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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

60 jaar getrouwd
Ans en Martien van Bijnen zijn 
op 29 juni a.s. 60 jaar getrouwd. 
Beide zijn al meer dan 14 jaar lid 
van SBW/KBO Brabant en Mar-
tien is ook vrijwilliger bij SBW, 
hij bezorgd maandelijks de Ons 
en de krantjes in Prinsenjacht. 
Ans deed bij SBW sjoelen in de 
Werf, nu gezellig koffie drinken 
op maandagmiddag. 
Het zou leuk zijn als u een 
kaartje stuurt.
Fam. Bijnen. Bramantestraat 6 
5624 AJ Eindhoven
Wij wensen hen een mooi en 
lang leven in goede gezondheid. 
PROFICIAT.

Vorige maand heeft u al een 
programmaboekje bij de Ons 
gekregen en deze maand weer. 
Deze uitgave is een z.g. vakan-
tie uitgave. Ik heb er een aantal 
puzzels in opgenomen en een 
aantal vakantie-tips om tijdens 
de vakantieperiode met de fiets 
erop uit te trekken. Een aantal 
leden die niet of bijna niet uit huis 
komen kunnen lekker aan de slag 
met verschillende puzzels. 

Voor hen die wel naar buiten 
kunnen, zie verder in het boekje. 

De middenpa-
gina’s zijn in de 
vakantiemaan-
den “dun” met 
info. Zoals u ook 
in dit boekje kunt 

lezen hebben we weer het een 
en ander in voorbereiding. Voor 
zowel de midgetgolf als de WK 
poule, kunt u zich al opgeven. 
Voorlopig alleen per mail, dit om 
de belangstelling te peilen. Verder 
we gaan steeds meer in overleg 
met andere seniorenorganisaties 
in Woensel. Daar leest u later 
meer over. 

Ook zult u gemerkt hebben dat
wij u tips geven om op energie te 
besparen om geen onnodig
geld uit te geven. Immers alles is 

duurder geworden. Het is volgens 
mij geen moet, maar het wordt 
graag gebuikt als excuus door 
winkeliers en/of bedrijven. We 
hebben voor de veiligheid van 
onze leden een aantal veiligheids-
hesjes aangeschaft. Ook hebben 
we het voornemen om meer te 
doen op het gebied van milieu. 

Wij willen überhaupt meer aan 
voorlichting doen, zie verder in dit 
magazine. Kijk nog eens in het 
vorige magazine naar de vacatu-
res. Op sommige plekken hebben 
we vrijwilligers nodig.  Rest mij 
nog om u een hele fijne vakantie 
te wensen en blijf gezond. 

Groetjes en tot eind augustus.     

Oproep Bijzondere verza-
melingen en hobby`s 
Als ik zo mijn oren 
te luisteren leg dan 
hoor ik wel eens 
wat. Soms vertellen 
mij leden dat zij een 
mooie of bijzondere 
hobby hebben. Een 
hobby waar veel 
passie in zit en vrije 
tijd aan besteed wordt. Maar ook 
het verzamelen van dingen hoor 
ik wel eens om mij heen. Trots op 
wat u heeft verzamelt en jammer 
dat u dat niet met een ander kan 
delen of laten zien. Dat kan nu 
wel gebeuren. Wij van SBW willen 
graag voor u een middag organi-
seren waar u uw verzameling of 
hobby kan laten zien. Ook willen 
we de doe-activiteiten die bij SBW 
gehouden worden, daarvan meer 
laten zien. 

Zo denken we aan handwerken, 
schilderen, koersballen, enz, U 
mag uw hobby, verzameling of 
activiteit promoten. We willen er 
een gezellige middag van maken. 
Wanneer: ik denk in oktober. 

Waar: in een van de buurthuizen 
afhankelijk van het aantal aanmel-

dingen. 
Wie deelne-
men: Leden 
van SBW en 
op verzoek 
organisatie. 

Wat te doen: 

Meld u aan, alleen bij voldoende 
belangstelling gaan we deze middag 
organiseren.  Kosten: gratis. Hoe: 
graag een briefje in de bus of per 
post naar Gen. van Heutszlaan 14, 
5623 JA Eindhoven of per mail: 
sbw.activiteiten@gmail.com 
Uiterste inzenddatum: 1 augustus.
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Zijn uw 
adresgegevens 

veranderd?
Of heeft u een 
nieuw (mobiel) 

telefoonnummer?
Of een nieuw 
e-mailadres?

