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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!”

Speciaal voor SeniorenBelang Woensel

Windows 10 Pro
Office 2019 (bestaande uit o.a. Word, Excel, Outlook en Powerpoint)
USB muis
Laptoptas
Één jaar garantie

Nu voor
€329

www.daansmagazijn.nl/kbo-woensel

We leven in een samenleving waarin computers niet meer weg te denken zijn. Steeds meer zaken moeten online 
geregeld worden en briefpapier maakt plaats voor de e-mail. Omdat het aanbod in computers en laptops 
gigantisch groot is en de mogelijkheden eindeloos lijken, kunnen wij ons bij Daans Magazijn voorstellen dat het 
lastig is om een juiste keuze bij de aanschaf te maken.

Daarom hebben we speciaal voor SeniorenBelang Woensel een laptop geselecteerd specifiek afgestemd op de 
wensen van senioren. We hebben gekeken naar eenvoud, gemak en gebruikersvriendelijkheid om bijvoorbeeld te 
kunnen e-mailen, brieven te typen in een tekstverwerker en uitgebreid te surfen op het internet.

DeDeze speciaal geselecteerde laptop wordt geleverd met:

Benieuwd? Ga naar onze website voor meer informatie.
Liever persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op!
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van de Redactie

Vacature
Wij zijn op zoek naar een Hulp Computer, tablet, 
en smartphone
De hulp bestaat uit het 
helpen van SBW-leden bij 
eenvoudige acties zoals 
bij computer/tablet in het 
opruimen van schrijfruim-
te/leegmaken van prullen-
bak, app̀s installeren of 
verwijderen enzovoort. Ook bij smartphone soort gelijke 
acties. De acties worden uitgevoerd op verzoek en in het 
bijzijn van het lid. Derhalve zal een huisbezoek vaak no-
dig zijn. Hiervoor zouden wij van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) willen zien. Kosten daarvoor worden door 
ons vergoed.  De vrijwilliger kan in overleg eventueel 
een km vergoeding vragen. Voor meer info kunt u zich 
wenden tot Hans Vos bestuurslid SBW 040-2460871

Vacature
Wij zijn op zoek naar een Coördinator Bezorgers.
De coördinator stuurt voor 
SBW de verdelers (4 per-
sonen) en de bezorgers 
(ongeveer 30 personen) 
aan. Hij zorgt voor vervan-
gers indien nodig. Beheerd 
de totale administratie. 
Zorgt dat het programma-
boekje en eventuele flyers 
op tijd bij de verdelers zijn. 
De coördinator moet beschikken over een auto. 
Km vergoeding zit binnen de mogelijkheden. Werk-
zaamheden hier genoemd zijn voor enkele uren per 
maand. De vacature kan uitgebreid worden met 
andere werkzaamheden zoals bezorging van brie-
ven binnen Woensel ed. Deze vrijwilliger valt onder 
redacteur programmaboekje.   

Beste SBW-leden,

Het vorige nummer in april dat we naar een A4 
hebben omgezet is bij leden goed bevallen. Tips 
van leden om tot een nog beter resultaat te komen 
hebben we in dit nummer verwerkt. U zult zien dat 
het programmaboekje er steeds beter gaat uitzien. 
Hulp is altijd welkom.

Wat is er zoal nog meer gebeurt in een vereniging 
die altijd in beweging is. Zo hebben we helaas ons 
overleg met de Witte Raaf opgeschort tot minimaal 
een jaar. Wij hadden graag doorgegaan in de sa-
menwerking. Een andere nieuwe samenwerking die 
we opstarten is met Senioren Punt een initiatief 
van wooninc en Vitalis woonzorg groep.. In deze 
editie kunt u samen met partner/familielid naar 
de eerste informatiebijeenkomst op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Daar krijgt u ongetwij-
feld mee te maken, al is het niet nu dan toch zeker 
in de toekomst. Zie verder in dit programma-
boekje, schrijf u in het is in uw eigen belang. 
Verder hebben we overleg met andere senioren be-
langen verenigingen zoals die van Mensfort, Blixem-
bosch en we gaan ook met de bewonerscommissie 
van Juriaan Pels in overleg. Samen kunnen we veel 
doen voor ouderen in Woensel. 

