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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!”
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van de Redactie

Invulstrookje
U treft in dit nummer diverse artikelen met een 
invulstrook voor deelname.
Als u dit blad niet wilt beschadigen omdat u 
dit wilt bewaren, lijkt het ons verstandig om 
van dat artikel een fotokopie te maken en dan 
het invulstrookje te gebruiken en inleveren.
Redactie

Beste SBW-leden,

Dit is het eerste nummer in A4 formaat. Er zijn 
een tweetal redenen om het formaat te wijzi-
gen, op de eerste plaats de leesbaarheid. We 
kunnen nu grotere letters gebruiken en uitge-
breidere onderwerpen kunnen beter aan bod 
komen. Bovendien is de belangrijkste redenen 
dat wij in het nieuwe programmaboekje zoveel 
mogelijk inschrijvingen van activiteiten kunnen 
verwerken. Wel blijft nog, dat het programma-
boekje 6 keer per jaar verschijnt. Als u naar 
het programma in dit boekje kijkt dan ziet u 
een aantal nieuwe activiteiten. 
Deels door het samengaan van twee KBO 
afdelingen en deels doordat we met nieuwe 
activiteiten weer aan de slag kunnen. 
Uw bijzondere aandacht vragen wij om de 
nieuwe activiteit die in Zaal Unitas op 2 april 
gehouden wordt. Een activiteit op zaterdag-
middag omdat wij vinden dat eenzaamheid 
niet alleen door de week speelt maar ook in 
het weekend. 

Verder speciale aandacht voor cursussen in 
digitale geletterdheid samen met bibliotheek 
Eindhoven. Dit om u op een eenvoudige ma-
nier uw tablet, Ipad of PC vaardigheden bij te 
brengen. Onmisbaar nu de banken uit Woen-
sel bijna allemaal vertrokken zijn. U wilt toch 
ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Kijk 
ook eens op onze website: 
www.seniorenbelangwoensel.nl 
Ook daar staat alle informatie die u moet we-
ten. Gooi het boekje niet bij het oud papier, er 
staat vaak onmisbare informatie in. 
DUS BEWAAR UW BOEKJE.

Wilt u iets weten van welk onderwerp ook, bel 
daarvoor naar het juiste bestuurslid. Hun tele-
foonnummer en mailadres staan achter in dit 
boekje. Bij onduidelijkheid mag U het secreta-
riaat bellen.

Afscheid Hetty Soons

Door plaatsing gebrek in het vorige boekje is 
het onderstaande berichtje blijven liggen. Mijn 
excuus.
Geachte leden van SeniorenBelang Woensel,
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 12 
november 2021 heb ik afscheid genomen als 
secretaris van SBW. Het bestuur dank ik har-
telijk voor de samenwerking in de afgelopen 
jaren. Ik wil hen ook hartelijk bedanken voor 
het prachtige boeket en de cadeaubon die ik 
bij mijn afscheid heb mogen ontvangen.
Sinds 2014 heb ik deze functie vervuld. Eerst 
bij afdeling Woensel-Oost, vervolgens bij 
SBW.

Op de achtergrond zal ik het bestuur blijven 
steunen. En als vrijwilliger blijf ik werkzaam 
voor de afdeling.
Graag wil ik u bedanken voor het in mij gestel-
de vertrouwen. 

Met vriendelijke groet,
Hetty Soons

Vooraankondiging algemene leden-
vergadering SBW.

Locatie: `t Trefpunt Belgieplein 20
Datum: Vrijdag 20 mei van 
 14.00 uur tot 17.00 uur

Voor deelname aan de 
ledenvergadering, kunt u zich nu al 
opgeven.
Mail naar: secretariaatsbw@gmail.com 
Of bel naar: 040-2449576
De agenda wordt later  bekend 
gemaakt.
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• Wijngaardplein 49, 5632 MC Eindhoven
• Telefoonnummer:040 284 9632
• Email:info@slagerijtraiteurjagervanhoof.nl

Sinds 1985 uw actieve NVM-Makelaar

Odysseuslaan 4 A
5631 JM Eindhoven

T: 040-2452442
www.willklerkx.nl

Interesse of zijn er vragen, kijk op www.witteraafeindhoven.nl
of bel: 040-2511611 (ma t/m vr van 09.00-13.00)

De Witte Raaf biedt, al meer dan 30 jaar, vervoer 
aan ouderen en mindervaliden van deur tot deur 
in Eindhoven met een hoge service-graad en 
tegen een lage vergoeding. Dat is mogelijk dankzij 

de inzet van vele vrijwilligers. 
Als lid bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Wordt vrijwilliger bij De Witte Raaf

Uitslag Zweedse puzzel programma-
boekje 1/2022
De uitslag van de puzzel uit boekje 1/2022 is 
CORONALOOS JAAR.
Onder de winnaars hebben we mevrouw 
Joke Verkooijen uit de Mirachstraat getrokken.
Gefeliciteerd met uw bloemenbon van €20,00.

