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• Wijngaardplein 49, 5632 MC Eindhoven
• Telefoonnummer:040 284 9632
• Email:info@slagerijtraiteurjagervanhoof.nl

UW INTERIEURSPECIALIST

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!”
AL 80 JAAR UW INTERIEURSPECIALIST!

Speciaal voor SeniorenBelang 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.
Deze
De speciaal geselecteerde laptop wordt geleverd met:
Windows 10 Pro
Oﬃce 2019 (bestaande uit o.a. Word, Excel, Outlook en Powerpoint)
USB muis
Laptoptas
Één jaar garantie

Nu voor
€329

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

www.daansmagazijn.nl/kbo-woensel
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van de Redactie

Belangrijke mededeling
De contributie blijft in 2023
25 euro voor een jaar. Gastleden betalen 13 euro in 2023.
Van de redactie
Hier heeft u het laatste programmaboekje van 2022. Terug
kijkend heb ik als enige redacteur best wel een heel druk jaar
achter de rug. Voor het komend
jaar hoop ik meer hulp te krijgen om dit informatieboekje dat
steeds belangrijker wordt in het
Voor alle Leden van SeniorenBelang Woensel.
Sinterklaas is weer bijna voorbij
en Kerstmis komt er snel aan.
Heeft U nog oude kerstkaarten
van het afgelopen jaar liggen?
Wij willen samen met jullie van
deze oude kerstkaarten weer
nieuwe maken.
Heeft U de oude kaarten al weggegooid?
Geen probleem wij hebben er nog
stapels kaarten.
Ook aan materiaal om weer
“nieuwe”’ van te maken hebben
wij geen gebrek.
Bent U ervaren in kaarten recycling, kom ons dan bijstaan, van
elkaar kunnen we misschien ook
nog iets leren.
Heeft U zelf nog materialen of
gereedschappen breng deze dan
gerust mee.
Wij zorgen voor kaarten, papier,
stempels, ponsjes, rilrollen etc.
Maandagmiddag 12 december
van 14 uur tot 16 uur zijn wij
aanwezig om samen met jullie
kerstkaarten te maken in wijkge3

voorzien van niet
alleen de activiteiten maar ook
informatie van
alles wat een
u moet weten.
Kijkend naar wat dit november
nummer weer te bieden heeft,
zit dit programmaboekje vol met
activiteiten die over het algemeen
te maken hebben met kerstmis.
Kijk ook eens naar de advertenties,. Het moet u opvallen dat de
advertenties gericht zijn op de
senior van vroeger maar zeker
ook van deze tijd. Voor 2023 gaan
we steeds meer samenwerken
met andere seniorenorganisaties,
waarvan ook onze leden kunnen
profiteren. Ook hebben we grote
plannen met nieuwe activiteiten.
Zo komt er o.a een musical aan

in februari en soepconcerten in
het voorjaar. Vele voorlichtingen
en lezingen samen met andere
seniorenorganisaties en een
van onze doelen is zeker om de
digitale vaardigheden van ouderen te bevorderen. Grote plannen
maar dat kunnen we niet alleen.
Daarom een oproep van ieder die
organisatietalent heeft, vragen
we om zich te melden. Lees dit
programmaboekje aandachtig en
ik hoop u op een van de Kerstvieringen te ontmoeten. Rest
mij nog ondanks dat 2022 nog
een maand te gaan heeft, om
iedereen te bedanken voor de
bijdragen aan het ontwikkelen
van dit programmaboekje. Veel
leesplezier.
Hans Vos

bouw de Werf aan de Werffstraat
14.
Kosten voor NIET leden zijn 2
euro en gratis voor leden.
De koffie en thee wordt u gratis
aangeboden. Voor meer informatie bel dan naar
Els en Gerard
040-2443677

Kalender 2023
Ook dit jaar hebben wij voor onze
leden een kalender besteld. In
de maand november hebben de
bezorgers van SBW bij het weekblad Ons, het programmaboekje
en de weekkalender 2023 bij u in
de bus gedaan. Het was een hele
klus om dat logistiek voor elkaar
te krijgen. Mocht desondanks alle
inspanningen u geen kalender in
de brievenbus hebben gekregen,
verzoek ik u om mij te bellen op
nummer: 040-2460871

Hier ziet u de kalender afgedrukt.