We zijn voornemens om met hen voorlichting-bij-
eenkomsten te organiseren op allerlei gebied. 
Voorlichting op allerlei gebied wordt naast het 
organiseren van activiteiten een steeds belangrijker 
speerpunt van onze vereniging. 
Ook op het gebied van veiligheid denken we aan u. 
We hebben een aantal veiligheidshesjes besteld om 
de activiteit wandelen en fietsen beter en zichtbaar 
te begeleiden. In dit blad staan ook een tips om een 
sterk wachtwoord aan te maken om uw te beveili-
gen tegen hackers.
Als laatste meld ik u dat juli en augustus rustige 
maanden zijn in het organiseren van activiteiten. In 
de volgende editie hoop ik u tips te geven van de 
omgeving wat de moeite waard is om in de zomer-
maanden te doen.

Wij feliciteren Theo Bisschops bestuurslid Beleid 
en Belangen SBW met zijn benoeming in het Kring 
Bestuur KBO Eindhoven. Succes Theo.

Tien jaar dagopvang voor Indische Ouderen in Woensel Eind-
hoven © FotoMeulenhof
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Informatie
bijeenkomst 
wonen, zorg 
en welzijn

Een zorgadviseur en woonconsulent 

vertellen u alles over de mogelijkheden 

op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn in de regio Eindhoven. En wat 

u nu al kunt doen om u goed voor 

te bereiden. Niet alleen interessant 

voor u, maar ook voor uw kinderen of 

mantelzorger(s). Zij zijn ook van harte 

welkom. We nemen veel tijd voor het 

beantwoorden van uw vragen. Tijdens 

en ook na de presentatie. 

Meld u aan door: 

•  ons te bellen via 040 - 220 22 02 of

• in te schrijven via www.seniorenpunt.nl
 nieuws/informatiebijeekomst of

•   onderstaande antwoordstrook ingevuld in  
 een envelop (een postzegel is niet nodig)   
te sturen naar:  SeniorenPunt 

  Antwoordnummer 57 
  5600 WC Eindhoven

       Dhr.            Mevr.  :

Adres  :

Postcode en woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

 Ja, Ik kom graag op 10 juni  Ik kom met          personen

Vrijdagmiddag 10 juni, 14.00 - 15.30 uur
Winston Churchilllaan 83, Eindhoven
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Het fraaie raadhuis van
Woensel

EINDHOVEN - De vroegere gemeente Woensel had 
een raadhuis met een rijk gedecoreerde gevel. Die is ook 
nu nog te bewonderen aan de Kloosterdreef 90.

De gemeente Woensel was niet zo rijk als Stratum of 

Tongelre, maar besloot in 1896 toch een prachtig raad-
huis te laten bouwen. 
De bouwsom bedroeg 6447 gulden! Het vorige raadhuis, 
aan de (verdwenen) Broekseweg had die uitstraling 
absoluut niet. Bovendien kreeg het nieuwe de beste plek 
in Woensel: ongeveer tegenover de toen redelijk recente 
Petruskerk.

Dit deel van het dorp Woensel is bewaard gebleven, ter-
wijl op andere plekken veel van de dorpse infrastructuur 
verdwenen is om plaats te maken voor nieuwe wegen. 
Ook het huis achter de bomen, links van het raadhuis is 
behouden gebleven. Hier woonde destijds de Woenselse 
gemeentesecretaris Van Woerkom, dus vlakbij zijn werk-
plek. Het huis heeft enkele opvallende elementen: rechts 
een zeshoekig torentje en links een statige trapgevel. 
De gemeentesecretaris woonde ‘op chic’! Ondanks het 
feit dat de gemeente destijds beschikte over een nieu-
we grote kerk en een prachtig raadhuis, was Woensel 
een groot voorstander van de annexatie van 1920. Dat 
kwam o.a. omdat in Woensel wonende arbeiders die in 
Eindhoven werkten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 
ten laste kwamen van het Woenselse gemeentebudget.