Koersbal “De Rapers” 
Koersbal kan door iedereen gespeeld worden. Onafhankelijk 
van leeftijd of vaardigheid beleeft de deelnemer vreugde aan 
dit spel. Jong en oud kunnen zich op voet van gelijkheid 
met elkaar meten. Het spel bevorderd gezond bewegen, 
sociale contacten en gezelligheid. Kom eens een keer kijken 
of meedoen op een vrijdagmiddag vanaf 14.00 - 16.00 uur. 
Koersbal wordt iedere vrijdagmiddag gespeeld in de Uitwijk, 
Generaal Pattonlaan 124, Eindhoven. 
De contributie bedraagt € 10,00 per 
maand  Heb je daarna interesse meld 
je dan aan, of wil je nog inlichtingen. 
E-mail dan naar Ad Vermeulen: 
koersbal2020@gmail.com

BLAUW
ORANJE
BLOEMEN
PAARDENBLOEM
CHOCOLADE
PAARS
GEEL
PAASEI
GRAG
PAASHAAS

KONIJNEN
PAASSTUKJE
KUIKEN
PASEN
LENTE
ROOD
LENTEKRIEBELS
ROZE
LICHT
TAKKEN

MADELIEFJES
VACHT
NIEUW BLAD
VROLIJK
ONTBIJT

SWB WENST U EEN VROLIJK PASEN

PAASWOORDZOEKER
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Floriade. (14 april tot 9 oktober 2022)

Na 10 jaar wordt weer de wereldtuinbouwten-
toonstelling “Floriade” gehouden.
Dit jaar in Almere.
Het thema van deze 
keer is: “Growing 
Green Cities”.
Een keur aan geur en 
kleur van bloemen en 
fruit.
Er zijn meer dan 40 
landenpaviljoens.
Prachtige tuinen en 
maak kennis met de 
ontwikkelingen op 
het gebied van groen 
voedsel, gezondheid 
en energie.
Uw S.B.W. wil daar-
voor een busreis 
organiseren.
Natuurlijk pas als er voldoende liefhebbers 
voor zijn.
Bij voldoende liefhebbers volgt de flyer met 

officiële inschrijfstrook bij de ONS van april.
Deze reis zal dan plaats vinden op woensdag 
15 juni 2022 en gaat (geschat) € 57,50 kos-
ten. Introducees betalen € 70,00.
Hiervoor heeft u het busvervoer naar en terug 

Almere, de entree 
van de Floriade, 
een enkele rit per 
kabelbaan op de 
Floriade en een 
diner op de terug-
weg.
Gaarne willen we 
weten of er genoeg 
interesse voor deze 
reis is.
Daarom vragen wij 
u indien u mee zou 
willen dit aan te 
geven door ons te 
bellen.

Bel wel voor 13 april.
Mevr. J. Derwort, 040-2415206  of 
Mevr. W. van Dommelen. 040-2429264.

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.
De bezorgers bezorgen de Ons in dezelfde week.

Nr Maand Verschijnt 
1 januari  20  december (2021)
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
6-7 juni  23  mei met programmaboekje. 
   Copy inleveren voor 1 mei
8 juli/augustus  27  juni met programmaboekje. 
   Copy inleveren voor 1 juni
9 september  22  augustus
10 oktober  26  september met programmaboekje. 
   Copy inleveren voor 1 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)
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SBW/KBO  fietstocht op dinsdag 31 mei 2022

Graag nodigen wij u uit op onze fietstocht .
Ook dit voorjaar zullen we er weer een mooie 
en plezierige dag van maken.
De ronde zal tussen de 40 en 45 km lang zijn 
en er wordt gefietst met een
gemiddelde snelheid van +/- 15 km per uur.
Onderweg zal er op een terras ‘n pauze wor-
den ingelast waar u op eigen kosten (mogelijk) 
een lunch en een consumptie kunt gebruiken.
U kunt natuurlijk ook uw eigen lunch meene-
men. (neem voor de zekerheid een broodje 
mee.)
Er zal ook nog een 2e  korte pauze van +/_ 15 
minuten worden gehouden.
Na terugkomst in de Hoeksteen bieden wij u 
een gratis kop Koffie/thee met koek (cake) aan.

De start is bij de Hoeksteen Gerretsonlaan 1a  
om:    10.30 uur.
Terugkomst om: +/- 16.00 uur.
Deelname aan deze activiteit is gratis voor 
leden en niet leden

Voor deelname onderstaande strook invullen en inleveren t/m 15 mei tijdens een van de activi-
teiten in de Hoeksteen (zie middenblad programmaboekje SBW) bij Wim v.d. Ven, Henk Broek-
man, Anne Verheyden, Lenie & Hans Cornet.
Of op 2 april inleveren tijdens de muzikale middag 13.30- 14.00  uur in zaal Unitas Vlokhoven-
seweg 49.

