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KBO Brabant/Kring Eindhoven

SeniorenBelang Woensel
Over Ryan Ik ben al heel mijn leven bezig met muziek. Op zeer jonge leeftijd 

zong ik al voor familie en vrienden en op mijn twaalfde won ik mijn eerste 
talentenjacht waarna vele prijzen volgden. In 1999 eindigde ik als 3e in de 
grote finale van de Henny Huisman soundmixshow, met de vertolking van 

Sacrifice van Anouk.

Streektaalmuziek en meezingers Al decennialang verzorgt trio Houdoe, 
dat in meerdere samenstellingen musiceerde en ook weleens als kwartet 

optrad, gezellig entertainment. Van der Burgt, Reker en Faes brengen 
streektaalmuziek en meezingers en laten van zich horen in verzorgings- en 

verpleeghuizen, bij bonden van ouderen en andere verenigingen.

Muziekvereniging Sambuca is opgericht in 1993, aanvankelijk in 
samenwerking met de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende, maar is 

later op zelfstandige voet verder gegaan. De vereniging telt circa 31 leden 
en is een blaasorkest met klarinetten, trompetten, bugels, saxofoons, tuba’s, 

trombones, bassen en slagwerk.

Soepconcerten nieuw SeniorenBelang Woensel
Er wordt bij de voorstelling soep en een belegd broodje geserveerd.
Zaal open 10.30 uur (let op niet eerder open)
Leden en gastleden dienen bij elke voorstelling hun SBW ledenpas te tonen

De Werf van der Werffstraat 14 Eindhoven
Datum: Zondag 26 februari 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Ryan zangeres
VTA Blixems Ouverture 2 Eindhoven
Datum: Zondag 26 Maart 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Trio Houdoe
Zaal Unitas Vlokhovenseweg 49 Eindhoven
Datum: Zondag 23 april 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Muziekvereniging Sambuca Leende

Prijs per concert
Leden/gastleden SBW €6,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €15,00 
(alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)
Niet leden of leden van andere KBO Afdelingen €8,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €22,50 (alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)

Start verkoop kaarten: 
maandag 30 januari De Werf van der Werffstraat 14, van 13.30 tot 14.30uur 
donderdag 2 februari VTA Blixems Ouverture 2, van 13.30 tot 14.30uur 
woensdag 8 februari Andromedeaplaats Firmamentlaan 1, van 11-12uur 
donderdag 9 februari De Uitwijk generaal Pattonlaan 124, van 13.30 tot 14.30uur 

LET OP Op=Op 
Zijn de concerten vol dan krijgt U krijgt wel voorrang bij volgende concerten.

SOEPCONCERTEN
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MUSICAL
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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!”

BESTEL ONLINE VIA 
WWW.RESTARIAHETHOF.NL

GENIET VAN ONZE
ONLINE AANBIEDINGEN

LUNCH | DINER | DRINKS

en bezorgservice!

• Wijngaardplein 49, 5632 MC Eindhoven

• Telefoonnummer:040 284 9632

• Email:info@slagerijtraiteurjagervanhoof.nl
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van de Redactie

Belangrijke mededeling
De contributie blijft in 2023 

25 euro voor een jaar. Gastle-
den betalen 13 euro in 2023.

Beste leden,
Op het moment dat ik deze tekst 
zit te typen is het buiten 12 gra-
den en dat op 30 december. De 
redactie en uw bestuur wensen 
U een mooi en gezond 2023.met 
veel genoegen kijken we terug 
op de Kerstvieringen die druk 
bezocht werden. De voorbereidin-
gen voor 2023 zijn in volle gang. 
Zo hebben we contacten met 
Wijeindhoven, Seniorenpunt en De 
Witte Raaf. We hopen dat verder 

te ontwikkelen 
om tot een mooie 
samenwerking 
komen, zie hun 
advertenties. 
Helaas hebben 