SeniorenBelang Woensel

nummer 2022/6

De Muziekmiddag

Als jonge senior, althans zo voel ik
mij, heb ik mij ook eens ingeschreven om deel te nemen aan een
activiteit georganiseerd door SBW. Ik
had de muziekmiddag “Aan de Meet
“uitgezocht. Daar kwamen “The
Forces Sweethearts” en dat leek
mij wel wat. Dus gingen mijn vrouw
en ik op 14 oktober naar zaal “Aan
de Meet” en werden daar hartelijk
ontvangen. We kregen we een kop
koffie en twee consumptiebonnen.
Ik ging er eens goed voor zitten en
keek de zaal rond. Jee, deze zat
helemaal vol met personen zoals ik,
mensen die graag vermaakt willen
worden. Het optreden van de drie
dames was bijzonder goed en de
liedjes uit de jaren rond de oorlog
klonken mij bekend in de oren. Met

Collectieve zorgverzekeringen
in 2023
Bijna twee op
de drie Nederlanders heeft
een collectieve
zorgverzekering. Zorgverzekeraars
mogen vanaf 2023 geen korting
meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is de
premiekorting op de basisverzekering maximaal 5%. Collectieve
zorgverzekeringen mogen wel
blijven bestaan, maar dan is
alleen premiekorting mogelijk op
de aanvullende verzekering.
KBO-Brabant biedt vanaf 2023
drie collectieve zorgverzekeringen aan, teweten; VGZ, CZ en
Zilveren Kruis Achmea via AON.

vele liedjes werd zelfs meegezongen. Na twee optredens en een
pauze tussen hebben ik genoten
van dit optreden. Als toetje van deze
gezellige middag was er nog een
verloting van prijzen op de loten die
je bij aanvang kon kopen. Ik had
ook een aantal loten gekocht met

onze leden zijn bij VGZ of CZ verzekerd. Wij voeren nog gesprekken met de zorgverzekeraars
over de concrete invulling van de
polissen. Uiterlijk 12 november
2022 moeten zorgverzekeraars
hun premie voor zorgverzekeringen bekend maken.
Noteer alvast: Kerstsfeer in de
St. Petruskerk!
Zondag 18 december zal het
Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance een kerstconcert
geven, meer informatie t.z.t. op
onze website: www.petrus-ehv.nl

Ook dit jaar zal er een kerstallententoonstelling gehouden worden
in de
St. Petruskerk aan de Kloosterdreef, in Eindhoven.
Bij een aanvullende zorgverzeke- Uit een privécollectie waarin men
ring onder ons collectief bieden
ruim 500 uiteenlopende kerstVGZ en CZ een jaarlijkse vergoe- stallen vanuit de hele wereld
ding van het lidmaatschap van
verzameld heeft, mogen wij als
KBO-Brabant en premiekorting op parochie een kleine 100 kerstde aanvullende verzekering. Dat
stallen tentoonstellen. Om de
is goed nieuws, want veel van
kerstsfeer te optimaliseren zal er
4

de wetenschap dat ik toch nooit
iets win. Nou dat was ook zo. Niet
getreurd, ik heb een hele mooie
middag gehad en die was goed
georganiseerd. Organisatie hartelijk
dank voor deze geslaagde middag.
En wie weet ga ik dit soort evenementen nog vaker bezoeken.

ook iedere zaterdagmiddag live
muziek zijn. Een unieke beleving
voor jong en oud!

