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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!



3

SeniorenBelang Woensel nummer 2022/4

mail of bel de redactie. Ook als u de 
redactie wilt komen versterken Ik 
wens u veel leesplezier.  

van de Redactie

Lees deze waarschuwing
Word je gebeld door zogenaamd een medewerker van Rabobank, 
ING of welke bank ook, die zegt dat je geld in gevaar is? 
Hang directop! Criminelen gebruiken het telefoonnummer van 
Rabobank en de naam van onzemedewerkers om jouw geld te 
stelen. Installeer ook nóóit op verzoek software op je pc of tablet. 
Trap er niet in! 
Waarschuw ook je familie, vrienden en kennissen voor deze 
oplichtertrucs.
Rabobank, ING of welke bank ook zal het je nóóit vragen om je 
betaalpas op te sturen of mee te geven, en om je beveiligings 
codes door te geven ZEKER ook geen Geld over maken.

Via een link in een e-mail of sms in te loggen in Rabo Online 
Bankieren-app, en of ING of welke bank ook.
Je kleur code te scannen die je van iemand anders hebt 
ontvangen.
Om een softwareprogramma als Teamviewer, Anydesk of LogMeIn te 
installeren om op afstand mee te kijken op je tablet, laptop of pc.
Bron: Rabobankwebsite

Nootredactie: Dit geldt ook voor andere banken zoals daar is aangegeven.

Dit is al weer het 5e programma-
boekje van SBW. Nog steeds probe-
ren wij het te verbeteren, met name 
de middenpagina, waar de vaste 
terugkerende activiteiten staan is 
weer aangepast. 

In dit program-
maboekje 
staan de 
inschrijvings-
formulieren 
van de Sinter-
klaasmiddagen 
nu al in omdat 
het volgende 
programma-
boekje eind 
november pas 
uit komt. Spe-
ciale aandacht 
vraag ik voor 
twee sportieve 
activiteiten. Een is het damesgym 
op de dinsdagavond. Zij hebben nog 
plaats voor nieuwe leden, deze gym 
is vroeg in de avond voor dames 
die overdag het nog met van alles 
druk hebben. De andere sportieve 
activiteit is bootcamp voor senioren 
bij de Karpendonkse plassen. Een 
nieuwe activiteit voor jongere seni-
oren. Verder willen we een Diamond 
Painting middag opzetten, gewoon 
voor de gezelligheid. 

En wat dacht u van de 1e samen-
werking met de bewonerscom-
missie Jurriaan Pels. Gezamenlijk 
organiseren we een handwerkten-
toonstelling. Kom eens op 8 oktober 
kijken. Langzaam al een gewoonte 
aan het worden zijn de jaarkalen-
ders. Deze worden weer besteld en 
eind november bezorgd. 

Dus die hoeft u niet te kopen. Als 
laatste wil ik nog de organisatie van 

de Midgetgolf die onlangs voor de 
2e keer gehouden was bedanken. 
Ze hadden zelfs voor mooi weer 
gezorgd. Als laatste verzoek ik 
iedereen, als u wat over het pro-
grammaboekje te melden heeft, 
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tijdens de reparatie bij blijven. Het 
slaagpercentage van de reparaties 
ligt rond 70%. Na afloop wordt er 
een vrijwillige bijdrage gevraagd, 
een fooi dus. Van de vrijwillige 
bijdrage wordt de huur van de 
ruimte betaald en kan er nieuw 
gereedschap worden aangeschaft.
In Woensel zijn er drie Repair 
Cafés actief. RC Woensel opent 
weer vrijdag 2 september, 14.00 
uur tot 16.00 uur. We zitten aan 
de Firmamentlaan 1. RC Woensel 

is elke 
week open, 
evenals RC 
Blixembosch.

RC Blixembosch zit in het 
wijkcentrum aan de Ouverture en 
is bijna elke donderdag geopend. 
Vanaf 8 september, 14.00 uur. 
Wisselend op de middag en in de 
avond. Al hun openingstijden staan 
op de website.