Geef dit alstublieft 
aan ons door!
Hartelijkdank!! Inbrekers gaan niet op vakantie!

Betreft inschrijvingen voor 
deelname aan een activiteit of 
reisje.

Leest u onderstaande bericht 
goed.

U betaald voor deelname aan een 
activiteit of reisje. Op enig mo-
ment beslist u door omstandighe-
den om niet deel te nemen of mee 
te gaan. Dit dient u tijdig aan de 
organisator door te geven.
In overleg met de organisator van 
de betreffende activiteit kan in 
bepaalde gevallen uw inleggeld 
worden terug betaalt.

Zo maar niet komen opdagen is 
geen reden voor terugbetaling.

Redenen voor terugbetaling kun-
nen zijn:
- Bij overlijden of ziekenhuisop-

name van u of uw partner of 
naaste familie.

- Geldt 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 afgerekend.

Wij rekenen op uw begrip. Heeft 
u hierover nog vragen neem dan 
contact op met: 
Wim Smeets 
Coördinator Activiteiten 
040-2566418.
Bij geen gehoor graag inspreken.

CANCELLED

Wereldkampioenschappen 
Voetbal en SeniorenBelang 
Woensel
In november speelt het Neder-
lands Elftal in Dubai om wereld 
kampioen te worden. Het lijkt 
ons leuk om als SeniorenBelang 
Woensel dit toernooi mee te 
beleven. 
We willen als er genoeg belang-
stelling is een kosteloze poule 
opzetten met mooie prijzen en 
tijdens de wedstrijden een WK 
Café waar we gezellig de wed-
strijden volgen en aan Louis van 
Gaal goeie raad mee geven. 

De poulewedstrijden zijn overdag. 
Bij voldoende belangstelling gaan 
we aan de slag. Helaas alleen 
voor leden. 
Doet u mee? Heren en ook dames 
geef u op. Geeft u nu al op met 
uw naam en KBO lidmaatschap-
nummer via e-mail: 
sbw.activiteiten@gmail.com 
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Martien van de Moosdijk ge-
stopt als tweede penningmees-
ter SBW ,opvolger Wim van de 
Ven treedt in zijn voetsporen.

Martien van de Moosdijk was ja-
renlang een markant en betrouw-
baar bestuurder van de Afdeling 
Sint Lucas. Daarna ging hij mee in 
het bestuur van SeniorenBelang 
Woensel als tweede penning-
meester, steun en toeverlaat van 
Joost Mueters.
Martien verzorgde nauwkeurig 
de inning van de contributie, en 
de aanmaningen. Hij deed dat zo 
effectief dat er nauwelijks afboe-
kingen waren.
Daarnaast was Martin een actieve 
organisator bij diverse activiteiten. 
De ledenvergadering nam met een 
groot applaus afscheid van hem, 
met warme dankwoorden van 
voorzitter Wim Smeets. Als opvol-
ger van Martien is gekozen Wim 

van de Ven, die de rol als goed 
mede- beheerder van de pennin-
gen ook al vervulde bij Vincentius 
à Paulo. Martien blijft tot septem-
ber overigens nog de ledenadmi-
nistratie doen voor SBW, totdat 
een opvolger/ster ingewerkt is en 
beschikbaar is.
Ook de overige bestuursleden 
werden herkozen door de  cir-
ca 54 aanwezig leden bij deze 
geanimeerde ledenvergadering in 
`t Trefpunt in de Tempel gehouden 
op vrijdagmiddag 20 mei.
Theo Bisschops bracht een aantal 
Kring agendapunten in. Zo zal een 
werkgroep advies gaan uitbren-
gen hoe met het eerder vast-
gestelde Meerjaren Beleidsplan 
van de Kring en Afdelingen een 
marsroute naar de toekomst kan 
worden uitgezet. Daarbij komt 
bestuurskracht en contributie 
ook aan bod. Later dit jaar zal 
de ledenvergadering ook moeten 

stemmen over nieuwe statuten en 
mogelijk ook een aangepast huis-
houdelijk reglement. KBO-Bra-
bant heeft de modellen vorig jaar 
vastgesteld naar aanleiding van 
nieuwe wetgeving.
Theo deed ook een oproep aan 
de leden om met eigen ideeën te 
komen richting bestuur . Ook is 
er altijd plaats voor mensen die 
activiteiten willen organiseren.
De ledenvergadering keurde de 
jaarcijfers van penningmeester 
Joost Mueters over het jaar 2021 
goed en verleende op advies van 
de kascommissie decharge aan 
het bestuur.
De vergadering was in een rap 
tempo afgelopen, waarna er volop 
ruimte was voor een gezellig en 
informeel; samenzijn met dans, 
muziek en een hapje en een 
drankje.