De tentoonstelling is geopend op
zaterdag 26 november, 3, 10, 17,
24, 31 december en 7 januari
vanaf 13.30 uur tot en met 16.00
uur in de St. Petruskerk.
Zondag 1 januari is de kerk niet
geopend.
De toegang is gratis. U hoeft zich
hier niet voor aan te melden.
Noot voor de redactie
Mogelijk heeft u meer vragen.
Het spreekt voor zich dat wij
graag tijd vrij maken om u meer
te vertellen.
U kunt contact opnemen met
pastoor J. Goris, te bereiken via
e-mail: jgoris@petrus-ehv.nl
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Vooraankondiging voor een
“Musical” van “De Gouden Mix”
op 10 februari 2023 en 31 maart
2023.
Vanwege Corona is het enige
jaren geleden dat we een musical opgevoerd kregen van theaterkoor “De Gouden Mix”. Het
theaterkoor “De Gouden Mix”
heeft in het verleden met veel
succes al diverse musicals voor
ons opgevoerd.
Wij hebben mogen genieten van
de volgende musicals:
1. Ons Heerlijk Brabant ging over
de perikelen van Café “Den
Bonten Osch”.
Het café had het moeilijk en
men wilde het in een cultureel
centrum over laten gaan.
2. Residentie Welzorg ging over
oude vrienden die samen
komen in een woongemeenschap. De oude vrienden
willen tot ongenoegen van de
directrice van alles organiseren. Zij zetten dit stiekem
door en daardoor zwicht de
directrice. Dit mede doordat er
een liefdeskoppel tussen enige
bewoners is ontstaan.
3. Kras op Cruise speelde zich af
op het voordek van een cruiseboot.

Deze boot voer langs diverse
landen van de E.U.
Liedjes aan gepast aan de
diverse bezochte landen en
andere liedjes.
Onderweg bezoek van een
mysterie-gast. Te weten: Nana
Mouskouri.
Alle drie zo goed als uitverkocht
5
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door onze leden.
De komende musical is genoemd:
“Muziek en Romantiek, een Gouden Mix”.
Het verhaal gaat over een koor
dat een nieuwe dirigent heeft
gekregen.
Zij oefenen in een repetitieruimte
als decor.
De dirigent krijgt met omwegen
een liefdesrelatie met een sopraantje.
Het koor belandt via een talentenjacht in een ander repertoire
met liedjes uit de jaren 50 – 60
– 70 en/of musical/operette/opera. 2 Leden van dit koor hebben
een “gouden bruiloft” en het koor
geeft hen een spetterend muzikaal optreden.

Vooraankondiging
Uitnodiging deelname gratis lezing “Digitaliseren in de zorg”.
De maatschappij en de zorg
digitaliseren meer en meer.
Tegenwoordig gebruiken we de
computer, het internet en apps
op smartphones steeds vaker.
Op veel fronten is dit een goede
ontwikkeling. Tegelijkertijd maakt
u zich mogelijk zorgen over de
veiligheid hiervan. Dan bent u
zeker niet de enige. Met name
senioren lopen hier tegen aan.

Als het gaat om digitalisering in
de zorg, dan kan dat bij diabeDe Gouden Mix is een verenites de kwaliteit van leven sterk
ging van geweldig enthousiaste
verbeteren. Digitale hulpmiddelen
senioren. Zij zorgen voor leuke,
als een glucosesensor en een
verrassende en schitterende
bijbehorende app maken het voor
uitvoeringen met soms extravamensen met diabetes eenvougante kleding.
diger om met hun diabetes om
Wij brengen u dit onder de
te gaan. Maar hoe houdt u hier
aandacht daar wij hen geboekt
zelf de regie over in handen?
hebben voor uitvoeringen voor
Kom naar de gratis lezing ‘Digionze SBW, te weten: vrijdag 10
talisering van de zorg’. Tijdens
februari 2023 en vrijdag 31 maart de bijeenkomst bieden wij ook
2023.
persoonlijke en praktische hulp
bij vragen die u heeft over geHoudt daarom in december uw
zondheidsapps.
boekje of flyer in de gaten en
zorg er dan voor dat u nu vast
Op uitnodiging van SeniorenBeeen plaatsje reserveert en alvast lang Woensel en de Werkgroep
op de deelnemerslijst komt te
Senioren Blixembosch geeft Restaan.
medica een voorlichting middag
in VTA Blixems Ouverture 2,
Bel dan Fam. Derwort, 040Woensdag 8 februari. Aanvang
2415206 of Mevr. Wil van Dom13.30 uur De voorlichting duurt
melen, 06-20566606.
11/2 uur.
Maximaal 160 personen per keer Kosten slechts 2 euro p/p. Voor
maar Vol is Vol.
koffie/thee wordt gezorgd. In de
Ons van december zit een inKosten deelname is € 15,00
schrijvingsformulier.
p.p. Introducees toegestaan, zij
betalen € 18,00 p.p. Betaling na
uitgifte flyer december via kaartverkoop.
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Activiteiten Agenda
December 2022
De activiteiten zijn voor alle
senioren toegankelijk.
Wanneer een activiteit alleen
voor leden is dan staat dat bij
de activiteit vermeld.
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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