In 2022 is nieuw gestart RC Acht 
in Dorpshuis Acht. Open elke 1e en 
3e woensdag van de maand, 14.00 
tot 17.00 uur. Seizoen opening 7 
september.

De adressen en openingstijden 
van de vier andere Repair Cafés 
in Eindhoven zijn te vinden op de 
website:
www.repaircafeeindhoven.nl

De gemeente Eindhoven heeft ook 
plannen voor de oprichting van 
een circulair ambachtscentrum. 
In zo’n centrum zouden dan 
kapotte huishoudelijke apparaten 
gerepareerd kunnen worden voor 
hergebruik. 
Dit zou een samenwerking 
kunnen worden tussen de twee 
milieustraten van CURE en enkele 
kringloopwinkels. Over de precieze 
opzet en uitwerking wordt nog 
nagedacht.

Wist u dat:
Contributie en activiteitenbijdrage 
voor leden en gastleden.
De contributie bedraagt € 25,-- per 
kalenderjaar. Nieuwe leden betalen 
vanaf 1 juli in het lopende jaar € 
13,--. Een gastlid van buiten Senio-
ren Belang Woensel betaalt
€ 13,--. Zij/hij moet wel lid zijn van 
KBO Brabant.
Leden, die hun 
lidmaatschap op 
willen zeggen, 
moeten dat mi-
nimaal 6 weken 
voor 1 januari 
van het nieuwe 
jaar doen. Wie na 
1 januari opzegt, 
zal zijn contributie terugkrijgen 
minus de kosten, die KBO Brabant 
rekent, zijnde afgerond €13,00. Na 
1 juli wordt GEEN restitutie gege-
ven.

Getracht wordt om alle leden au-
tomatisch te laten betalen. Nieuwe 
leden kunnen in principe alleen via 
automatische betaling of machti-
ging lid worden.

Richtlijn
Wie GEEN lid is van KBO Brabant en 
dus GEEN contributie betaalt, kan in 
sommige gevallen met een activiteit 
meedoen, mits een toeslag wordt 
betaald van 20% van de kosten per 
betalend lid. Een gastlid hoeft voor 
de activiteiten geen extra bijdrage 
te betalen. Zij/hij wordt beschouwd 
als lid en krijgt een speciaal pasje. 
Ter verduidelijking: Een gastlid 
ben je, als je KBO Brabant lid bent 
bij een andere afdeling en ook bij 
Senioren Belang Woensel je gastlid-
maatschap betaalt van €13,00 per 
jaar.

Gastleden krijgen het programma-
boekje, mits zij een bezorgadres in 
Woensel hebben. Het blad Ons zal 
verzorgd worden door de afdeling, 
waar het lidmaatschap van KBO 
Brabant is.

Wist u ook, dat:
Betreft inschrijvingen voor deelna-
me aan een activiteit of reisje.
U betaalt voor deelname aan een 
activiteit of reisje. Op enig moment 
beslist u door omstandigheden niet 
deel te nemen of mee te gaan. Dat 
dient u tijdig aan de organisator 
door te geven. In overleg met de 
organisator kan in bepaalde geval-

len uw inleggeld 
worden terug-
betaald. Niet 
komen opdagen 
is geen reden 
voor terugbeta-
ling. Overlijden of 
ziekenhuisopna-
me van u of uw 

partner of naaste familie kunnen 
wel reden zijn voor terugbetaling. 
Niet als het gaat over buren, vrien-
den of
 
kennissen. Uw organisator van de 
betreffende activiteit moet tijdig 
van tevoren het aantal deelnemers 
doorgeven. Hij dient dan ook de 
rekening te betalen. Wij rekenen op 
uw begrip. 

Heeft u hierover nog vragen, neem 
dan contact op met: 
Wim Smeets Coördinator 
Bestaande activiteiten, 
040-2566418. 

Bij geen gehoor graag even een 
boodschap inspreken.