we afscheid genomen van enke-
le adverteerders, maar gelukkig 
hebben we nieuwe adverteerders 
gevonden. Welkom zou ik zeg-
gen. Als het goed is dan heeft u 
invulformulieren gekregen om uw 
belasting in te laten vullen. Ver-
geet het niet in te sturen vòòr 31 
januari. Formulier kwijt kijk op:
www.seniorenbelangwoensel.nl. 
Heeft u al ingeschreven voor de 
digitalisering in de zorg? Dat 
kan nog tot 1 februari. Kijk ook 
hiervoor op onze website. Spe-
ciale aandacht vraag ik voor de 
musical De Gouden Mix. Een 
musical die speciaal door SBW 
naar Woensel is gehaald. Of wat 
denk u over de Soepconcerten. 
Speciaal voor U om ook in de 

weekenden aan een activiteit deel 
te nemen. Voor toegangs- kaarten 
zie elders in dit blad. Heeft u nog 
zin en tijd over, loop eens binnen 
bij een van onze inlooplocaties. 
Tot slot heeft u al uw contributie 
terug gevraagd, dat kan als U KBO 
collectief zorgverzekering heeft. 
Ik wens U een fijn en gezond jaar 
toe.

Het bestuur van 
SBW vergaderd 
bijna elke maand 
in De Hoeksteen. 
Heeft u een vraag, 
opmerking, of een idee voor uw 
bestuur dan kunt u dat mailen, 
bellen naar ons secretariaat. Zie 
achterzijde dit programmaboekje.

Vergaderdata bestuur SBW 2023
6 februari – 6 maart – 3 april – 1 
mei – 5 juni -4 september – 2 
oktober – 6 november – 27 no-
vember.

Musical
“Muziek & Roman-
tiek, een gouden 
mix”

10 februari en 31 
maart wordt deze 
musical voor ons 
opgevoerd in zaal 
“Aan de Meet”, 
Amazonenlaan 4, 
Eindhoven.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
vanaf 13.30 uur.
Kosten deelname  is € 15,00 p.p. 
Introducees zijn toegestaan, zij 
betalen € 18,00 p.p.
U ontvangt bij deelname 1 koffie/
theebon en 2 consumptiebonnen.
In de pauze gaan we rond met wat 
hapjes.

Musicalkoor “De Gouden Mix” 
bestaat uit geweldig enthousiaste 
senioren.
De musical gaat over een koor dat 

net een nieuwe dirigent 
heeft gekregen aange-
steld door het koorbe-
stuur en het oefent in 
een (decor) repetitie-
ruimte, deze keren in 
zaal “Aan de Meet”.  
De dirigent heeft een 
eigen mening en doet 
vooral tegen het tuttige 
en verlegen sopraantje 
in het begin vervelend. 

Maar het sopraantje verandert in 
een hippe tante en langzamerhand 
ontluikt er romantiek tussen deze 
twee. Het koor gaat over naar een 
repertoire uit de jaren 50-60-70 
en/of musical-operette-opera.

U kunt zich voor de musical op 10 
februari en 31 maart 2023 in-
schrijven als er nog toegangskaar-
ten over zijn door te bellen naar: 
Fam. Derwort, Venuslaan 367A, 
040-2415206

DigiD
Heb je 
vra-
gen 
over de digitale overheid?
Tegenwoordig kun je van alles 
regelen via internet. Ook contact 
met de overheid gaat steeds 
vaker digitaal. Denk aan zorg- 
huurtoeslagen of belasting, daar 
heb je veelal DigiD voor nodig. 
Veel mensen vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken 
of ken je iemand die hulp nodig 
heeft? Kom langs in de Biblio-
theek. Wij denken met je mee 
en geven je informatie zodat je 
verder kunt.