Uit Eindhoven in Beeld

Het raadhuis van de zelfstandige gemeente Woensel in 1908

4 tips voor een sterk wachtwoord

www.daansmagazijn.nl   -   0481 351 477

Heeft u vragen over uw online veiligheid? Neem gerust contact op met Daans Magazijn en 
we helpen en adviseren u graag!

Een wachtwoord beveiligt uw gegevens, maar helaas worden hackers steeds handiger en wordt een sterk wachtwoord 
daardoor nóg belangrijker. We hebben hier een paar belangrijke tips voor u opgesomd:

Kies geen makkelijk wachtwoord: Het is verleidelijk om een eenvoudig 
wachtwoord te kiezen. Dat is immers het makkelijkste te onthouden. Maar 
gebruik juist geen voor de hand liggende informatie zoals namen, 
geboortedata of adressen.

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord: Het lijkt natuurlijk onhandig om 
overal een ander wachtwoord voor te hebben, maar verstandig is het wel. 
Gebruik voor ieder account een ander wachtwoord. Schrijf dit wachtwoord 
ergens op waar alleen u bij kunt en bewaar het goed.

Verander uw wachtwoord af en toe: Als u jarenlang hetzelfde wachtwoord 
gebruikt wordt de kans groter dat het ooit gekraakt wordt. Probeer daarom 
om de paar maanden uw wachtwoord te veranderen.

Gebruik letters, cijfers en symbolen: Probeer uw wachtwoord minimaal 8 
tekens te geven en gebruik een combinatie van letters, cijfers en symbolen, 
zodat uw wachtwoord lastiger te kraken is.
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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

Uitslag Prijsvraag Programmaboekje 2022/2
Deze keer was het niet zo`n moeilijke opgaven om 
de prijsvraag op te lossen. De prijsvraag was uitge-
schreven omdat we van formaat programmaboekje 
zijn verandert.

Inderdaad het was het 
Evoluon dat op de voorpa-
gina van programmaboek-
je 5 in 2021 stond. We 
hebben onder de winnaars 
weer een bloemenbon 
verloot. De winnaar is me-
vrouw Spitters wonende 
in de Venuslaan. Van harte 
gefeliciteerd met uw bloe-
menbon van Sjerp WCW.

Uitslag Prijsvraag



7

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/3

De Hoeksteen
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven  
Tel: 040-2372448
Geen activiteit in De Hoeksteen 
van SBW   
Kienen kunt u deze maand in de 
Oude Toren en in De Werf zie 
kader   
Wilt u onze inloopochtend 
bezoeken?  
Elke woensdag tussen 9.00 uur 
en 12.00 uur bent u van harte 
welkom

Wijkcentrum De Werf
van der Werffstraatÿ 14
5622 KB Eindhoven
Tel.: 040-2431154

BILJARTEN
Maandag 13-20-27
14.00 - 16.30u, 040-2447728
KAARTEN
Maandag 13-20-27
14.00 - 16.30u, 040-2430464
SJOELEN 
Maandag 13-20-27
14.00 - 16.30u, 040-2430464
KIENEN
Woensdag 1-15, ZAAL OPEN 
13.30-16.30u, 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 2 -9 -16 -23-30
14.00 - 16.00u, 040-2450901 
BILJARTEN
DONDERDAG 2 -9 -16 -23-30
14.00 - 16.00u, 040-2442114
HANDWERKEN
DONDERDAG 2 -9 -16 -23-30
14.00 - 16.00u, 040-2450901
SJOELEN 
DONDERDAG 9
14.00 - 16.30u, 040-2452307
Koffie staat klaar. Kom gezellig 
meedoen!! Je bent van harte 
welkom!!