Reparatie huishoudelijke 
apparaten
Na de zomer openen de zeven 
Repair Cafés in Eindhoven weer hun 
deuren. Bij een Repair Café kun je 
je kapotte huishoudelijke apparaat 
laten repareren. Je kan er zo 
binnenlopen, maar je moet er wel 
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Zaterdag 8 oktober van 
13.00 uur tot 16.00 uur

Handwerktentoonstelling met verkoop.
Locatie: recreatiezaal Jurriaan Pels Wooncentrum

Geestakker ingang zijkant (door de rode deur )

Handwerken als Breien, haken, borduren, quilt, sieraden maken.
Tevens demonstraties handvaardigheden

Presentatie door: 
Handwerkgroep Jurriaan Pels

Handwerkgroep de huiskamer Dommelbeemd
Handwerkgroep SBW De Uitwijk

Informatietafel SeniorenBelang Woensel aanwezig 

Er is gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Parkeren in WCW is in het weekend gratis.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede van de
handwerkgroepen.

SeniorenBelang Woensel

KBO Brabant/Kring Eindhoven

Jurriaan Pels  
Wooncentrum

De bloemenspeciaalzaak bij uitstek. De sfeer-

volle winkel biedt een ruim assortiment aan: 

• Bloemen
• Planten 
• Vazen
• Grafwerk 
• Bruidsboeketten

Winkelcentrum Woensel 312 5625 AG Eindhoven

3 D kaarten Maken
Wist U dat er elke donderdagmorgen 
een gezellig groepje dames
bezig zijn met het maken van 3 d 
kaarten.

De kaarten worden gemaakt in: 
VTA Blixembosch ( Ouverture 2) 
van 10.00 tot 12.00 uur
Onder het genot van een kopje koffie 
en gezellig geklets,
wordt er een mooie kaart gemaakt.
Voor het maken van de kaart wordt 
een pakketje  en een beschrijving 
aangeleverd.
Het is wel de bedoeling dat je zelfstan-

dig een kaart kunt maken.
Natuurlijk helpen we elkaar als we er 
niet uitkomen.
Materiaal zoals een snijmat, schaartje, 
lijm, e.d. dient U zelf voor te zorgen.
Deelname kost € 2.50 per morgen.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Let wel, de plaatsen zijn beperkt, dus 
wie het eerst komt…..
Voor informatie kunt U contact opne-
men met:
Bep Jacobs 06-17825157
Helma Stevens 06-24125815

SeniorenBelang 
Woensel
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Marciënne 

De breifabriek “Marciënne” houdt een kerstshow.
Op woensdag 25 oktober 1 of 2 bussen en woensdag 8 november 2 bussen kunnen we daarvoor 
de breifabriek Marciënne bezoeken.
25 oktober met de volgende opstapplaatsen:
08.55 uur De Hoeksteen, Gerritsonlaan 1a
09.10 uur Brunswijck, Gen. Bradleylaan 1
09.20 uur Kronehoef, Kloosterdreef 23 en 09.30 uur De Uitwijk Gen.Pattonlaan 124
8 november vertrekken de bussen 09.00 uur vanaf de bushalte Tarwelaan.
1 bus gaat via de Ouverture (ca. 09.15 uur)

Programma
10.30 uur Aankomst Breifabriek “Marciënne” te Kirchhoven in Duitsland.
U wordt ontvangen in Kerstsfeer met koffie/thee met iets er bij.
Daarna presentatie van de collectie. Mogelijkheid tot aankoop van uw keuze waarbij u zich kunt 
laten adviseren door de mannequins.
12.30 uur Vertrek terug naar Eindhoven, waar we via uw opstapplaats tussen
14.00 uur en 14.45 uur zullen arriveren. 

Inschrijving middels onderstaande strook
Voor 25 oktober: op donderdag 13 oktober van 14.00 tot 15.30 uur in “de Uitwijk”.  