U fietst mee op eigen verantwoording,

Activiteit: Fietstocht dinsdag 31 mei 2022

Mw.:         Dhr.

Tel:         Tel:

Lidnr:         Lidnr:
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Wil van der Velden
23 november 1935 - 10 februari 2022

Voor de fusie van vier KBO afdelingen, was Wil lid bij afdeling Woensel- Oost. Voor 
deze afdeling heeft hij veel werk-
zaamheden verricht.
Hij was coördinator van de meer-
daagse reizen.
Hij organiseerde de fietstochten 
die om de veertien dagen gereden 
werden.
Hij was coördinator bij de kaart-
avonden in “de Cabine” en later in 
het Jurriaan Pels Wooncentrum.
Leden konden bij hem terecht 
voor het invullen van de belasting-
papieren. Daarnaast was hij ook 
de bezorger van de “Ons” in de 
sterrenwijk in Woensel.
Na het overlijden van zijn vrouw 
Jo heeft Wil nog enkele jaren in 
vriendschap geleefd met Nel. Met 
haar heeft hij mooie reizen mogen 
beleven naar het buitenland.
De laatste jaren waren moeilijk voor Wil. Zijn gezondheid ging achteruit.

Wij wensen Nel en zijn familie sterkte met het verlies van partner, vader en opa.

In Memoriam
de heer

Wil van der Velden

H
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22

Richard Maas Tweewielers
van Thienenlaan 7a
5622 BA Eindhoven

040-2461914
info@richardmaastweewielers.nl
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Raad Eindhoven in debat 
over sloop stadhuis 

(Van onze correspondent)

EINDHOVEN» 27 juni. — De gemeenteraad heeft maandag-
avond vier uur gediscussieerd over al of niet afbreken van het 
oude stadhuis aan de Rechtestraat. Op last van B.enW. werd 
kortgeleden met het slopen van het gebouw begonnen, maar 
de afbraak werd gestopt toen de fracties van K.D., de V.V.D. 
en de ex-B.P. burgemeester ir. H. Witte schriftelijk om een 
raadsvergadering verzochten om over het behoud van het 
oude stadhuis te beraadslagen.
In de loop van het debat werden harde woorden gebezigd. 
Mevrouw mr. De Vries-Van Haaften van de V.V.D. verweet 
het college van B.enW. onrechtmatig en eigenmachtig te 
handelen. Zij diende een motie in, waarin werd verzocht de 
voortgang van de afbraak te staken. De heer Gijsbers van de 
ex-B.P. sprak van „stiekem, achterbaks gedoe” en „slinkse 
methoden” en zijn fractiegenoot Sliepenbeek diende een 
„motie van onbehagen” in met betrekking tot het beleid van 
B.enW. en de Fractieleider van de K.D., de journalist P. van 
der Voort, achtte de rechtsgrond, waarop B.enW. het stadhuis 
willen afbreken, onaanvaard* baar,
Wethouder drs G. van der Kruijs hield een uitvoerig betoog, 
om aan te tonen dat de gemeenteraad al jaren geleden met 
de voorgenomen afbraak akkoord is gegaan en dat deze 
afspraak thans onvermijdelijk is en geen verder uitstel toelaat. 
De gemeenteraad schaarde zich in overgrote meerderheid 
achter B.enW. door de ingediende moties met 28 tegen 9 
stemmen te verwerpen. Het oude stadhuis dateert uit 1889. 
Daarvoor was het uit 1554 daterende stadhuis afgebroken. 
Een prijsvraag leverde geen bevredigende resultaten op. Toen 
kreeg de stads-architect J. A. van Dijck opdracht uit de beste 
drie ontwerpen een nieuw ontwerp te maken. Dit nieuwe ont-
werp kreeg de zegen van de Roermondse architect Weber, 
een leerling van de grote bouwmeester dr. P. J, Cuypers. Dit 
laatste leidde tot het ontstaan van de mythe in Eindhoven, dat 
het oude stadhuis een creatie van dr. Cuypers is.



9

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/2

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

Tarwelaan 60 | 5632 KG Eindhoven
040-8446452 

www.devoetwinkel.nl

Gezondheidsapps

Er zijn duizenden apps die 
beweren je gezondheid te 
bevorderen: stappentellers, 
dieet-apps, geestelijke ge-
zondheidsapps. Leer in deze 
workshop, hoe je zoekt en 
een goede keuze maakt en 
oefen met downloaden op je 
eigen smartphone of tablet
Entree: Gratis

Deze workshop wordt ingepland bij voldoende 
belangstelling.
Meld je aan bij de Bibliotheek Eindhoven via 
het telefoonnummer: 040-2604260.

Damesgym op dinsdagavond.