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

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

Dansen op zondagavond
Dansen met gezellige
muziek van onze DJ.
De rumba, tango, line dance
of heerlijk slow dansen dat
komt allemaal voorbij.
Dansen in december op
zondag 11 december.
Dansen in januari op zondag
8 en 22 januari.
De avonden zijn van 19.45
uur tot 23.30 uur.
Voor leden en niet leden.

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

Kaarten (Rikken, Jokeren)
Elke donderdag van
14.00 uur tot 17.00 uur
Meer info: 040-8489985

Kienen
Maandag 5 en 19 december
Maandag 2, 16 en 30
januari
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
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Wijkcentrum Blixems
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
Tel.: 040-2912444

‘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

Trefcentrum Oude
Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948
Kienen
Maandag 5 en 19 december
Maandag 2, 16 en 30
januari 2023
Zaal open 13.30 uur tot
16.30 uur
Meer info: 040-2443677
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.
Cees van Liendenflat
Venuslaan 791
Kaarten (rikken)
Vrijdagavond aanvang
19.30 u.
2, 16 en 30 december
13 en 27 januari 2023
Toegang 2 euro per
avond
Meer info: 06-30110436
Voor leden en niet leden

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 7 december
Woensdag 4 en 18 januari
Zaal open 13.30 uur –
16.30 uur
Kerstkaarten maken
Woensdag 12 december
14.00 uur tot 16.00 uur
Zie elders in dit blad

Vresselse Hut
Vresselseweg 33
5491 PA St.Oedenrode
Kegelen
De data van het kegelen
voor 2023 zijn geregeld.
Als volgt: 10 januari, 9
februari, 9 maart, 13
april, 11 mei, 8 juni,
13 juli, (augustus niet
wegens vakantieperiode)
14 september, 12 oktober en 9 november. In
december wordt er niet
gekegeld. Aanvang normaliter 14.00 uur, aanwezig ca. een half uur
van te voren. Anderhalf
uur kegelen en gratis 1
kopje koffie/thee. Kosten
momenteel € 7,50 per
keer per persoon.
Voor vervoer en meer
info:
040-2415206
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Vrijwilligersavond
2022

Een vrijwilligersavond, bedoeld om alle vrijwilligers
te bedanken voor hun
diensten in het afgelopen
jaar, had dit jaar als thema
Duitsland. Op 1 oktober
was de zaal in Wijkgebouw De Werf met Duitse
versieringen omgetoverd
naar een gezellige locatie.
Om 16.45 uur druppelden
de eerste vrijwilligers
binnen. Na een welkomstwoord van de voorzitter,
waarin hij benadrukte, dat
zonder vrijwilligers een
organisatie als SeniorenBelang Woensel niet mogelijk was, kon de feestavond beginnen. De 65 aanwezige vrijwilligers
werden getrakteerd op een heerlijke
Duitse BBQ. Discjockey Jan Willem
liet zijn Duitse repertoire veelvuldig
horen, waarbij er regelmatig werd
meegezongen. Hoe verder de avond
vorderde, hoe vaker er gedanst
werd. Tussendoor was er nog een
optreden van de Line Dance groep

Schilderclub Navenant zoekt
leden.
Schilderclub Navenant heeft zijn
thuishonk bij wijkgebouw de
Uitwijk Generaal Pattonlaan.
De ingang Jong Nederland
(generaal van Voorst tot
Voorstlaan) is om de hoek.
Schilderen is een mooie
tijdverdrijf en u zult zien wat u
allemaal in uw mars heeft.
Heb je nog nooit geschilderd en
lijkt het je wat, kom vrijblijvend
eens kijken of het wat voor u is.
Er schilderen al SBW leden bij
deze schilderclub, maar er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Elke
dinsdag in twee groepen kan je
onder begeleiding schilderen.
Interesse of nieuwsgierig
7