Activiteiten Agenda Juni 
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 2 -9 -16 -23-30, 
om 14.00 - 17.00

040-8489985
(rikken, jokeren, canasta). 
KOM GEZELLIG MEEDOEN. 
JE BENT WELKOM!!

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 13-27
ZAAL OPEN 13.30 - 16.30u. 
040-2450901  
KOM GEZELLIG MEEDOEN

‘t Trefpunt 
Belgiëplein 20 
5628 XJ Eindhoven 
Tel.: 040-2420410 
LINEDANCE
(GEVORDERDEN)
WOENSDAG GEEN LINEDANCE
040-8489985
LINEDANCE
( BEGINNERS)
VRIJDAG 3-10-17-24
10.00 - 11.30u, 06-23911075

SeniorenSoos Andromeda 
Firmamentlaan 1 
5632 AA Eindhoven 

Organisatie Archipel
Op diverse dagen zijn diverse 
activiteiten op het gebied van: 
bewegen, creatief en ontspan-
ning.
Heeft u vragen of meer info bel: 
Karen 06-83986099 of Dorthe 
06-225536645

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

Inschrijving Bus dagtocht  DINS-
DAG 7 juni
10.00 tot 11.30u. 040-2415206 

Voor inschrijving zie elders in dit 
blad

De Huiskamer 
Tarwelaan 56 
5632 KG Eindhoven 
HANDWERKEN
Donderdag 2-9-16-23-30 juni,
10.00 - 12.00u. 
Info: 040-2983460

Aan de Meet 
Amazonelaan 4 
5631 KW Eindhoven 

Wandel eens een rondje om de 
Karpendonk of ga eens kijken 
naar de Grafity in de “Berenkuil”.
Overdag inlopen voor een kopje 
koffie of thee kan altijd.

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 
Tel.: 0499-472870 
KEGELEN
Donderdag 9 juni, 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)
Vrijdagavond 10-24 juni aanvang 
19.30u, 040-2430863
Nieuwe leden van harte wel-
kom 

WANDELEN
Dinsdag 14-28 juni
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

Heidehonk
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Tel.: 040- 8427432
VOLKSDANSEN
Woensdag 1-8-15-22-29
10.00 - 11.30u, 040-2566418 
Bij geen gehoor inspreken.
VOOR LEDEN 3 EURO PER 
WEEK- NA AFLOOP KOFFIE-
DRINKEN. 
NIEUWE LEDEN WELKOM 

Wijkcentrum Unitas 
Vlokhovenseweg 49
5625 WVÿ Eindhoven

Momenteel GEEN activiteit
    

Busreis Ressen ( Dagtocht )  
30 Juni.    
Vertrek 08.30u, Tarwelaan 040-
2415206
Vertrek 08.45 Ouverture
Wees op tijd de bus wacht niet, 
voor inschrijving en meer info zie 
elders in dit blad.

Busreis Floriade
Woensdag 15 juni
040-2415206
 
DEZE DAGREIS IS VOLGE-
BOEKT

Informatiebijeenkomst wonen, 
zorg en welzijn
Vrijdag 10 juni
Winston Churchilllaan 83 
14.00 tot 15.30u, 040-2202202
Aanmelden verplicht zie elders in dit blad



8

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/3

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 bezor-
gen de Ons in dezelfde week.

Nr Maand  Verschijnt 
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)

Dagtocht 30 juni 2022.
De plaats (Ressen) waar vroeger de 
Bataven leefden en de postkoets  
voorbij reed is nu het fruitbedrijf  
“De Woerdt” gevestigd. Dit wordt 
o.a het doel van vandaag; Men 
kweekt hier appels, peren, kersen, 
morellen, mispels, walnoten en pruimen.