Op de dinsdagavond 
kunt u gymmen bij de 
gezellige 60 + dames-
gym aan de Vlokho-
venseweg 1. Onder 
begeleiding van een 
fysiotherapeut wordt er 
van 19.30 tot 20.30 uur 
gymles gegeven met aan het eind van de gym, 
een potje volleybal. Je hoeft daar geen ster in 
te zijn. Kom gerust eens vrijblijvend kijken. 
Voor informatie en of aanmelden kan bij: 
Francien Vereijken 06-19403251 of 
Thea Filipini 040-2621333.

Ruimere regels sociale huurwoning

De verruiming van de toewijzingsregels voor sociale huur-
woningen met een huur boven € 633,25 (de zogeheten 
aftoppingsgrens) voor ouderen met alleen AOW, eventueel 
aangevuld met klein pensioen, maar wel met een ver-
mogen boven de zorgtoeslaggrens is per 1-1-2022 een 
feit. Deze senioren mogen als zij dat wensen, op grond 
van hun vermogen, toch naar een duurdere sociale huur-
woning. Een belangrijke verbetering aangezien een deel 
van de (nieuwere) seniorenwoningen in het huursegment 
boven die € 633,25 vallen. En daarmee komen er weer 
meer woonmogelijkheden naar wens voor senioren, en 
dat draagt dan ook weer bij aan de doorstroming op de 
woningmarkt.  
Meer weten: kijk op  
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/regels-sociale-woning-
huur-ruimer/.
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De Hoeksteen
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven  
Tel: 040-2372448
DANSEN
Zondag 3 apr 19.45-23.30u 
Info: 040-2449576
KIENEN
Maandag 11-25 apr 13.30-
16.00u. 
Info: 040-2449576
LINEDANCE
Donderdag 7-14-21-28 april. 
13.30-15.30u. 
Info 040-2449576
GEZELLIGE DAG
Vrijdag 22 april 12.00-17.30u.
Info: 040-2449576

Wijkcentrum De Werf
van der Werffstraatÿ 14
5622 KB Eindhoven
Tel.: 040-2431154
BILJARTEN
Maandag 4-11-25 april, 14.00 - 
16.30u. Info: 040-2447728
KAARTEN
Maandag 4-11-25 april 14.00 - 
16.30u. 
Info: 040-2430464
SJOELEN
Maandag 4-11-25 april 14.00 - 
16.30u. 
Info: 040-2430464
KIENEN
Woensdag 6-20 april, zaal 
open: 13.30-16.30u.
Info: 040-2447978
Kom gezellig meedoen! Je bent 
van harte welkom. 

Gemeenschapshuis De Uitwijk
Gen. Pattonlaan 124
5624 JL Eindhoven
Tel.: 040-2372448 
KAARTEN (RIKKEN) Donderdag 
7-14-21-28 april, 14.00 - 
16.00u.
Info: 040-2450901
BILJARTEN
Donderdag 7-14-21-28 april 
14.00 - 16.00u.
Info: 040-2442114
HANDWERKEN
Donderdag 7-14-21-28 april 
14.00 - 16.00u. 
Info: 040-2450901
SJOELEN
Donderdag 14 april 14.00 - 
16.30u. Info: 040-2452307 
Koffie staat klaar. Kom gezellig 
meedoen!! Je bent van harte 
welkom!!

Activiteiten Agenda April 
2022. Alle activiteiten zijn voor 
iedereen toegankelijk. Wanneer 
een activiteit alleen voor leden is 
dan staat dat bij de activiteit

Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
Tel.: 040-2912444
KAARTEN 
Donderdag 7-14-21-28 april 
14.00 - 17.00u 
Info: 040-8489985
(Rikken, Jokeren, Canasta).
Kom gezellig meedoen! Je bent 
van harte welkom.
Inschrijven de Rooij Pannen voor 
11 mei: 6 april 14.30 - 15.30u

Heidehonk
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Tel.: 040- 8427432
VOLKSDANSEN
Woensdag 6-13-20 april, 10.00 
- 11.30u. Info: 040-2566418
Voor leden €3,00 per week, na 
afloop koffie drinken. Bij geen 
gehoor gelieve in te spreken. 
Nieuwe leden welkom

Trefcentrum Oude Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948
KIENEN
Maandag 4-11-25 april; zaal 
open 13.30 - 16.30u.
Info: 040-2450901
SPELLETJESMIDDAG
Maandag 14.00 - 16.00u
Info: 040-2443677
NIEUWE ACTIVITEIT
Bel even als wilt komen, we 
gaan ermee door bij voldoende 
interesse.