6 april, 12 april, 10 mei, 11 mei en 
24 mei konden onze leden aan-
schuiven
in De Rooi Pannen 
voor een 3 gangen 
lunch (zeg maar 
diner).
Dit aangevuld met 
één gratis drankje en met koffie 
na.
6 april deden 60 leden dat.
12 april waren het er ook 60. 
10 mei schoven 62 leden aan.
11 mei waren dat er 49.
24 mei zagen we ook 49 leden 
hier aan meedoen.
Totaal dus over deze 5 dagen 280 
leden.

Voor velen van SBW was dit een 
nieuw avontuur.
Onze leden werden op die dagen 
verdeeld in 2 of 3 zalen.

Na afloop van de diners hoorden 
we alleen maar lof over hetgeen 
men door de leerlingen voorge-
schoteld kreeg.
En dat terwijl er in de diverse za-
len per zaal een verschillend diner 
werd geserveerd.
Zoals gezegd niets dan lof van de 

leden en tevens de vraag wan-
neer het de volgende keer zou 
zijn.
(Dat wordt dan in het voorjaar van 
2023)
Fijn dat we zoveel goede reac-
ties van de deelnemers hebben 
gekregen.
Uw en onze dank hebben we 
overgebracht aan de leiding en 
leerlingen van De Rooi Pannen.
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Vakantietip 1 fietsen
Dichtbij huis en met de fiets goed 
bereikbaar is gebouw 32.
Gebouw 32 ligt op het histori-
sche Bata-Terrein Europaplein 1 
in Best. Via de Boschdijk en voor 
het kanaal rechts af, doorrijden 
en kanaal blijven volgen dan kom 
je bij een brug. Deze ligt aan de 
rechterkant. Bij deze brug ligt 
links het Bata-terrein.

U passeert links de winkel (kan je 
een kijkje in nemen) en meteen 
daarna kan je links het terrein 
op. Je ziet gebouw 32 vanzelf. 
Er staat een blauwe koe voor de 
deur. In gebouw 32 zitten kleine 
ondernemers, ambachtslieden 
en ontwerpers. Zij zijn vaak aan 
het werk en altijd bereidt om u te 
woord te staan. Er is van alles te 
zien, Ambachtelijke productie  van 
dranken, likeuren en bonbons of 
restylen van “oude meubels”, een 
kleine brouwerij of handgemaakte 
en unieke schrijfinstrumenten en 
nog veel meer. O, ja. Ze hebben 
ook koffie of thee. 

Vakantietip 2 Fietsen
Zo`n 20 km van Eindhoven kan 
je naar Eersel fietsen. Een mooi 
doel om naar toe te fietsen is “de 
Tinteltuin “ gelegen aan de Hoog-
straat 5 in Eersel. De tinteltuin 
heeft een winkel, horeca, geeft 
workshops en rondleidingen. 
Een  biologische pluktuin waar je 
zelf bloemen kan plukken tegen 
een redelijke prijs. De pluktuin 
is open op vrijdag, zaterdag en 

zondag van 13 tot 17 uur. Er is 
van alles te zien op het gebied 
van bloemen. Is fietsen te ver, 
pak dan de auto of het openbaar 
vervoer bus 19 of 319 ( dan nog 
een kwartiertje lopen). De tuin is 
aangelegd met verharde paden 
dus ook rolstoel gebruikers of rol-
lators kunnen hier terecht. Het is 
verstandig om eerst te bellen voor 
openingstijden: 06-12475795.  
info@de-tinteltuin.nl