Voor 8 november: Op dinsdag 18 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in “De Boemerang”. 
Kosten (die bij inschrijving moeten worden voldaan) zijn €10,00 p/p. Introducees mogelijk zover er 
plaats over is. Zij betalen €11,00 p/p. 
Eventuele terugbetaling volgt alleen bij onvoldoende deelname. 

Bel bij problemen met de activiteitencommissie, t.w. Martien v/d Moosdijk, tel.: 2450901. voor 25 oktober Lia Derwort, tel. 
2415206 of Wil van Dommelen, tel.: 06-20566606. voor 8 november.

 

Voor 25 oktober 
Naam SBW-lid:       Lidnummer:  
Adres:       Huisnummer:  
Telefoonnummer:   Introducee: 
Stapt op bij: O Hoeksteen O Brunswijk O Kronehoef O Uitwijk 
Kruis uw opstapplaats aan. Inleveren in de Uitwijk

 Voor 8 november  
Naam SBW-lid:       Lidnummer:  
Adres:       Huisnummer:  
Telefoonnummer:   Introducee: 
Stapt op bij: O Tarwelaan O Ouverture
Kruis uw opstapplaats aan. Inleveren in de Boemerang
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Energie besparing
Energie besparing tip: Combiketels 
verwarmen niet alleen je huis maar 
leveren ook warm water voor de 
douche en kraan. Ze hebben een 
thermostaat voor warm tapwater 
en die kan vaak lager. Verlaag de 
temperatuur van het warme tap-
water bijvoorbeeld van 80 naar 60 
graden Celsius. Ga nooit lager dan 
60 graden, want dan verhoog je het 
risico op Legionella.

Vraag jouw installateur of het 
energiebedrijf om een onderhouds-
contract. Laat in het onderhouds-
contract ook het jaarlijkse onder-
houd en de controle op eventuele 
ventilatiesystemen opnemen, zoals 
balansventilatie of mechanische 
afvoer.

Vraag de onderhoudsmonteur te 
letten op deze dingen:

• De instellingen van kamer-
thermostaat, klokthermostaat 
of weersafhankelijke regeling.

• Heb je luchtverwarming? Laat 
de luchtfilters dan regelmatig 
vervangen. En laat de lucht-
kanalen eens in de 5 jaar 
schoonmaken, zodat er geen 
stof of schimmels in de lucht 
komen die schadelijk zijn 
voor de gezondheid.

Hier te koud, daar te warm?
Krijg je sommige kamers in huis 
maar niet comfortabel warm, zelfs 
niet als de radiatoren open staan 
en het elders wel warm is? Dat kan 
aan de instelling van je centrale 
verwarming liggen.

Bovendien kost iedere graad die 
je de thermostaat hoger zet, op 
jaarbasis ongeveer 6 procent meer 
energiegebruik.

SINT NICOLAAS MIDDAG 28 NOVEMBER 2022.

Wederom houden we een gezellige St. Nicolaas middag op 
maandagmiddag 28 november. (Alleen voor leden).
De goede Sint met gevolg komt ons bezoeken in zaal Unitas 
Vlokhovenseweg 49
De zaal is open om 13.30 uur . Aanvang 14. 00 uur 
einde ca. 16. 30 uur.
De middag wordt muzikaal opgeluisterd door het 
befaamde duo Pieter en Ria.

Deze middag is voor onze leden gratis te 
bezoeken. Wel aanmelden met onderstaande 
strook.
Strookje kunt U inleveren in de Uitwijk Generaal 
Pattonlaan 124 op donderdag middag tussen 14. 00 uur en 15.00 uur.

****************************************************************************** 
 NAAM: 

 ADRES:  

 TEL. NR..:  

 Deze strook uiterlijk donderdag 17 november inleveren.
****************************************************************************** 
 VOOR MEER INFO; Martien van de Moosdijk telefoon 2450901

Damesgym op dinsdagavond.
Op de dinsdagavond kunt u gym-
men bij de gezellige 60+ dames-
gym aan de Vlokhovenseweg 1. 