De Hoeksteen en een loterij, waarbij
de hoofdprijs een pakket levensmiddelen was, dat beschikbaar gesteld
werd door Jumbo WCW. Tegen half
elf liep de vrijwilligersavond naar het
einde. Wij danken de organisatie van
SBW en het personeel van de Werf
voor deze geslaagde avond. Ook
danken wij alle vrijwilligers voor hun
inzet in het afgelopen jaar.

geworden bel even naar Michel
van de Velden tel: 06-81605563.
Wie weet organiseren we nog
eens een tentoonstelling met uw
schilderijen.

Kerst berichten
In de maand december zijn er
vele activiteiten in Kerstsfeer. Niet
alleen een Kerstmarkt in Duitsland maar ook vijf Kerstvieringen
bij SBW. Omdat i.v.m. de vroege
inschrijfstrookjes (vorige maand)
wij ons kunnen indenken dat
u vergeten bent om aan een of
meerdere activiteiten
in te schrijven. Alle
inschrijfformulieren zijn in de Ons
van Oktober bezorgd. Vergeten of
kwijt, hier volgt een
korte omschrijving van
de Kerst activiteiten en de daarbij
behorende telefoonnummers. U
mag overal inschrijven als u wilt,
houd u wel aan de inschrijfregels.
Kerstmarkt “Centre `O“
dinsdag 6 december.
Vertrek bij de Hoeksteen 12.15
uur, bij Brunswijk 12.30 uur, bij
Kronehoef om 12.45 uur of bij
de Uitwijk 13.00 uur. Terug in
Eindhoven tussen 21.00 en 21.30
uur. Kosten leden €12,50 p/p.
en voor niet leden €17.50 p/p.
Meer weten en of er nog plaats is
in de bus bel:
Hans Cornet
040-2449576
Kerstmarkt “Centre `O “
woensdag 7 december.
Vertrek bij bushalte Tarwelaan om
12.45 uur of Ouverture om 13.00
uur. Terug in Eindhoven
tussen 21.00
en 21.30 uur.
Kosten leden €12,50
p/p. en voor
niet leden
€17.50 p/p.
Meer weten en of
er nog plaats is in de
bus bel:
Lia en Jan Derwort
040-2415206
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Kerstviering vrijdag 16 december , De Vresselse hut (Vresselseweg St.Oederode)
Dagprogramma 11.00 uur H.Mis
in de Thomaskerk aan de Thomaslaan 43 12.00 uur met
de bus of eigen vervoer
naar De Vresselse Hut.
12.30 uur Koffietafel.
Speciale kerstloterij
waarvoor u loten kan
kopen. Vanaf ca.14.00
tot ongeveer 16.30 uur
zingt en speelt Triple X. U
krijgt 2 munten voor consumpties voor frisdrank of bier. 16.30
tot 17.30 kunt u napraten. 17.30
uur einde Kerstviering de bus
brengt u terug. Kosten € 18,00
p/p. Geen introducees mogelijk.
Meer weten en of er nog plaats is
in de bus bel
Lia en Jan Derwort
040-2415206
Kerst Inn woensdag 14 december, Hof van Brabant (Boschdijk
1035)
Aanvang 14.00 uur tot ongeveer
18.00 uur, ontvangst met koffie/
thee met heerlijke appeltaart. Bij
binnenkomst krijgt u een lot voor
de gratis loterij. U krijgt 2 consumptiebonnen.
Verder is er muziek en u krijgt een
3 gangen diner aangeboden. Bij
telefonische opgave wordt naar
uw voorkeur gerechten gevraagd.
Kosten voor deze middag €
25,00 voor leden en € 30,00 voor
niet leden. Betaling bij voorkeur
via Rekening nr: NL15 RABO
0336831897 tnv. KBO afdeling
Woensel vermeld uw naam en
Kerst Inn Hof van Brabant.
Meer weten en of er nog plaats is
bel
Jan Pennings
040-2447978
8
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Kerstviering 18 december VTA
Blixems (Ouverture 2)