Programma:
08.30 uur Vertrek vanaf bushalte Tarwelaan. 
08.45 uur vanaf Ouverture.
10.00 uur aankomst Fruitbedrijf De Woerdt. 
Hier krijgt u koffie/thee met cake. Dan krijgen we een 
presentatie over het bedrijf en daarna volgt een rondlei-
ding door de boomgaard en nemen we een kijkje bij de 
koelcellen. Uiteraard kunnen we proeven van het heerlijke 
fruit en krijgt u een bekertje vers gemaakt appelsap en 
u ontvangt een “landwinkeltasje.” ertrek naar Millingen 
aan de Rijn waar om 12.45 uur een heerlijke lunch voor 
u klaarstaat. 14.15 uur. Na de lunch gaan we met de bus 
een prachtige rondrit maken door natuurlandschap de 
Ooijpolder met zijn heggenlandschap en weidse uiter-

waarden. We rijden via Beek-Ubbergen, Berg en Dal naar 
de top van de 100 meter hoge heuvelrug. Via de Zeven-
heuvelenweg (bekend van de Nijmeegse Vierdaagse) naar 
Groesbeek. Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof, we 
gaan langs wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum.
16.00 uur reizen we terug richting Brabant waar we om 
17.15 uur deze dagtocht afsluiten met een heerlijk diner in 
Zeeland. 20.30 /20.45 terug bij uw opstapplaats.
Voor deze dagtocht kunt u zich  
inschrijven in De Boemerang (Pla-
netenlaan 1a) op 7 juni van 10.00 
uur tot 11.30 uur onder gelijktijdige 
betaling van € 59,00.
Introducees (voor zover mogelijk) be-
talen € 73,00. Eenmaal ingeschreven 
kan er normaliter niet meer worden terugbetaald.

Bij problemen kunt u zich wenden tot de reisleidsters 
Lia Derwort  040-2415206 of Wil van Dommelen, 040-
2429264. De reis wordt  verzorgd door Sabeh-Tours. 
(013-5331243)

S.B.W.lid Naam:  Lidnummer:  
Adres:  Telefoonnr. : 
Introducee naam:   
Adres:  

Geeft zich hierbij op voor de dagtocht van 30 juni 2022
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Kegelen in De Vresselse Hut, 
Vresselseweg 33 
St. Oedenrode. (Dichtbij Son)

Kegeldata: 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober 
en 10 november.
Er zijn diverse plaatsen vrijgekomen, dus we staan 
open voor nieuwe mensen die graag willen kegelen.
Kosten per keer € 6,50 dat is inclusief anderhalf uur 
kegelen en 1 kopje Koffie/thee.
Aanwezig zijn tussen 13.30 en 14.00 uur.
Meld je aan bij Fam. Derwort 040-2415206 Venus-
laan 367A

Kienen in de Werf
Op  woensdag 6 april jl. ben ik eens gaan kijken bij 
het kienen in de Werf.

Hartstikke gezellig zaten de 
ongeveer 35 dames en ook 
een enkele heer te kienen 
voor kleine geldprijzen. Onder 
het kienen was de spanning 
te snijden.  In de pauze trak-
teerde een van de kieners op 
een sneetje heerlijk Paasbrood 

met boter. Hartelijk dank, het was lekker. Wat mij 
opviel was, dat ik altijd gedacht had dat de dopjes 
om op de kienkaart te leggen altijd ouderwetse 
centen waren. Maar niets is minder waar. Je zag 
allerlei verschillende dopjes 
van Australische munten tot 
felgekleurde of blinkende 
dopjes. Leuk om eens een 
kienmiddag mee te maken. 
Voor de prijs van de kienkaart 
hoeft u het niet te laten. Er is 
nog plaats om mee te doen. 
Kijk voor kien-data’s kijk op onze agenda-pagina’s  