Strabrechts Smikkelen
Lekker smikkelen rondom De 
Strabrechtse Heide!
Ga in 2022 weer smikkelen met 
de Strabrechtse Smikkel!
Heerlijk er op uit rondom de Stra-
brechtse Heide en geniet onder-
weg van lekkere gerechtjes.
Met het Strabrechtse Smik-
kel-bonnenboekje kunt u in het 
gebied rondom de Strabrechtse 
Heide bij 17 horecagelegenheden 
terecht voor een heerlijk gerecht-
je. Tegen inlevering van een bon 
ontvangt u bijvoorbeeld heerlijke 
kop soep van de dag, een lekkere 

salade met seizoensgebonden 
produkten, een overheerlijke ver-
se wafel met aardbeien of kersen 
met slagroom of een uitsmijter 
op ambachtelijk brood! Smullen 
maar!

Het boekje kost €17,50. De 
bonnen kunnen gebruikt worden 
in de periode van 8 april tot en 
met 31 oktober 2022! De koper 
bepaalt zelf waar en wanneer de 
bonnen besteed worden. Dit kan 
steeds bij verschillende gelegen-
heden, maar ook op één adres.
De Strabrechtse Smikkel is ook 
zeer geschikt als cadeau voor 
iedereen die van fietsen en lekker 
eten houdt!

De Strabrechtse Smikkel is vanaf 
8 april 2022 verkrijgbaar bij het 
Toeristisch Informatiepunt So-
meren, VVV Heeze, VVV Leende, 
VVV-i Point Geldrop, VVV-i Point 
Mierlo, VVV Asten en VVV Deurne. 
Zij wensen u veel smikkelplezier!

Midgetgolf bij SBW
Ook dit jaar willen we bij SBW 
weer gaan midgetgolven. Om-
dat de datum nog niet definitief 
is kondigen wij hem alvast aan. 
De midgetgolfmiddag zal op een 
vrijdagmiddag eind augustus 
of begin september gehouden 
worden op de locatie: “Op Noord” 
Oude Bosschebaan 11 gehouden 
worden. Opgeven kan nu al onder 
vermelding van: Naam, KBO Bra-
bant lid nummer. telnr. 
Via mail: sbw.activiteiten@gmail.
com  U krijgt dan later per mail 
alle info.   
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Gratis spreekuur 
notarissen juridische helpdesk 
KBO Brabant

KBO Kring en Afdelingen Eindho-
ven bieden de leden van de KBO 
in Eindhoven 
maar ook niet-leden de gelegen-
heid, 
in gesprek met een van de no-
tarissen van juridische helpdesk 
KBO Brabant 
nader informatie of advies te vra-
gen op het gebied van notarieel te 
regelen zaken, 
zoals met name:
- testament
- levenstestament 
- erfrecht
- erfbelasting
- schenkbelasting.

Waar?
Het spreekuur met de notarissen 
vindt plaats in gemeenschapshuis 
De Meerpaal,
Schoenerstraat 10A Eindhoven 
Strijp.

Wanneer?
Het spreekuur wordt gehouden 
op de donderdagen 21 juli, 18 
augustus, 
15 september, 20 oktober, 17 
november en 15 december,
steeds van 10.00 uur tot 12.00 
uur.
U kunt voorlopig zonder afspraak 
vrij inlopen.

Met wie?
Twee oud-notarissen, verbon-
den aan de juridische helpdesk 
KBO-Brabant, 
zullen dit spreekuur verzorgen. 
U kunt aan hen uw vragen over 
de genoemde en andere onder-
werpen voorleggen; 
zij zullen u adviseren, hoe juri-
disch verantwoord te besluiten en 
te handelen. 
De notarissen zijn: mr. Peter van 
Dongen en mr. Dré Teeuwen.