Wij kunnen ook een afspraak 
voor je maken met een organisa-
tie die je verder helpt.
Spreekuren informatiepunt 
Digitale overheid : Ontmoetings-
centrum Dommelbeemd BIEB 
Tarwelaan 56
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Kegelen 
Het aantal deelnemers kegelen is 
mede door corona wat uitgedund.
We kunnen dus nieuwe kegellief-
hebbers gebruiken.
Liefhebbers kunnen zich bij ons 
aanmelden bij Jan en Lia Der-
wort, 040-2415206

Het is 1 maal 
per maand op 
donderdag-
middag kege-
len. De eerst volgende kegelmid-
dag in 2023 is op donderdag 9 
februari (en 9 maart). De kosten 
per keer zijn €7,50 voor anderhalf 
uur kegelen inclusief een kopje 
koffie/thee.
Je moet aanwezig zijn in De 
Vresselse Hut vanaf 13.30 uur, 
aanvang kegelen ca. 14.00 uur, 
einde ca 16.00 uur.
Rijdt u met iemand mee betaal 
de chauffeur €2,50 voor heen 
en terug, indien er chauffeurs en 
plaatsen zijn. 

Landelijk krachtig, lokaal ver-
ankerd 
KBO-Brabant, 
KBO Gelder-
land, KBO 
Limburg, KBO 
Noord-Hol-
land en KBO 
Overijssel 
bundelen hun krachten in Seni-
oren Netwerk Nederland. 

Dit nieuwe netwerk vertegen-
woordigt ruim 210.000 leden 
en is daarmee een krachtige 
stem van senioren als het gaat 
om pensioen, koopkracht, wo-
nen, zorg, welzijn, veiligheid en 
mobiliteit. Een gedeeld geloof 
in de noodzaak van krachtiger 
opkomen voor de belangen van 
senioren op landelijk niveau, 
maar ook de overtuiging dat 
het bottom-up moet gebeuren 
en niet vanuit een landelijk 

hoofdkantoor. Dat vormt de ba-
sis voor de samenwerking van 
de vijf KBO-bonden in Senioren 
Netwerk Nederland. 

De bonden beschikken over 
een fijnmazige, decentrale 
structuur met veel lokale afde-
lingen en daarin onderscheidt 
Senioren Netwerk Nederland 
zich van andere belangen-
platforms. Twaalf jaar geleden 
besloot KBO-Brabant uit de 
Unie KBO te treden vanwege 
vergaande centralisatieplannen 
van de landelijke organisatie. 
Toen was immers al een om-
gekeerde ontwikkeling zicht-
baar: de overdracht van taken 
in het sociaal domein van rijk 
naar gemeenten. Onlangs 
besloten KBO Gelderland, KBO 
Limburg, KBO Noord-Holland 
en KBO-Overijssel om per 1 
januari 2023 eveneens uit 
de Unie KBO te treden en als 
autonome verenigingen met 
KBO-Brabant te gaan samen-
werken. 

Meer lezen, kijk op de website 
van KBO Brabant of op:
www.seniorenbelangwoensel.nl 

Op verzoek van SBW hebben wij 
WIJeindhoven gevraagd om een 
artikel te schrijven voor ons blad, 
zodat iedereen weet wat Wijeind-
hoven voor U kan betekenen. 
Waarvoor kun je bij WIJeindhoven 
terecht?

Iedereen heeft wel eens een mo-
ment dat het niet goed gaat met 
jezelf, met je kind, met je gezin 
of met iemand waar je van houdt. 
Vaak lukt het om daar zelf weer 
uit te komen. Maar soms niet. Je 
staat er dan niet alleen voor. Wij 
luisteren en denken met je mee. 
We laten duidelijk zien welke 

keuzes je hebt. En wat je kunt 
doen om je probleem of proble-
men op te lossen. Wat kan je zelf 
en waar heb je hulp bij nodig? 
We helpen je bij het zetten van 
de eerste stap en de volgende 
stappen. Op jouw manier en in 
jouw tempo. Want vaak kun je 
veel meer dan je zelf denkt.
Samen zetten we de Buurt in 
Bloei 
We maken graag kennis met jou: 
Wil je iets (meer) betekenen voor 
de buurt, maar weet je niet waar  
je moet beginnen? Wil je graag 
weten wat er in jouw buurt te 
doen is? We komen graag met je 
in contact!  
 