8 december van 14.00 tot 15.30
uur. Kosten € 40,00 voor leden en
€ 50,00 voor niet leden. Betaling
graag per bank zsm. Rekening
nr: NL15 RABO 0336831897 tnv.
KBO afdeling Woensel. Vermeld
uw naam, opstapplaats en lid
nummer. Na 8 december kunt u
informeren of er nog plaats is, bel
dan
Martien vd Moosdijk
040-2450901

Inschrijving met inschrijfformulier
is donderdagmiddag 8 december
van 13.00 tot 14.00 uur of dinsdagmorgen 13 december van
11.00 tot 12.00 uur. Kosten leden € 10,00 p/p,
niet leden € 12,00 p/p.
Meer weten of vragen
over het programma
of betaling? Bel na 13
december
Hannie van Meerten Kerstviering vrijdag 23 decem040-8489985 ber De Hoeksteen (Gerretsonlaan 1a)
Kerst Inn 21 december Zaal
Kruidenlucht Casteren

Programma zaal open 11.30 uur.
Aanvang viering 12.00 uur Koffietafel en daarna gezellige (lijn)
Opstapservice met de Bus: 12.30 dansmuziek U krijgt 2 consumpuur De Hoeksteen, 12.40 uur
tiebonnen en er wordt met snacks
Brunswijck, 12.55 uur Kronerond gegaan. Kosten 17,50 p/p
hoef,13.10uur De Uitwijk. Een
voor leden en 22,50 p/p voor niet
gezellige middag met een loterij,
leden. Inschrijving met inschrijffortijd voor een dansje en een bingo. mulier op donderdag 8 december
Ca. 17.30 uur naar de eetzaal voor tussen 13.00 uur en 14.30 uur
het Kerst diner. Ca. 20.00 uur met in de Hoeksteen. Na 8 december
de bus terug naar de opstapplaat- kunt u informeren of er nog plaats
sen. Inschrijving middels inschrijf- is, bel dan.
formulier is op donderdagmiddag
Hans Cornet
040-040-2449576
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Kerstviering vrijdag
23 december 2022
Zoals ieder jaar houden we weer een kerstviering, met een lekkere
koffietafel met pasteitje, en u ontvangt ook 2 consumptiebonnen.
Er wordt voor u gezellige (lijn) dansmuziek gedraaid door een DJ, waaraan
u ook uw eigen plaatje kunt aanvragen.
Ook zal er tijdens deze middag 2x met een snack worden rond gegaan.
Heeft u een leuk kerstverhaal dat u wilt vertellen het bestuur hoort het
graag van u, wij maken daar graag een plaatsje voor vrij in het programma
van deze middag.
Zaal open:			11.30 uur.
Opening viering:		
12.00 uur.
Aanvang koffietafel: ±
13.00 uur.
Einde viering:		
±
17.30 uur.
De kosten voor deze gezellige middag zijn:
voor leden € 17.50 p.p. en voor niet leden € 20.00 p.p.
U kunt zich inschrijven voor deze kerstviering op donderdag 8 december
2022, tussen13.30 en15.30 uur in De Hoeksteen Gerretsonlaan 1a
tegen inlevering van onderstaande bon en contante betaling,
ontvangt u, uw toegangsbewijs.
Activiteit:
Kerstviering vrijdag 23-12-2022
		
Mw:__________________________
Lidnr:_________________
Dhr:__________________________
Lidnr:_________________
Tel, Mw:___________________ Tel Dhr:_____________________
Vegetarisch Mw:
Vegetarisch Dhr:
		