Muzikale Verhalen
Na maanden van onzekerheid door Corona en een 
datum die snel dichter bij kwam, liep de spanning 
voor de organisatie van de voorstelling “Muzikale 
verhalen” ook wel vertel concert genoemd verder 
op. Zouden de bezoekers het wel leuk vinden? De 
ingrediënten als, lichte klassieke muziek en op za-

terdag waren toch wel din-
gen die bij SBW onbekend 
zijn. Immers de organisatie 
vindt dat ook in het week-
end vertier en gezelligheid 
moet zijn en dan niet alleen 
in je uppie, maar ook met 

anderen. De middag begon met koffie/ thee en een 
koek en om iets over tweeën begon de voorstelling. 
Twee levensverhalen over Annie hoe het in haar jon-
ge jaren was gegaan, een 
verhaal verteld door Elky 
Rosa (actrice en journalist) 
begeleid met beelden. En 
muzikaal omlijst door An-
negreet Harpiste en Petra 
Fluitiste. In de pauze kreeg 
iedereen een pauze drankje en na een half uur 
begon het tweede gedeelte van het concert. Ruim 
over half vier was het concert afgelopen. Bezoekers 
konden nog wat blijven om op de taxi te wachten of 
in gesprek te gaan met aanwezige bestuursleden of 
met de organisatie van het concert. Samenvatting 
van de middag was dat men positief verrast was 
van het concert en dat er best een vervolg mag 
komen van dit soort activiteiten dat in het week-
end gehouden wordt. Met dank aan D-Two ( Daans 
Magazijn) voor hun inbreng.

De Huisarts
Een goede gezondheid kan een enorme impact hebben 
op mentale gezondheid, maar ook op persoonlijke veilig-
heid. Behalve drempels weghalen of toch maar aan een 
stok of rollator beginnen, zijn er ook maatregelen die 
onder (medische) gezondheid vallen die een behoorlijke 
positieve impact kunnen hebben. (Bron: thuisarts)

Hoewel medicatie veel positieve gevolgen voor een 
mens kan hebben, kan het lichaam door de jaren heen, 
vooral als het wat kwetsbaarder wordt, gevoeliger wor-
den voor bepaalde medicijnen. Het is belangrijk om af 
en toe een afspraak te maken met de huisarts, en dit te 
blijven peilen om vervelende situaties te voorkomen. 
Als u gezond eet, dagelijk extra beweegt en veel buiten 
bent, blijven en worden uw botten sterker. Naarmate 
de jaren verstrijken wordt de kans op botbreuk steeds 

Digitale vaardigheden.,
Wij van SeniorenBelang Woensel vinden het belangrijk 
dat u, voor zover als het binnen uw mogelijkheden 
is, digitaal vaardig bent of wordt. Het bevordert uw 
onafhankelijkheid en in deze tijd is de digitale wereld 
niet meer weg te denken. Daarom hebben wij samen-
werking gezocht met Bibliotheek Eindhoven en het 
bedrijf D-two b.v.(Daans magazijn). De samenwerking 
bestaat niet alleen uit voorlichting , of workshops om 
u te leren omgaan met een laptop, tablet. Maar ook in 
de aanschaf van uw apparatuur wordt u goed voorge-
licht. Met regelmaat publiceren wij een artikel op dit 
gebied. Zie ook elders in dit blad. 

lees verder op pagina 10
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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 ope-

ningstijden op: www.friestylepvcvloeren.nl

Centrum Voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3

5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537

Mail: info@cbtfysio.nl

De bloemenspeciaalzaak bij uitstek. De sfeer-

volle winkel biedt een ruim assortiment aan: 

• Bloemen
• Planten 
• Vazen
• Grafwerk 
• Bruidsboeketten

Winkelcentrum Woensel 312 5625 AG Eindhoven

groter, door valgevaar en botontkal-
king. In sommige situaties kan het 
zinvol zijn om extra kalk, vitamine D 
en eventueel andere medicijnen in te 
nemen. 
Voorkomen is beter dan genezen, dus 

als u denkt ergens last van te hebben, 
schroom dan niet om naar de huisarts 
te gaan. Zo kan u van uw oude dag 
genieten met zo min mogelijk compli-
caties. 