LED-verlichting is positief. 
LED verlichting is zuinig. LED ver-
lichting scheelt je geld. LED ver-
lichting is beter voor het milieu… 
als we alle opvattingen over LED 
lampen mogen geloven is het heel 
veel gunstiger dan gloeilampen 
of halogeenlampen.  De EU heeft 
zelfs besloten om alle lichtbron-
nen met een energielabel anders 
dan A of B, te gaan verbieden. 
Maar hoeveel euro scheelt LED 
verlichting in huis nu ten opzichte 
van gloei- of halogeenlampen?
Verbod op energie slurpende 
verlichting
Ieder huis heeft verlichting, en 
daarom kan het stroomverbruik 
in de EU flink omlaag als ál die 
verlichting bij elkaar energiezui-
niger is. Om die reden heeft de 
EU besloten dat de productie en 
handel in gloeilampen sinds 2012 
verboden is voor particulieren. 
Hetzelfde gaat nu gebeuren met 
halogeenlampen. Vanaf 2018 zijn 
deze voor particulieren niet meer 
te koop. Niet in Nederland, maar 
ook niet in de rest van de EU.
LED verlichting als alternatief
Spaarlampen en LED lampen zijn 
het energiezuinige alternatief voor 
gloei- en halogeenlampen. Ze zijn 
aanzienlijk zuiniger in stroomver-
bruik. Bovendien gaan ze langer 
mee dan gloeilampen of halo-
geenlampen. Omdat spaarlampen 

milieuonvriendelijker zijn, er zit 
namelijk kwik in, wordt LED ver-
lichting vaak boven spaarlampen 
verkozen.
Besparing per jaar Hoeveel je per 
jaar bespaart met LED-verlichting 
? Dat is vrij eenvoudig zelf uit 
te rekenen. Een rekenvoorbeeld 
waar je hopelijk wat aan hebt: 
stel dat je in huis 4 halogeenlam-
pen hebt van 35 watt, die alle 4 
zo’n 6 uur per dag branden. Dan 
branden ze samen jaarlijks 8760 
uur. Als de stroom € 0,21 per 
Kw/h kost, kosten de vier halo-
geenlampen je € 64,40 per jaar 
aan energie. Een gelijkwaardige 
LED lamp verbruikt slechts € 1,90 
per jaar. Voor vier stuks dus € 
7,60 per jaar. Een besparing van 
ruim € 56 per jaar op je lichtver-
bruik!
Dat is misschien maar een paar 
euro per jaar, maar heel waar-
schijnlijk heb jij wel meer dan 4 
halogeenlampen in huis… Zelf 
rekenen? Op ledstyling.nl vind 
je een handige calculator die 
je helpt. Omdat je vanaf 2018 
sowieso over moet op energiezui-
nige lampen, raden wij je aan om 
alle pitten die stuk gaan alvast te 
vervangen door LED’s. Dan begint 
je besparing vandaag al.

Bron afbeelding: http://www.ledstyling.
nl/energiebesparen
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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, elke Maandag van 
14.00 - 16.30u, 040-2447728 

KAARTEN, elke Maandag van
14.00 - 16.30u, 040-2430464 

SJOELEN , elke Maandag van
14.00 - 16.30u, 040-2430464 

KIENEN, 
Woensdag 20juli, 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): 
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2450901 
BILJARTEN:
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2442114
HANDWERKEN:
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2450901
SJOELEN :
DONDERDAG 14
14.00 - 16.30u, 040-2452307
Koffie staat klaar. Kom gezellig 
meedoen!! Je bent van harte 
welkom!!

Activiteiten Agenda Juli 
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 
elke Donderdag van 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: 
Wegens vakantie geen volksdan-
sen, 040-2566418
Geen activiteit: 
Eerste volksdansles is op woens-
dag 6 september b.g.g. inspreken 
Nieuwe leden welkom

Trefcentrum Oude Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948

KIENEN
MAANDAG 11 juli
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
elke VRIJDAG van
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
elke Donderdag van 10.00 - 12.00u. 
Info: 06-19506900

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 7 juli, 13.30 - 
15.30u. Info: 040-2415206 
Nieuwe deelnemers bij interesse 
graag eerst bellen!

Jurriaan Pels Wooncentrum 
(recreatieruimte) 
Geestakker 102 
5625 XB Eindhoven 
KAARTEN
(Rikken en jokeren)
Vrijdagavond 8-22 juli aanvang 
19.30u, 040-2430863
Nieuwe leden van harte wel-
kom 

WANDELEN
Dinsdag 12-26 juli
Vertrek om 13.00u.
Info: 040-2446647
Alleen voor leden.
Vertrek bij parkeerplaats 
Fitnessclub Vaartboek (voorheen 
Matteuskerk)

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

Busreis Floriade
Vrijdag 6 juli
040-2415206
 
DEZE DAGREIS IS VOLGE-
BOEKT
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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

We zijn deze maand met 
vakantie

BILJARTEN, elke Maandag van 
14.00 - 16.30u, 040-2447728 
KAARTEN, elke Maandag van
14.00 - 16.30u, 040-2430464 
SJOELEN , elke Maandag van
14.00 - 16.30u, 040-2430464 
KIENEN, 
Woensdag 10-24, 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) 
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2450901 
BILJARTEN
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2442114
HANDWERKEN
elke DONDERDAG van
14.00 - 16.00u, 040-2450901
SJOELEN 
DONDERDAG 11 augustus
14.00 - 16.30u, 040-2452307
Koffie staat klaar. Kom gezellig 
meedoen!! Je bent van harte 
welkom!!