Onder 
begeleiding 
van een 
fysiothera-
peut wordt 
er van 
19.30 tot 
20.30 uur 
gymles ge-
geven 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.
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Activiteiten Agenda 
Oktober en November 
2022 
De activiteiten zijn voor alle 
senioren toegankelijk. 
Wanneer een activiteit alleen 
voor leden is dan staat dat bij 
de activiteit vermeld.

Maandactie Oktober
De Hoeksteen
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven
Tel: 040-2372448

Dansen op zondagavond
Dansen met gezellige muziek 
van onze DJ.
De rumba, tango, line dance of 
heerlijk slow dansen dat komt 
allemaal voorbij. 
In oktober maken wij het nog 
prettiger.
Op 2 – 16 en 30 oktober is de 
toegang gratis.
Dansen op 13 en 27 november.
De avonden zijn van 19.45 uur 
tot 23.30 uur.
Voor leden en niet leden. 

Maandactie November 
Wijkcentrum De Werf 
van der Werfstraat 14 
5622 KB Eindhoven 
Tel.: 040-2431154

Diamond Painting in de 
Werf. Een nieuw initiatief van 
SeniorenBelang Woensel 
afdeling nieuwe activiteiten.  
 
Biljarten, Kaarten, Sjoelen 
Elke maandag van 14.00 uur tot 
16.30 uur 
Meer info:040-2430464

Kienen (geldprijzen) 
Woensdag 5 en 19 oktober 
Woensdag 2-16 en 30 
november 
Zaal open 13.30 uur – 16.30 uur 

De Huiskamer 
Tarwelaan 56 
5632 KG Eindhoven 

Handwerken
Elke donderdag van 10.00 uur 
tot 12.00 uur
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Meer info: 06-46831942

Cees van Liendenflat
Venuslaan 791

Kaarten (rikken)
Vrijdagavond aanvang 19.30 
uur
7 en 21 oktober
4 en 18 november
Toegang 2 euro per avond
Meer info: 06-30110436
Voor leden en niet leden

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

Kienen
Maandag 3- 17- 31 oktober
Maandag 14 en 28 november
Zaal open 13.30 uur tot 16.30 
uur
Meer info: 040-2443677

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

Biljarten, Kaarten, Sjoelen
Elke maandag van 14.00 uur tot 
16.30 uur
Meer info:040-2430464
Kienen (geldprijzen)
Woensdag 5 en 19 oktober
Woensdag 2-16 en 30 november
Zaal open 13.30 uur – 16.30 uur

Gemeenschapshuis De Uitwijk
Gen. Pattonlaan 124
5624 JL Eindhoven
Tel.: 040-2372448 
Kaarten (rikken), biljarten en 
handwerken. 
Elke donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur.
Meer info: 040-2442114
Sjoelen 
Elke 2e week van de maand 
donderdag 14.00 tot 16.00 uur 
Meer info: 040-2452307
Alle senioren van harte welkom.
Koffie of thee staat klaar.

Heidehonk
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Tel.: 040- 8427432 
 
Volksdansen 
Elke woensdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur, na afloop 
koffiedrinken. Voor leden SBW 
3,00 euro per week. Kom eens 
vrijblijvend kijken.

De Hoeksteen
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven
Tel: 040-2372448
Kienen
Maandag 10 en 24 oktober
Maandag 7 en 21 november
13.30 uur tot 16.00 uur
Meer info: 06-51020509
Linedance
Elke Donderdag 13.30 uur tot 
15.30 uur
Meer info: 040-2449576

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 
Tel.: 0499-472870

Kegelen
Donderdag 13 oktober 
Donderdag 10 november
13.30 uur tot 15.30 uur
Voor vervoer en meer info:
040-2415206

Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
Tel.: 040-2912444
Kaarten (Rikken, Jokeren, 
Canasta)
Elke donderdag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur
Meer info: 040-8489985