Onze medewerkers kennen de 
buurt goed. Zij brengen inwoners, 
verenigingen en bedrijven in de 
buurt met elkaar in contact. Of 
gaan met jou op zoek naar wat 
jij goed kunt en waarmee jij iets 
kunt betekenen voor iemand 
anders. Zo werkt WIJeindhoven 
samen met jou aan fijne buurten. 
Waar buren elkaar kennen en bij 
elkaar terecht kunnen. 
Waar vind je WIJeindhoven? 
WIJeindhoven werkt met acht 
wijkteams. Je vindt het WIJteam 
bij jou in de buurt via onze web-
site: 
www.wijeindhoven.nl/contact. 
Wekelijks zijn er op iedere locatie 
inloopspreekuren. Je kunt hier 
zonder afspraak naar toe voor 
een gesprek met een van onze 
medewerkers. Je kunt ook bellen 
met ons via (040) 238 89 98 (ma 
t/m vr 9.00-17.00 uur) of mailen 
naar:
info@wijeindhoven.nl of kijken op 
onze website: 
www.wijeindhoven.nl
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Gezellig in beweging met gratis 
sportadvies

Bij Eindhoven Sport willen we 
graag alle Eindhovenaren in 
beweging krijgen en houden. 
55-plussers zijn hierbij een 
belangrijke doelgroep. Je bent 
nooit te oud om te bewegen maar 
soms kan het lastig zijn om een 
passende sport- of beweegac-
tiviteit te vinden. Daarom biedt 
Eindhoven Sport gratis bewee-
gadvies aan. De sportregisseur 
kijkt vrijblijvend welke sport- of 
beweegactiviteiten het beste bij 
uw interesse en mogelijkheden 
past. 

Wat past bij mij? 
De Eindhovense Liesbeth maakte 
ook gebruik van het gratis be-
weegadvies. Ze wilde graag iets 
aan beweging doen maar wist 
niet wat en waar. “Ik probeerde 
een paar lessen bij een sport-
school maar dat werd niks. Via de 
website Eindhovensport.nl/sport-
vraag kwam ik in contact met 
Sportregisseur Marly. Zij dacht 
met mij mee en gaf passend be-
weegadvies met 5 verschillende 

opties die ik gratis kon uitprobe-
ren. Nu ga ik iedere week naar 
de gymnastiek in de wijk. Lid 
zijn van een vereniging, gezellig 
onder de mensen zijn en zo een 
stok achter de deur hebben om 
ook te gaan bewegen, past veel 
beter bij mij. Ik raad het bewee-
gadvies zeker aan als je ook in 
beweging wil komen!”

Gratis beweegadvies op maat
Beweegadvies kan gratis aan-
gevraagd worden op eind-
hovensport.nl/sportvraag. 
Sportregisseur Marly is één 
van de sportregisseurs bij 
Eindhoven Sport die contact 

met je opneemt. “Wanneer 
iemand bij me terecht komt voor 
beweegadvies ga ik eerst kijken 
wat er in de buurt allemaal is 
aan beweegactiviteiten. En dan 
combineer ik dat met waar, in 
dit geval, Liesbeth naar op zoek 
is, hoe lang ze wil reizen en op 
welke dagen ze wil sporten. 

Bij Eindhoven Sport hebben we 
veel kennis hoe je kunt bewegen/ 
sporten en welke clubs er 
zijn. Ook met vragen over een 
sporthulpmiddel of als sporten 
te duur voor je is, kan Eindhoven 
Sport je verder helpen.”