Niet door u in te vullen
Niet vergeten een toegangsbewijs mee te geven. Voldaan: €__________
Paraaf inschr:__________
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Beste leden,
Hieronder ziet u de deelnemende winkeliers die SeniorenBelang Woensel
een warm hart toe dragen. Zij geven korting op hun diensten of producten.
Hopelijk denkt u ook aan hen als u van plan bent om iets te kopen.
Wij hopen de lijst met ondernemers/winkeliers die korting verlenen in de
toekomst verder uit te breiden.
Koop bij onze adverteerders en begunstigers
Krijg korting op vertoon van uw KBO Brabant/SBW pas.
Rijwielhandel Maas, Van Tienenlaan 7a, 040-2461914
10% korting op onderdelen en reparaties
Queen Bee Lunchroom, WC Woensel, 040-2480700
10% korting tot 12 uur en na 15 uur
Volksbelang schoenenzaak, Kloosterdreef 88a, 040-2414053
10 % korting alleen op assortiment schoenen
Friestyle -pvc vloeren, Brussellaan 2c, 06-21715663
10% korting op vloerdelen
Vereijken transport en verhuizingen, Leemkuil15, 040-2430740
10% extra korting op de offerte
Alex Bressers Schilderwerken, George Orwelllaan 2, 040-2450152
10% korting op al uw schilderwerk
Vaart Broekenhuis Herenmode, Wijngaardplein 10, 040-2414778
10% korting op uw aankopen
Daans magazijn, Internet winkel, link:
www.daansmagazijn.nl/kbo-woensel
Speciale aanbiedingen in dit programmaboekje
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de maand op maandag. Uitzonderingen is
27 februari dit in verband met Carnaval.

Centrum Voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3
5631JB Eindhoven
Telefoon: (040) 2439537
Mail: info@cbtfysio.nl

Editie
		
1 Januari
2 februari
3 maart
4 april
5 mei
6 juni
7 en 8 juli/aug
9 september
10 oktober
11 november
12 december
1 Januari ‘24

Verschijningsdatum
(op maandag)
19-dec 2022
23-jan
27-feb
27-mrt
24-apr
22-mei
26-jun
28-aug
25-sep
23-okt
27-nov
18-dec 2023

Op deze data zal het magazine Ons
bezorgd worden bij de rayonbezorgers. Deze rayonbezorgers bezorgen
het magazine in de loop van de
week bij de Afdelingen.
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De bloemenspeciaalzaak bij uitstek. De sfeervolle 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.
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

Leden van SBW krijgen korting van 10 % op PVC
vloerdelen bij Friestyle-pvcvloeren Brussellaan
2G op vertoon van hun KBO pas. Kijk voor openingstijden op: www.friestylepvcvloeren.nl
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of maak een afspraak.

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.
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Secretariaat SBW

secretariaat.sbw@gmail.com

040-2449576
Wim Smeets

w.smeets9@upcmail.nl

040-2566418

Voorzitter, Bestaande Activiteiten

Hans Vos
06-30004755
Nieuwe Activiteiten

sbw.hansvos@outlook.com

Het uit acht personen bestaande bestuur
heeft de taken verdeeld en zijn ook
verantwoordelijk voor de taken die achter
hun naam staan. U kunt hen bellen of
mailen voor antwoorden op uw vragen.
Kijk ook voor meer informatie op:

Hans Cornet

secretariaat.sbw@gmail.com www.seniorenbelangwoensel.nl

040-2449576

Secretaris
Joost Mueters
06-47762389
Penningmeester

joostmueters@gmail.com

Theo Bisschops
Beleid en Belangen

thpmbisschops@gmail.nl

Redactie SeniorenBelang

COLOFOON

Bestuur SeniorenBelang Woensel

Redactie:
Hans Vos
Vormgeving: Henk de Bie
Wim van de Ven
sbw.wvdven@kpnmail.nl
Drukwerk:
Regalini,
06-51020509
		Bruggelaan 30,
2e penningmeester
		
5628 RH Eindhoven,
Website:
www.seniorenbelangwoensel.nl
Hannie van Meerten ledenadmiesbw@gmail.com E-mail:
sbw.hansvos@outlook.com
040-8489985 Voor lidmaatschap wordt u doorverwezen. Contact:
SeniorenBelang Woensel
Lid
		secretariaat.sbw@gmail.com
		Rekeningnummer:
Dinie v.d. Heuvel
goverdina36@gmail.com
		
NL15 RABO 0336831897
06-30110436
		
t.n.v. KBO afdeling Woensel
Lief en Leed

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, Lingestraat 16, 5626 DZ Eindhoven
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