‘t Trefpunt 
Belgiëplein 20 
5628 XJ Eindhoven 
Tel.: 040-2420410 
 
Linedance (gevorderden) 
Elke woensdag van 13.30 uur 
tot 15.30 uur 
Meer info: 040-8489985 
Linedance 
Elke vrijdag 10.00 uur tot 11.30 
uur 
Meer info: 06-23911075

Painting betekent in het 
Nederlands ‘diamant schilderen’ 
en dat is ook precies wat 
het is. Je schildert namelijk 
met diamantjes. Sommigen 
noemen het ook wel borduren 
met steentjes. Het leven kan 
soms erg druk zijn. Diamont 
Painting vermindert stress en 
angst. Traint je hersens om je te 
concentreren en helpt jouw fijne 
motorische techniek. 

SBW organiseert de hele maand 
november op maandagmiddag 
in Wijkgebouw De Werf 
Diamond Painting. Een middag 
van 14.00 uur tot 16.00 uur 
met een pauze (de koffie is op 
onze kosten). Voor wie dat nog 
nooit gedaan heeft, hebben wij 
de eerste keer een eenvoudig 
schilderijtje. Wil je met je 
partner komen en die doet niet 
mee met Diamont Painting 
dan is er gelegenheid tot 
kaarten, sjoelen of biljarten. Als 
u Diamond Painting eens wilt 
proberen dan verzoeken wij u 
aan te melden voor 21 oktober 
op nummer 040-2460871 
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Fruitkwekerij “De Woerdt” 
Donderdag 30 juni vertrokken we 
met 66 personen vanaf de Tarwel-
aan via De Ouverture naar Ressen, 
waar zich Fruitkwekerij De Woerdt 
bevind.
Daar aangekomen werden we ont-
vangen met koffie en appelgebak.
Daarna werd uitleg gegeven over 
het bedrijf en kregen we een 
rondleiding door de boomgaard. 
Veel appelsoorten, maar daar er 
voornamelijk Elstarappels werden 
gekweekt kregen we te horen hoe 
deze appelsoort aan zijn naam 
kwam.

De pionier en naamgever van deze 
appel kwam uit Elst en zijn voor-
naam was Arie. U raadt het al.
Na de boomgaard gingen we nog 
even naar de koelcellen kijken.
Het landwinkeltje werd toen druk 
bezocht en menigeen kocht wat 
lekkers of anders voor thuis. Ie-
dereen kreeg een gevuld landtasje 
mee. Het beloofde fruitproeven en 
het bekertje appelsap hebben we 
gemist.

De bus vertrok nu naar Millingen 
aan de Rijn waar we van een 
heerlijke superluxe lunch mochten 
genieten. Lunchbuffet bestaande 
uit soep, broodje kroket, broodjes, 
diverse salades, kaas, vleeswaren, 
rauwkost en yoghurt of vla.
Men liet het zich allemaal goed 
smaken.

Na de lunch maakten we met de bus 
en een gids een mooie tocht door de 
Ooipolder. Langs het heggenland-
schap, weidse uiterwaarden, het 
Canadese militaire kerkhof, Beek, 
Ubbergen en de top van de 100 meter 
hoge heuvelrug. Via de zevenheuve-
lenweg (bekend van de Nijmeegse 
4 daagse) zetten we de gids op een 

door haar gekozen plaats af.

De gids vertelde onderweg span-
nende verhalen en verschillende 
anekdotes. Na deze rondrit vertrok-
ken we naar het dineradres Het 
witte Huis in Zeeland.
Hier wachtte ons een prima ver-
zorgd diner. Aan het einde van 
het diner regende het even, maar 
daarna vertrokken we op deze 
verder zonnige dag terug naar de 
diverse opstapplaatsen. Voldaan en 

ontspannen kwamen we thuis.
Met excuses van het fruitbedrijf 
wegens het vergeten van het fruit-
proeven en het bekertje appelsap 
kregen we via de busonderneming 
(Sabeh tours) enige reductie op de 
prijs. Eind goed, al goed.