Veiligheidshesjes
Veiligheid bovenal, niet alleen in en 
rond het huis maar vooral ook in het 
verkeer. Wij hebben voor onze leden 
nog een aantal veiligheidshesjes 
over. 
De licht gele hesjes met strepen om 
zichtbaar te zijn in het donker zijn 
gratis te verkrijgen. 
Op de hesjes staat 
onze naam en 
logo. 

Wilt u zo`n hesje en 
gebruikt u hem ook 
bel dan naar: Hans 
Vos 040-2460871. 
De hesjes worden uitgedeeld op 
volgorde van aanmelding. OP =OP.

Pathé 50PLUS is altijd weer een 
gezellig uitje! Elke dinsdag om 
13:30 uur worden er prachtige 
films vertoond, waarbij het aan-
bod elke twee weken wisselt. Zo 
geniet u van de allerbeste films, 
zonder 
last te 
hebben 
van de 
drukte bij 
avond- 
en weekendvoorstellingen. De 
voorstellingen hebben een pauze 
en u ontvangt een gratis kop kof-
fie met een koek. Pathé 50PLUS 
is bij elke Pathé bioscoop te zien.    
Alle leeftijden zijn welkom tijdens 
50PLUS!
www.pathe.nl/plus

Wintertijd
De winter is weer in het land, met 
al zijn feestdagen, gezelligheid 
en mooie sneeuwlandschappen, 
maar helaas ook weer met al zijn 
ongemakken. Hoe kan u uzelf ei-
genlijk het beste voorbereiden op 
al de gevaren die het winterweer 
met zich meebrengt? 
(Bron: gezondheidsnet )

Vervolg op pagina 9
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Trefcentrum Oude 
Toren
Oude Torenstraat 6b
5623 PG Eindhoven
Tel.: 040-2447948

Kienen
Maandag 13 en 27 
februari, 
Maandag 13 en 27 maart
Zaal open 13.30 uur tot 
16.30 uur
Meer info: 040-2450901

Activiteiten Agenda 
Februari en Maart 

2023. De activiteiten 
zijn voor alle senioren 

toegankelijk. 
Wanneer een activiteit 

alleen voor leden is dan 
staat dat bij de activiteit 

vermeld.

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. 
Dansen zondag 5 februari 
en 5 en 19 maart.
De avonden zijn van 19.45 
uur tot 23.30 uur.
Voor leden en niet leden.
Carnaval/Prinsenbal van 
20.11 uur tot 24.00 uur
Toegang gratis.

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

Kienen
Maandag 13 en 27 
februari, 
Maandag 13 en 27 
maart13.30 uur tot 16.00 
uur.
Meer info: 06-51020509
Linedance
Elke Donderdag 13.30 uur 
tot 15.30 uur
Meer info: 040-2449576

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

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.

Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2
5629 PV Eindhoven
Tel.: 040-2912444

Kaarten (Rikken, Joke-
ren)
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

Gemeenschapshuis De 
Uitwijk
Gen. Pattonlaan 124
5624 JL Eindhoven
Tel.: 040-2372448
 
Kaarten (rikken), biljar-
ten 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)
19.30 u wordt 19.30 uur
Elke vrijdagavond. Een 
keer in de 14 dagen onder 
toezicht van SBW

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

Biljarten, Kaarten, Sjoelen
Elke woensdag 1 en 15 
februari, woensdag 1 en 15 
maart.
Meer info:040-2430464

Kienen (geldprijzen)
Woensdag 7 december
Woensdag 4 en 18 januari
Zaal open 13.30 uur – 
16.30 uur

Vresselse Hut 
Vresselseweg 33 
5491 PA St.Oedenrode 

Kegelen
De data van het kegelen 
voor 2023 zijn geregeld.
Als volgt: 9 februari, 9 
maart, 13 april, 11 mei, 
8 juni, 13 juli, (augustus 
niet wegens vakantiepe-
riode) 14 september, 12 
oktober en 9 november. 
In december wordt er 
niet gekegeld. Aan-
vang 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