‘t Trefpunt 
Belgiëplein 20 
5628 XJ Eindhoven 
Tel.: 040-2420410 
LINEDANCE, (gevorderden)
Woensdag 6-13-20-27 april, 
13.30 - 15.30u. 
Info: 040-8489985 
LINEDANCE, Beginners) 
Vrijdag 1-8-15-22 april 10.00 - 
11.30u. Info: 06-23911075 
Inschrijven de Rooij Pannen voor 
11 mei: 8 april 11.30 - 12.30u

SeniorenSoos Andromeda 
Firmamentlaan 1 
5632 AA Eindhoven 

Momenteel GEEN activiteit
    

De Boemerang 
Planetenlaan 1a 
5632 DG Eindhoven 
Tel.: 040-2422173

Momenteel GEEN activiteit

De Huiskamer 
Tarwelaan 56 
5632 KG Eindhoven 
HANDWERKEN
Donderdag 7-14-21-28 april,
10.00 - 12.00u. 
Info: 040-2983460

Aan de Meet 
Amazonelaan 4 
5631 KW Eindhoven 

Momenteel GEEN activiteit

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 
Tel.: 0499-472870 
KEGELEN
Donderdag 7 april, 13.30 - 
15.30u. Info: 040-2415206 
Nieuwe deelnemers bij interesse 
graag eerst bellen!

Wijkcentrum Unitas 
Vlokhovenseweg 49 
5625 WV Eindhoven 
MUZIKALE VERHALEN 
Zaterdag 2 april, zaal open: 
13.30u.  Aanvang: 14.00u
Toegangskaarten leden €10.00 
Niet leden €12.50 
Reserveren verplicht: 
040-2420901 VOL=VOL

Jurriaan Pels Wooncentrum 
(recreatieruimte) 
Geestakker 102 
5625 XB Eindhoven 
KAARTEN
(Rikken en jokeren)
VRIJDAG ? april

WANDELEN
Dinsdag 5-11 april
Vertrek om 13.00u.
Info: 040-2446647
Alleen voor leden.
Vertrek bij parkeerplaats 
Fitnessclub Vaartboek (voorheen 
Matteuskerk)

MARCIENNE (Breifabriek)
Busreis
Woensdag 13 april.
Vertrek 9.15u
Tarwelaan
WEES BIJ VERTREK OP TIJD
Inschrijving 29 maart, zie de flyer van 
februari 

DE ROOI PANNEN
Woensdag 6 en dinsdag 12 april. Aanwezig om 11.45u, aanvang 12.00u. 

ALLEEN OP INSCHRIJVING ZIE FLYER IN FEBRUARI

Nieuwe Activiteit - GA DE UITDAGING 
AAN

KOM EN DOE MEE. Wij starten een nieu-
we activiteit bestemd voor alle SBW leden. 
Wij organiseren onder toezicht van spelleider 
Gerard van Kasteren een aantal spelletjes 
middagen en wel op de maandagen dat er 
geen kienen is in Trefcentrum Oude Toren 
Oude Torenstraat 6 B ( parkeren op het kerk-
plein). Een spelletjesmiddag met niet alleen 
oud Hollandse spellen maar ook bordspellen. 
Dus u hoeft u op maandagmiddag niet te 
vervelen. Toegang is voor senioren, lid of niet 
leden. De middagen voor de spellen zijn op 
16 en 30 mei van 14.00 tot 16.00 uur. (met 
vervoer taxibus wordt rekening gehouden). In 
de maand mei is de toegang gratis voor leden 
en 2 euro voor niet leden, de koffie/thee staat 
klaar. Wel graag aanmelden op telefoon nr. 
040-2443677
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De Hoeksteen
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven  
Tel: 040-2372448
DANSEN
Zondag 1-15-29 mei 19.45-
23.30u Info: 040-2449576
KIENEN
Maandag 9-23 mei 13.30-
16.00u. 
Info: 040-2449576
LINEDANCE
Donderdag 5-12-19-26 mei 
13.30-15.30u. 
Info 040-2449576
FIETSTOCHT  
Dinsdag 31 mei, vertrek 10.30u 
, terug om ± 16.00u.
Info: 040-2449576
Inschrijfformulier in programma-
boekje van 2/2022

Wijkcentrum De Werf
van der Werffstraatÿ 14
5622 KB Eindhoven
Tel.: 040-2431154
BILJARTEN
Maandag 2-9-16-23-30 mei, 
14.00 - 16.30u. Info: 040-
2447728
KAARTEN
Maandag 2-9-16-23-30 mei 
14.00 - 16.30u. 
Info: 040-2430464
SJOELEN
Maandag 2-9-16-23-30 mei 
14.00 - 16.30u. 
Info: 040-2430464
KIENEN
Woensdag 18 mei, zaal open: 
13.30-16.30u.
Info: 040-2447978
Kom gezellig meedoen! Je bent 
van harte welkom. 

