
 
We hopen hiermee het verlies aan advertentie-inkomsten budgettair neutraal te kunnen 
opvangen, zij het dat nog niet duidelijk is wat precies de impact zal zijn van de mondiale 
schaarste aan papier en de gestegen energiekosten. Dit zou erin kunnen resulteren dat 
we in maart opnieuw moeten bekijken of het uitbrengen van tien edities in 2022 haalbaar 
is. 
 
Voor nu betekent het dat we één editie voor 2022 hebben geschrapt. De januari-editie 
die gepland was voor bezorging in de week van 20 december vervalt. 
Eind januari komt daarom de uitgave uit die we 1/2 (januari/februari) noemen. 
In verband daarmee verschuift het andere dubbelnummer naar eind juni. Dat 
noemen we dan 7/8 (juli/augustus).  
Voor de januari-editie is gekozen omdat die maand structureel een lastige advertentie-
maand is na de dure feestmaand december. Het zomerse dubbelnummer schuiven we 
een maand op, zodat de spreiding beter over het jaar valt. 
 
We hopen dat de bovengeschetste problemen van tijdelijke aard blijken te zijn, zodat we 
onze leden in 2023 weer als vanouds met elf nummers Ons kunnen verblijden. Een mooi, 
informatief ledenmagazine is immers van cruciaal belang in onze vereniging. 
 
Vertrouwend op uw begrip, verblijft, 
 
met vriendelijke groet, 

 
Wilma Schrover, 
directeur 
 
 
Bijlage: Verspreidingsdata Ons magazine 2022 
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Verschijningsdata ONS magazine in 2022  
Ons magazine verschijnt in 2022 zoveel mogelijk in de laatste volle week van 
de maand op maandag. Uitzonderingen zijn maart en september. 

Editie Verschijningsdatum ( op maandag)  
De bezorgers bezorgen de Ons in dezelfde week

1 januari 20 december (2021)  Komt te vervallen
2 februari 24 januari met programmaboekje Copy inleveren voor  

1 januari
3 maart 21 februari 
4 april 28 maart met programmaboekje Copy inleveren voor 

1 maart
5 mei 25 april met programmaboekje Copy inleveren voor 1 

april
6-7 juni/juli 23 mei met programmaboekje Copy inleveren voor 1 

mei
8 augustus 25 juli 
9 september 22 augustus met programmaboekje Copy inleveren 

voor 1 augustus
10 oktober 26 september 
11 november 24 oktober 
12 december 21 november  met programmaboekje Copy inleveren 

voor 1 november
1 januari 19 december - onder voorbehoud (dit is de januari 

editie van 2023) 

Op het moment van het maken van dit 
boekje lopen er nog een aantal zaken 
waarvan we geen verslag kunnen doen. 
Op de eerste plaats, onze Algemene 
Leden Vergadering ( ALV ) is op 12 
november. 
U kunt het verslag van de ALV lezen op 
onze website of anders in het volgende 
programmaboekje. 

De uitslag van de RABOCLUBSUP-
PORT is op 16 november. Wat dat 
heeft opgebracht is nu nog een verras-
sing. 

In elk geval hartelijk bedankt voor uw 
stem. 
Als laatste de lopende actie van de 
inzameling van computers. Pc’s, tablets 
en mobiele telefoons. De apparatuur 
wat nog van waarde is, daar krijgen we 
een vergoeding voor. Hoeveel dat is, is 
een verrassing. 
De inzamelingsactie loopt nog. 

Vrijwilligers hartelijk dank voor jullie 
hulp, zonder jullie zou ik het nooit 
kunnen bolwerken.
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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

Station Eindhoven Centraal is het belangrijkste spoorwegstation 
van Eindhoven. Het ligt op een knooppunt van drie trajecten: 
Venlo – Eindhoven, Breda / ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven, 
Eindhoven – Weert. Het station ligt in de wijk Fellenoord. Op 
circa 900 meter afstand bevindt zich het Philips Stadion, het stadion 
van PSV. Het station van Eindhoven werd geopend op 1 juli 1866. Het stond 
indertijd op Woensels grondgebied. Het huidige stationsgebouw werd gebouwd in 1956 naar 
een ontwerp van architect Koen van der Gaast. Er is vaak beweerd dat het gelijkenissen vertoont 
met een Philips-radio uit die tijd, maar zo’n radio heeft nooit bestaan en het zou ook niet passen 
binnen de functionalistische opvattingen van Van der Gaast. In zijn visie moest het station ten 
opzichte van de andere vervoermiddelen een opvallende plaats innemen. Niet de menselijke maat, 
maar de stedelijke ruimte gaf de doorslag bij de maatvoering. Ook mocht in zijn visie het station 
geen verblijfsfunctie hebben, het was enkel bedoeld als doorgangsruimte: het overstappen van het 
ene vervoermiddel op het andere.
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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