Activiteiten Agenda 
augustus 2022. 
Alle activiteiten zijn voor ieder-
een 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 
elke Donderdag van 14.00 - 17.00
040-8489985

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

Trefcentrum Oude Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948

KIENEN
MAANDAG 15 en 29 aug.
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
elke VRIJDAG van
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

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 
Tel.: 0499-472870 
KEGELEN
Donderdag 11 aug., 
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

WANDELEN
Dinsdag 9-23 augustus.
Vertrek om 13.00u.
Info: 040-2446647
Alleen voor leden.
Vertrek bij parkeerplaats 
Fitnessclub Vaartboek (voorheen 
Matteuskerk)

Heidehonk
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Tel.: 040- 8427432

Op 6 september beginnen 
we weer!

VOLKSDANSEN
elke Woensdag van
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

Kegelen in de Vresselse 
Hut
Met ingang het nieuwe seizoen 
kegelen (vanaf september 
2022) wordt de prijs van deel-
name aan het kegelen €7,50 
per keer.
Dit in verband met gestegen 
huurprijs kegelbanen en 
consumpties.

De Huiskamer 
Tarwelaan 56 
5632 KG Eindhoven 
HANDWERKEN
elke Donderdag van 10.00 - 12.00u. 
Info: 06-19506900

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.
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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. 
De bezorgers bezorgen 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)

Horizontaal
1. Vrucht - 5. Portugees lied - 7. Compagnon(afk) - 10. Vorm - 11. 
Met genoegen - 13. Wapen -   14. Paardengang - 16. 
Platina - 17.Tengel - 19. Mannelijk - 20. Bazige Vrouw - 21 Achter 
- 22. Behoeftige toestand - 23. Amsterdams Peil - 25. Strohalm 
- 27. Vogel - 28.  Frans tafeltje - 32. Strijdperk - 34. Gemoedstoe-
stand - 35. Slotopener - 38. Communicatiemiddel - 40. Roem -41. 
Ter attentie - 42. Drijvend hotel - 43 Ondernemingsraad - 44. In-
houdsmaat - 46. Bovenste deel - 47. Ratelpopulier - 49. Tegenover 
- 50. Christelijk feest - 52. Deel van het jaar - 54.  Razende vrouw 
- 56. - Maand - 57. Kanjer - 58. Type zeilschip - 59. Russisch 
heerser

Verticaal
1. Vogel - 2. Graszode - 3. Elecktrocardiogram (afk) - Knijpbril - 5. 
Free on board ( afk) -  6. Stand - 8. Keer - 9. Vast - 10. Dof 
- 12. Waagstuk - 13. Zuinige lamp - 15. Kleur - 18.  Brandgang 
- 19. Vermoeid - 21. Voorzetsel - 24. Peetvader - 26. Hert - 27. 
Huisdier - 29. Amstedam Exchanges Index - 30 - Gram(afk) - 31. 
Een zekere - 33 Thans - 36. Hardrubber  - 37. Haarkrul 
- 38. Sprookjesfiguur - 39. Voortdurend - 45. Zouteloos - 46. Ro-
meins keizer -  48. Stel - 49. Springstof - 51. Sukkel. - 53. Woon-
boot - 55. Vordering - 56. Moderne bedrijfsadministratie 

In het blokje van 3 bij 3 vakjes mogen de cijfers maar een keer gebruikt worden. Ook in een rij horizontaal, maar ook in de verticale rij 
mogen de cijfers 1 t/m 9 maar een keer gebruikt worden.

Su
do

ku
 H

ea
vy
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ku
 M

ed
iu

m
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Streep in onderstaande puzzel de woorden weg, er blijven letters 

over die samen een woord vormen.  Letters worden vaker gebruikt!