Gemeenschapshuis De Uitwijk
Gen. Pattonlaan 124
5624 JL Eindhoven
Tel.: 040-2372448 
KAARTEN (RIKKEN) 
Donderdag 5-12-19-26 mei, 
14.00 - 16.00u.
Info: 040-2450901
BILJARTEN
Donderdag 5-12-19-26 mei 
14.00 - 16.00u.
Info: 040-2442114
HANDWERKEN
Donderdag 5-12-19-26 mei 
14.00 - 16.00u. 
Info: 040-2450901
SJOELEN
Donderdag 12 mei 14.00 - 
16.30u. Info: 040-2452307 
Koffie staat klaar. Kom gezellig 
meedoen!! Je bent van harte 
welkom!!

Activiteiten Agenda Mei 
2022. Alle activiteiten zijn voor 
iedereen toegankelijk. Wanneer 
een activiteit alleen voor leden is 
dan staat dat bij de activiteit

Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
Tel.: 040-2912444
PAASBRUNCH
Zondag 10 mei, 12.00 - 14.00u 
Info: 040-8489985
KAARTEN 
Donderdag 5-12-19-26 mei 
14.00 - 17.00u 
Info: 040-8489985
(Rikken, Jokeren, Canasta).
Kom gezellig meedoen! Je bent 
van harte welkom.

Heidehonk
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Tel.: 040- 8427432
VOLKSDANSEN
Woensdag 4-11-18-25 mei, 
10.00 - 11.30u. 
Info: 040-2566418
Voor leden €3,00 per week, na 
afloop koffie drinken. Bij geen 
gehoor gelieve in te spreken. 
Nieuwe leden welkom

Trefcentrum Oude Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948
KIENEN
Maandag 9-23 mei; zaal open 
13.30 - 16.30u.
Info: 040-2450901
SPELLETJESMIDDAG
Maandag 16-30 mei, 14.00 - 
16.00u. Info: 040-2443677
NIEUWE ACTIVITEIT
Bel even als wilt komen, we 
gaan ermee door bij voldoende 
interesse.

‘t Trefpunt 
Belgiëplein 20 
5628 XJ Eindhoven 
Tel.: 040-2420410 
LINEDANCE, (gevorderden)
Woensdag GEEN LINEDANCE 
Info: 040-8489985 
LINEDANCE, Beginners) 
Vrijdag 6-13-20-27 mei 10.00 - 
11.30u. Info: 06-23911075
Algemene ledenvergadering 
+ aansluitend muziek 20 mei 
14.00 - 17.00u
Info: 040-244 95 76

SeniorenSoos Andromeda 
Firmamentlaan 1 
5632 AA Eindhoven 

Momenteel GEEN activiteit
    

De Boemerang 
Planetenlaan 1a 
5632 DG Eindhoven 
Tel.: 040-2422173

Momenteel GEEN activiteit

De Huiskamer 
Tarwelaan 56 
5632 KG Eindhoven 
HANDWERKEN
Donderdag 12-19 mei 10.00 - 
12.00u. Info: 040-2983460

Aan de Meet 
Amazonelaan 4 
5631 KW Eindhoven 

Momenteel GEEN activiteit

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 
Tel.: 0499-472870 
KEGELEN
Donderdag 12 mei, 13.30 - 
15.30u. Info: 040-2415206 
Nieuwe deelnemers bij interesse 
graag eerst bellen!

Wijkcentrum Unitas 
Vlokhovenseweg 49 
5625 WV Eindhoven 

Momenteel GEEN activiteit

Jurriaan Pels Wooncentrum 
(recreatieruimte) 
Geestakker 102 
5625 XB Eindhoven 
KAARTEN
(Rikken en jokeren)
VRIJDAG ? mei

WANDELEN
Dinsdag 3-17-31 mei
Vertrek om 13.00u.
Info: 040-2446647
Alleen voor leden.
Vertrek bij parkeerplaats 
Fitnessclub Vaartboek (voorheen 
Matteuskerk)

DE ROOI PANNEN
Di/Wo/Di 10-11-24 mei. Aanwezig om 11.45u, aanvang 12.00u. 

ALLEEN OP INSCHRIJVING ZIE FLYER IN FEBRUARI

Wie durft tegen mij te biljarten?

Ik speel graag biljart en ben dan ook regelma-
tig te vinden in wijkgebouw “De Uitwijk”. 
Elke donderdagmiddag kan je biljarten via 
SBW. Kom op als je durft, of kom eens een 
keer kijken. 

Wijkgebouw: 
“De Uitwijk staat 
in de Generaal. 
Pattonlaan 124. 
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Heeft u een leuk lied, een spannende of leuke act die u wil 
laten horen of opvoeren, 

  wij maken graag een plaatsje vrij voor dit optreden. Laat het ons even weten 
als u een optreden wilt verzorgen. 
Alleen leden ontvangen bij binnenkomst in de zaal 2 consumptiebonnen. 
Er zal tijdens deze middag rond gegaan worden met snacks. 
Wat daarna volgt, zien we wel aan de hand van het eventueel samen te stellen 
programma. 
De muziek zal deze middag verzorgd worden door een DJ.