11

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/3

Andromeda Soos Firmamentlaan 1 
De activiteiten in onze soos worden grotendeels 
verzorgd door zorggroep Archipel. Geboden wordt 
gym op dinsdag- en donderdagmorgen, op vrijdag 
is een groep creatief bezig en elke woensdag is er 
er kienen, een quiz, een presentatie of muziek.
Iedereen kan daar lid van worden voor vijf euro 
per week, met toegang tot al het gebodene. Koffie 
met een koekje is gratis. Als er bloemschikken op 
het programma staat wordt er een bijdrage in de 
materiaalkosten gevraagd, alsook voor de plankjes 
bij het kienen (€2,50).
Een aantal keren per jaar willen we zelf op de 
zondagen ook een muziekmiddag organiseren, met 
entreekosten.
Heeft u vragen of wilt u eens komen kijken neem 
dan contact op met: Karen van Woudenberg (06-
83986099) of Dorthe Voorhout (06-22536645)

Bent u niet in de gelegenheid geweest om naar de 
Algemene Leden Vergadering te komen.
Er is op de website www.SeniorenBelangwoensel.nl  
meer over te lezen.

Bridge Leren bij SeniorenBelang Woensel
Op de vraag : hoe moeilijk is Bridge, zegt Google:
Bridge is niet moeilijk, als het maar goed wordt 
uitgelegd. Om die reden worden bridgecursussen 
gegeven. Bridge is een spel, dus bridgelessen zijn 
natuurlijk leuk. Al vanaf les één zit je met de kaar-
ten in de hand en leer je het spelenderwijs.
Wij hebben iemand gevonden die u bridge wil leren. 
Maar om te 
weten of daar 
voldoende 
belangstelling 
voor is, zouden 
wij graag heb-
ben dat u ken-
baar maakt, 
dat u Bridge 
wilt leren. Geef 
u op dat u 
belangstelling 
heeft bij Dinie 
van de Heuvel  
06-30110436.

Geef u op vòòr 1 Juli. Bij voldoende belangstelling 
gaan wij cursussen regelen. Ook niet leden zijn 
welkom. 

Wat doet een cliëntondersteuner ?
De cliëntondersteuner van de KBO helpt u met een 
aanvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)
* Iedereen die ouder wordt krijgt op enig moment 

te maken met veranderingen op zowel lichame-
lijk, geestelijk als sociaal gebied. 

Hierdoor kan het op een gegeven moment moeilij-
ker worden zelfstandig te blijven functioneren. Toch 
willen (en moeten) senioren zo lang mogelijk de 
regie over hun eigen leven blijven voeren.
* De WMO voorziet in het langer zelfstandig wo-

nen en functioneren in de eigen leefomgeving. 
Schoon, leefbaar en veilig wonen, mobiliteit in en 
om het huis en (blijven) meedoen in de samenleving 
zijn uitgangspunten van de WMO. Wanneer een 
of meerdere van deze zaken moeilijker wordt kan 
de WMO hierbij wellicht passende ondersteuning 
bieden. Zo biedt de WMO voorzieningen in de vorm 
van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen (bijv. 
traplift), vervoersvoorzieningen (Taxbus en Valys), 
individuele begeleiding en dagopvang.

Cliëntondersteuners KBO in Eindhoven:      
Mevr. Marianne Bevers 040-2523723
Mevr. Trudy van Helmond 06-28675730
Dhr. Jan de Jager 06-37356495
Dhr. Ton Smeets  040-2526789 

Kledingzolder
Anders dan doet vermoeden is kledingzolder geen 
kleding op zolder maar een kringloopwinkel die 
geopend is voor mensen die niet veel te besteden 
hebben. 
Naast kleding hebben zij ook allerlei andere ge-
bruikte spulletjes. 
Leuk om eens te snuffelen. En een gezellig win-
keltje waar zij nog tijd voor een kopje koffie en een 
praatje hebben. 

Kledingzolder is 
gelegen aan de 
Kloosterdreef 84a 
(tegenover de 
Kerk). 
Let op: Kleding-
zolder is geopend 
op maandag, 
woensdag en 
zaterdag van
10 tot 16 uur. 
Bus 2 stopt voor de deur.
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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 
06-30110436 
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 verant-
woordelijk 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