We gaan weer BLOEMSCHIKKEN
We gaan weer bloemschikken en 
wel op 20 oktober van 13.30 tot 
15.30 uur in Trefcentrum de Oude 
Toren. 

Een herfststukje. 
Kosten leden €6,50 en niet leden 
€8,00. 
Gaarne contant/gepast bij entree te 
betalen. 
Deelnemers dienen zelf een 
schaaltje of mandje mee te 
brengen.
Telefonisch aanmelden uiterlijk 
10 oktober bij Wim Smeets: 
0617594130.

Bootcamp aan de Karpendonkse 
Plas ( nieuwe activiteit )
Speciaal voor onze jongere senio-
renleden

Wilt u Fit worden en blijven?
Senioren Bootcamp is er voor 
iedereen die op een actieve maar 
verantwoorde manier aan zijn 
gezondheid wil werken. Indien u 
lichamelijke klachten heeft, dan 
worden de oefeningen daarop 
aangepast. De trainingen worden 
namelijk gegeven door een ge-
certificeerde trainer, waardoor we 
kwaliteit kunnen garanderen. 
Wij gaan dat onze senioren aanbie-
den. 
Lijkt het u iets om uw lichaam fit te 
krijgen en te houden, dan is dit uw 
kans. Wij organiseren speciaal voor 
senioren in Woensel een bootcamp 

introductie-sessie ( 1 uur ). 
Kostenindicatie is ongeveer €2,50 
per keer p/p. 
Heeft u interesse geef u dan nu op 
tel.nr: 040-2460871(bellen kan tot 
15 oktober ).  
Bij voldoende aanmeldingen gaan 
we een speciale bootcamp senio-
rengroep oprichten.   
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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)

SINTERKLAASVIERING 25 NOVEMBER 2022.

Sinterklaas is weer in aantocht.
We vieren ook dit jaar weer dat de Sint weer in het land is met liedjes en een soort loterij, 
waarbij een surprise gewonnen kon worden.
Voor de viering van 25 november hebben we gekozen voor een 
muziekmiddag. Voor ons speelt “ ‘t Orkesje”
Zij spelen bekende liedjes en songs, die u, als u ze kent, mag 
meezingen. 
Tussen de muzieknummers door trekken we wel een lotnummer voor 
een surprise. (Uw lotnummer zit vast aan uw entreebewijs.)
Degene die het winnend nummer heeft, trekt uit de zak van de Sint een nummer dat 
correspondeert met een surprise. 
Deze surprise is dan voor hem of haar. Af te halen nadat de muziek is gestopt.
Deze middag wordt gehouden op 25 november 2022 in zaal
“Aan de Meet” aan de Amazonenlaan 4 Eindhoven. Aanvang is 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Einde is om ca.17.00 uur.
Bij de zaal ontvangt u op vertoon van uw deelnemersbewijs
twee consumptiebonnen en een bon voor een kopje koffie/thee.
Voor deze middag kunt u zich middels onderstaande strook inschrijven op  dinsdag 18 oktober in De Boemerang 
van 10.00 uur tot 11.30 uur onder gelijktijdige betaling € 7,50. “Geen in troducees ”. 
Eenmaal ingeschreven kan, als u niet mee kunt doen, alleen in bepaalde gevallen worden terugbetaald. 
(Bel dan Mevr. Derwort 040-2415206)

SBW-lid Nr.   Naam: 

Adres:        Telefoonnr: 

geeft zich op voor de Sinterklaasviering van 25 november 2022.
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Centrum Voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3

5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537

Mail: info@cbtfysio.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.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.
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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 1 januari 2023 het normale contributiebedrag.

Naam:

Geboortedatum: 

Adres:

Plaats en postcode:
 
Telefoonnummer: 

email:

Graag dit inschrijfformulier in enveloppe met postzegel opsturen naar:
Ledenadministatie SBW, Lingestraat 16, 5626 DZ Eindhoven