Deze dag willen we afsluiten met iets lekkers wat dat wordt is een verras-
sing.
Zaal open:1 2.30 uur.
Aanvang van de dag: 13.00 uur.
Wat we eten is een verrassing  +/_  17.00 uur. 
Kosten leden: € 15.00 p.p. incl. 2 consumptiebonnen
Niet leden:  € 15.00 p.p.

Deze middag is toegankelijk  voor alle leden van SBW en niet leden.
U kunt zich tijdens een van onze activiteiten (zie middenblad programmaboekje)

Inschrijven t/m 7-4-2022 zaal De Hoeksteen Gerretsonlaan 1a Eindhoven
door onderstaande strook in te vullen en tegen contante betaling in te leveren bij
Wim v.d. Ven, Anne Verheyden, Henk Broekman, Lenie Cornet en Hans Cornet

Of op 2 april tijdens de muzikale middag in zaal Unitas Vlokhovenseweg 49.
Of per post Secretariaat SBW Rubensstraat 30 5613 JV Eindhoven 
Na 7 april is opgeven niet meer mogelijk i.v.m. inkopen van het ????.

Er moeten minimaal 45 deelnemers zijn anders kan deze dag niet doorgaan.
wij kunnen helaas maar maximaal 60/65 deelnemer toelaten i.v.m. zaal grote dus vol is vol.

  

Activiteit Gezellige dag voorjaar 22-04-2022

Mw.:         Dhr.

Tel:         Tel:

Lidnr:         Lidnr:

Voldaan:  €                             
Dit inschrijfformulier in leveren bij een van de bovenstaande leden met contante betaling.

Paraaf bestuurslid:
Niet vergeten een toegangsbewijs mee te geven. Niet door u in te vullen.

Op vrijdag 22 april is er weer een gezellige dag
met ‘n praatje en (lijn)dansen 

in zaal 
De Hoeksteen 

Gerretsonlaan 1a
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De Witte Raaf en SBW
De vervoersdienst De Witte Raaf en SBW zijn 
vorige maand een overleg gestart met het 
doel, wat kunnen we voor elkaar betekenen. 

Van SBW uit hebben we de gedachte om 
leden die vervoer nodig hebben, om deel te 
nemen of te bezoeken van  een activiteit op 
een van onze locaties in Woensel, de mo-
gelijkheid bieden om daadwerkelijk deel te 
nemen aan zo`n activiteit. Vervoer mag geen 
probleem zijn. Wij zien belemmeringen om 
met het openbaar vervoer om naar een activi-
teit gaan als je afhankelijk bent van het open-
baar vervoer. 

Voorbeelden, als je geen beroep kan doen 
op eigen vervoer, de taxibus of aangewezen 

bent op de stadsbus dan kan dat best een 
probleem zijn en dan hebben we het nog niet 
over veiligheid in het verkeer. Heeft u iets te 
melden over uw vervoer en wij kunnen het 
gebruiken in ons overleg, mail: 
activiteitensbw@gmail.com of bel mij gerust 
en geef uw tip door.

Wij van SBW hebben een aantal suggesties/
voorstellen gedaan naar de Witte Raaf hoe 
we elkaar kunnen versterken. Er is een ver-
volg overleg gepland aan het einde van de 
maand. U hoort nog van ons.

Hans Vos
Bestuurslid SBW (KBO)
040-2460871

Paasbrunch 

Gelukkig kunnen we dit jaar weer een paas-
brunch organiseren en
wel op zondag 10 april van 12.00 – 14.00 uur 
bij Oriëntal restaurant 
New Century, Ouverture 2 te Eindhoven(-
Blixembosch).

U krijgt een brunch met een Oosters tintje:
1 consumptie, garnalen cocktail of kipsalade 
als voorgerecht.
Nasi of bami met een combinatie van saté, vis 
en babi pangang, als hoofdgerecht.
En als toetje lychees met ijs en koffie of thee 
na.

De kosten zijn 
€ 15,-p.p voor 
leden en € 20,-p.p 
voor niet leden.

U kunt op de 
volgende locaties 
inschrijven:
VTA Ouverture, Ouverture 2 
op dinsdag 5 april van 10.00-11.00 uur
De Uitwijk, Gen.Pattonlaan 124 
op donderdag 31 maart van 14.00-15.00 uur
De Werf, van der Werffstraat 14 
op woensdag 30 maart van 13.30-14.30 uur

Inschrijfstrook:

Hierbij geeft u zich op voor de Paasbrunch op zondag 10 april van 12.00-14.00 uur

Naam SBW-lid:

Lidnummer:

Adres:(straat en huisnummer)

Telefoonnummer:

Introduce:

Bij inschrijving contant betalen aub.
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Prijsvraag
Nu ons program-
maboekje van A5 
formaat vervangen 
is naar een pro-
grammaboekje A4 
lijkt het mij leuk om 
een prijsvraag uit 
te zetten.