N R L E G O V L M N H A R K N

R E R E D D A L E E O K U A I

E M K N T M E L K T L I L M R

O M E A M S E S N S K K M M E

B E Z E M T R E E E N E E E O

IJ N T T S N P O N M IJ J S N B

R J R R N P O P B T N K T E N

E O O R E D L O Z I O O H P E

D B T H G D H E H U K R O V L

R B C O R P A A H C S B O O E

E S A O O P A A R D S E P E F

O C R I Z N O N E K R A V R F

B H T K R U I W A G E N E E U

E E I M E S T V O R K N R N N

D P E R V IJ K O H N E P P I K

1. BEZEM 11. HAAN 21. KONIJN 32. SCHAAP
2. BOER 12. HARK 22. KRUIWAGEN 33. SCHEP
3. BOERDERIJ 13. HARKEN 23. KUIKEN 34. SCHEPPEN
4. BOERIN 14. HOOI 24. LADDER 35. SCHOONMAKEN
5. BORSTEL 15. HOOIZOLDER 25. LAMMETJE 36. TRACTOR
6. BORSTELEN 16. KAMMEN 26. MELK 37. UITMESTEN
7. BROKJE 17. KIP 27. MELKEN 38. VARKEN
8. EEND 18. KIPPENHOK 28. MESTHOOP 39. VERZORGEN
9. EMMER 19. KNUFFELEN 29. MESTVORK 40. VOER
10. ERF 20. KOE 30. PAARD 41. VOEREN

31. POES 42. VOGEL



13

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/4

o WMO/WLz en Clientenondersteuners.   
o Erfrecht
o Juridisch helpdesk en Notaris                    
 
o Digitale vaardigheden leren gebruik van internet, smartphone, tablet of computer 
  
o Veilig ( internet) bankieren   
o Valpreventie
o EHBO voor senioren 
o AED en reanimatie
o Doe goed met Dementie   
o Geheugenkracht    
o Gezonde voeding    
o Wonen, zorg en welzijn  
o De Brandweer/BHV    
o De wijkagent 
o Ons veilig huis en huistest 

o Anders  

Uw interesse aankruisen aub.

NAAM: 

ADRES: 

Tel nr:           SBW Lidnummer:

Ik breng mee: 

Opsturen of in de bus doen: redactie SBW p/a 
Gen van Heutszlaan 14 5623 JA Eindhoven 
OF PER MAIL: sbw.activiteiten@gmail.com 
Niet per telefoon.   

Voorlichting ( belangrijk )
Wij van SBW doen niet alleen activiteiten organise-
ren maar ook zijn we bezig om u wegwijs te maken 
met alles wat u in deze tijd zou moeten weten. 
Senioren zijn niet alleen steeds meer op zichzelf aan 
gewezen oa. door langer zelfstandig te blijven wo-
nen en zoveel mogelijk onafhankelijk blijven, maar 
ook op het gebied van digitale kennis van commu-
nicatie -apparatuur zoals computer en telefoon. Ook 
door kennis van wetten en regelgeving willen wij u 
graag voorlichten. Allemaal om zelfstandig te blijven 
en goed geïnformeerd te zijn. Daarom willen wij 

een aantal voorlichting bijeenkomsten organiseren 
met oa. onderstaande  onderwerpen. De voorlich-
tingen zullen gratis zijn voor leden van SBW, wel 
inschrijven, en voor niet leden ( bv andere senioren 
in Eindhoven of als u familie mee wilt brengen, dan 
vragen wij een kleine onkostenvergoeding) Schijf 
u in, alleen bij voldoende interesse gaan wij een 
voorlichting organiseren. U hoort van ons of uw 
inschrijving doorgaat.

 Inschrijven alleen via deze volledig ingevulde aan-
kondiging.
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De bloemenspeciaalzaak bij uitstek. De sfeer-

volle winkel biedt een ruim assortiment aan: 

• Bloemen
• Planten 
• Vazen
• Grafwerk 
• Bruidsboeketten

Winkelcentrum Woensel 312 5625 AG Eindhoven

De weg vinden 
in wonen, zorg 
en welzijn.
Wij maken het helder.