Musical De Gouden Mix 
10 februari en 31 maart.
Zaal, aan de Meet.
Info: Elders in dit blad

Vooraankondiging 
Marcienne 
Voormiddag 28 maart.
Info: bij Ons van februari

Soepconcerten op 
zondag:
Zondag 26 februari de 
Werf
Zondag 26 maart 
VTA Blixems zondag 23 
april 
Unitas van 11.00 uur tot 
13.00 uur.
Meer info: Elders in dit blad

Modeshow in De Werf
Op maandag 13 maart is 
er weer een modeshow 
in De Werf. 
Van der Werffstraat 14.
Hoffmans mode 
organiseert dan weer een 
modeshow met verkoop 
van damesmode.
De verkoop is van 13.45 
tot 16.00 uur. Kopje 
koffie/ thee gratis.
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KBO Brabant/Kring Eindhoven

SeniorenBelang Woensel
Over Ryan Ik ben al heel mijn leven bezig met muziek. Op zeer jonge leeftijd 

zong ik al voor familie en vrienden en op mijn twaalfde won ik mijn eerste 
talentenjacht waarna vele prijzen volgden. In 1999 eindigde ik als 3e in de 
grote finale van de Henny Huisman soundmixshow, met de vertolking van 

Sacrifice van Anouk.

Streektaalmuziek en meezingers Al decennialang verzorgt trio Houdoe, 
dat in meerdere samenstellingen musiceerde en ook weleens als kwartet 

optrad, gezellig entertainment. Van der Burgt, Reker en Faes brengen 
streektaalmuziek en meezingers en laten van zich horen in verzorgings- en 

verpleeghuizen, bij bonden van ouderen en andere verenigingen.

Muziekvereniging Sambuca is opgericht in 1993, aanvankelijk in 
samenwerking met de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende, maar is 

later op zelfstandige voet verder gegaan. De vereniging telt circa 31 leden 
en is een blaasorkest met klarinetten, trompetten, bugels, saxofoons, tuba’s, 

trombones, bassen en slagwerk.

Soepconcerten nieuw SeniorenBelang Woensel
Er wordt bij de voorstelling soep en een belegd broodje geserveerd.
Zaal open 10.30 uur (let op niet eerder open)
Leden en gastleden dienen bij elke voorstelling hun SBW ledenpas te tonen

De Werf van der Werffstraat 14 Eindhoven
Datum: Zondag 26 februari 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Ryan zangeres
VTA Blixems Ouverture 2 Eindhoven
Datum: Zondag 26 Maart 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Trio Houdoe
Zaal Unitas Vlokhovenseweg 49 Eindhoven
Datum: Zondag 23 april 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Muziekvereniging Sambuca Leende

Prijs per concert
Leden/gastleden SBW €6,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €15,00 
(alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)
Niet leden of leden van andere KBO Afdelingen €8,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €22,50 (alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)

Start verkoop kaarten: 
maandag 30 januari De Werf van der Werffstraat 14, van 13.30 tot 14.30uur 
donderdag 2 februari VTA Blixems Ouverture 2, van 13.30 tot 14.30uur 
woensdag 8 februari Andromedeaplaats Firmamentlaan 1, van 11-12uur 
donderdag 9 februari De Uitwijk generaal Pattonlaan 124, van 13.30 tot 14.30uur 

LET OP Op=Op 
Zijn de concerten vol dan krijgt U krijgt wel voorrang bij volgende concerten.
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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.

Naarmate de jaren verstrijken 
kan de doorbloeding in uw 
lichaam minder worden door 
aderverkalking, en in de winter 
resulteert dat in koude handen en 
voeten. Daarom is het verstandig 
om in de winter ten minste een 
half uur actief bezig te zijn, bij 
voorkeur buiten, zodat u gelijk 
een frisse neus kan halen. Zo 
houdt u door het zonlicht de 
hoeveelheid vitamine D in uw 
lichaam op peil. Ook kan u deze 
op peil houden door halvarine op 
uw brood te smeren of vitami-
nepillen te slikken. Zorg ook dat u 
genoeg laagjes aan heeft zodat u 
geen kou vat.