Een makkie voor 
diegene die de 
boekjes bewaard heeft, een gok voor diegene 
die ze niet meer heeft of nog geen lid was van 
SBW in 2021. Goeie ogen en je kan het zien. 

Vraag: Wat voor gebouw/monument stond er 
op de voorpagina van boekje 5 in 2021?

Oplossing digitaal sturen naar 
sbw.activiteiten@gmail.com of per post (met 
postzegel) naar: 
Redactie SBW 
p/a Gen van Heutszlaan 14 
5623 JA Eindhoven. 

Op lossingen dienen voor 21 april binnen te 
zijn. Onder de goede oplossingen verloten we 
een bloemenbom van €20,00.

Onze vrijwilligers
SeniorenBelang Woensel, met ruim 1200 
leden, heeft een vrijwilligerskorps van 79 
personen. De ene vrijwilliger doet wat meer 
als de andere. Bij de vrijwilligers hebben we 4 
verdelers van het KBO Brabant blad Ons en 
die zorgen dat de Ons op tijd bij onze bezor-
gers (33 personen) komt. De verdelers zorgen 
ervoor dat de complete info voor de leden 
naar de bezorgers gaan. Niet alleen de Ons 
maar ook het bijbehorende programmaboekje 
(per 2 maanden) of flyers en dergelijke. 

Dan hebben we de afdeling Lief en Leed met 
ook nog eens 12 vrijwilligers waarvan er 4 of 5 
personen de verjaardagskaarten van alle 1200 
leden schrijven. Leden bezoeken die een 
kroonjaar hebben of op verzoek op bezoek 
gaan  Verder zijn onze vrijwilligers bezig met 
het voorbereiden en begeleiden van activitei-
ten en doen het mogelijke om alles in goede 
banen leiden. 

Applaus voor hen die het mogelijk maken 
dat u mee kan doen aan allerlei activiteiten en 
geïnformeerd wordt over allerlei zaken die voor 
u van belang zijn.

Dansen op zondagavond
Na een weekend op de bank te hebben ge-
legen is het tijd om de benen te strekken. Dat 
kan sinds kort voor iedereen. Wij hebben op 
zondagavond dansen. Je kan dansen op de 
gezellige (dans) muziek van 
onze DJ. Kom van die bank af 
en ga eens kijken in De Hoek-
steen Gerretsonlaan 1a. Breng 
je vriend/vriendin of partner 
mee. Je kan de hele avond 
dansen vanaf 19.45 tot 23.30 
uur. Let op kijk in de maand 
agenda wanneer er dansen is. 

Lengte (Toon Hermans)

De ene mens leeft 
maar een jaar of 
zeven,

De ander honderd en 
geen centje pijn,

Soms denk ik, als ik 
nadenk over leven,

Ik had ook die van  
zeven kunnen zijn.
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KBO Brabant/Kring Eindhoven

SeniorenBelang
Woensel NUMMER

Bestuur SeniorenBelang Woensel

Secretariaat SBW  secretariaat.sbw@gmail.com 
040-2449576 

Wim Smeets  w.smeets9@upcmail.nl 
040-2566418 
Voorzitter, Bestaande Activiteiten

Hans Cornet  secretariaat.sbw@gmail.com
 040-2449576 
Secretaris

Joost Mueters  joostmueters@gmail.com 
06-47762389 
Penningmeester

Martien v.d. Moosdijk  martmoosdijk@gmail.com 
040-2450901 
2e penningmeester

Wim van de Ven  sbw.wvdven@kpnmail.nl 
040-2454294 
3e penningmeester

Hannie van Meerten  ledenadmiesbw@gmail.com 
040-8489985 Voor lidmaatschap wordt u doorverwezen.
Lid

Dinie v.d. Heuvel  goverdina36@gmail.com 
040-2430863 
Lief en Leed

Theo Bisschops  thpmbisschops@gmail.nl 
Beleid en Belangen

Hans Vos  sbw.hansvos@outlook.com 
06-30004755 
Nieuwe Activiteiten 

Het uit negen 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

Redactie SeniorenBelang

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
  Rekeningnummer: 
  NL15 RABO 0336831897
  t.n.v. KBO afdeling Woensel

Inschrijfformulier
Ja, ik wil lid worden van KBO-Brabant, en dan ben ik automatisch lid van SeniorenBelang Woensel.

Ik betaal in 2022 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, Bordeauxlaan 43 5627 GR Eindhoven
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Leden van SBW krijgen korting van 10 % op PVC 
vloerdelen bij Friestyle-pvcvloeren Brussellaan 2G op 
vertoon van hun KBO pas. Kijk voor openingstijden op: 

www.friestylepvcvloeren.nl

 

Centrum Voor Beweging en 
Therapie

Jasonstraat 3
5631JB Eindhoven

Telefoon: (040) 2439537
Mail: info@cbtfysio.nl