Winston Churchilllaan 83  5623 KW Eindhoven  040 220 22 02  info@seniorenpunt.nl  www.seniorenpunt.nl 
SeniorenPunt is een initiatief van Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep. In partnerschap met Woonbedrijf en ‘thuis.

Heldere informatie, advies op maat en 
persoonlijke bemiddeling bij wonen, zorg 
en welzijn. Dat is SeniorenPunt. Hét 
aanspreekpunt in de regio Eindhoven met 
meer dan 9.500  woon (zorg) oplossingen 
voor senioren.  Wij zijn er voor u. Voor een 
korte vraag tot een persoonlijk 
adviestraject. Bel ons gerust, loop eens 
binnen of maak een afspraak.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

De weg vinden 
in wonen, zorg 
en welzijn.
Wij maken het helder.

Winston Churchilllaan 83  5623 KW Eindhoven  040 220 22 02  info@seniorenpunt.nl  www.seniorenpunt.nl 
SeniorenPunt is een initiatief van Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep. In partnerschap met Woonbedrijf en ‘thuis.

Heldere informatie, advies op maat en 
persoonlijke bemiddeling bij wonen, zorg 
en welzijn. Dat is SeniorenPunt. Hét 
aanspreekpunt in de regio Eindhoven met 
meer dan 9.500  woon (zorg) oplossingen 
voor senioren.  Wij zijn er voor u. Voor een 
korte vraag tot een persoonlijk 
adviestraject. Bel ons gerust, loop eens 
binnen of maak een afspraak.

Help-Help,

Wij zijn op zoek naar (reserve) 
bezorgers voor de Ons en ons 
programmaboekje. Bezorgen  is 
slechts enkele uren in de maand, 
meestal in de laatste week van 
elke maand ( vakantiemaand 
uitgezonderd).

Vaak zijn het maximaal 50 adres-
sen per maand, en wij kijken 
of wij u kunnen plaatsen in uw 
woonomgeving.

Helpt u ons om de bezorging van 
de KBO Brabant elke maand weer 
te verzorgen in de brievenbus-
sen van onze leden, bel 06-
30004744.

Namens leden van SeniorenBe-
lang Woensel 

Hartelijk Dank.  
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Centrum Voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3

5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537

Mail: info@cbtfysio.nl

Nieuw onderzoek: zo veel stappen 
moet je écht zetten per dag
De laatste jaren is het zetten van 
10.000 stappen per dag een heuse 
trend geworden. Maar onderzoekers 
zijn opnieuw aan het rekenen gesla-
gen. Wat blijkt? We hoeven helemaal 
niet die dagelijkse 10.000 stappen te 
halen.

We weten allemaal dat bewegen 
hartstikke gezond is. Wie gaat 
wandelen, haalt daar ontzettend 
voordelen uit. Je krijgt onder andere 
een betere bloeddoorstroming, je 
vergroot het vermogen van je longen 
om zuurstof op te nemen, het zal de 
cholesterol verminderen en je krijgt er 
strakkere spieren door. Maar hoeveel 
stappen moet je per dag zetten om 
de vruchten te plukken?

EEN PAAR DUIZEND STAPPEN 
MINDER
De onderzoekers ontdekten tijdens 
een analyse van vijftien eerdere stu-
dies onder tienduizenden mensen dat 
maar liefst een kwart van de volwas-
senen die dagelijks 6000 stappen 
zetten, maar liefst 40 tot 52% minder 
kans had om vroegtijdig te overlijden. 
Daarboven hadden de extra stappen 
geen extra voordeel, ongeacht welke 
leeftijd je hebt. Kortom: meer dan 
6000 stappen zetten, voegt haast 
niks toe aan je levensverwachting. 
Dit blijkt uit de onderzoeksresulta-
ten die onlangs verschenen in The 
Lancet: Public Health.

VOORUITGANG BOEKEN
Opvallend is wel dat vooral mensen 
die weinig tot niet bewegen met 
wandelen veel winst kunnen boeken. 
De eerste paar duizend stappen die 
ze dagelijks zetten, leveren namelijk 
het meeste gezondheidsvoordeel op.
Bron: Libelle 
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CO
LO

FO
ON

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

Wim van de Ven  sbw.wvdven@kpnmail.nl 
06-51020509
2e 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 acht 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 voor dit jaar vanaf 1 juli slechts €13,00, en vanaf 2023 het normale 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