Genoeg drinken is in de winter 
ook heel belangrijk, omdat uw li-
chaam het altijd hard nodig heeft, 
niet alleen in de zomer. Zo’n 4 à 
5 glazen per dag, net zoals in de 
zomer. Houd in huis ook de tem-
peratuur in de gaten. 19 graden 
Celcius is het minimum voor de 
woonkamer. Denk daarbij ook 
aan goede isolatie, dus vroeg de 
gordijnen sluiten, nergens tocht, 
etc.

Om valpartijen te voorkomen, is 
het essentieel om schoenen te 
dragen met een goed profiel, en 
om uw conditie op peil te hou-
den. Pas ook op voor opstapjes, 
stoepjes en ook plekken waar 
veel ijs ligt. 

Wilt u nog meer tips weten om 
veilig en plezierig de winter-
maanden door te komen? Ga dan 
vooral naar de websites in de 
bronvermelding, daar staan nog 
veel meer tips en artikelen gere-
lateerd aan de wintermaanden.



10

SeniorenBelang Woensel nummer 2023/1

Verschijningsdata ONS magazine in 2023  
Ons magazine verschijnt in 2023 elf keer, zoveel 
mogelijk in de laatste volle week van de maand 
op maandag. Uitzonderingen is 27 februari 
dit in verband met Carnaval. 

Editie Verschijningsdatum 
  (op maandag)
2 februari 23-jan 
  Met programmaboekje

3 maart 27-feb
4 april 27-mrt   
  Met programmaboekje

5 mei 24-apr
6 juni 22-mei
  Met programmaboekje

7 en 8 juli/aug 26-jun
9 september 28-aug
  Met programmaboekje

10 oktober 25-sep
11 november 23-okt
  Met programmaboekje

12 december 27-nov
1 Januari ‘24 18-dec 2023
Op deze data zal het magazine Ons 
bezorgd worden bij de rayonbezor-
gers. Deze rayonbezorgers bezorgen het 
magazine in de loop van de week bij de Afdelingen.

SeniorenBelang

 Woensel 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

Vaart Broekenhuis Herenmode, Wijngaardplein 10, 040-2414778
10% korting op uw aankopen

Hof van Brabant 20 % korting op 3 gangen diner 
elke woensdag, donderdag en vrijdag.

Sjerp bloemen en planten
10% korting op uw aankopen

De bloemenspeciaalzaak bij uitstek. De sfeer-

volle winkel biedt een ruim assortiment aan: 

• Bloemen
• Planten 
• Vazen
• Grafwerk 
• Bruidsboeketten

Winkelcentrum Woensel 312 5625 AG Eindhoven

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. 
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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

Maandblad Ons 
Elke maand worden er bij buurt-
huis “De Meerpaal” in Strijp een 
volle pallet afgeleverd met het 
maandblad Ons erop. Wij van 
SBW hebben vier verdelers die 
dan hun aantal bladen bij de 
Meerpaal komen ophalen om 
vervolgens, af te tellen en ons 
tweemaandelijks programma-
boekje of flyers toe te voegen bij 
het blad. 

Om daarna het hele pakket naar 
de bezorgers te brengen, die 
op hun beurt weer de Ons en 
bijbehorende flyers of program-
mablad bij de leden in de bus 
te doen. Een hele actie van de 
vele vrijwilligers om U als lid te 
informeren over het wel en wee 
van de vereniging. Daar zijn elke 

maand ongeveer 30 vrijwilligers 
mee bezig. Wilt U ook helpen dan 
graag meld u aan via:
sbw.activeiten@gmail.com
Het kost U maar een of ander half 
uur per maand.
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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 
06-17594130

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 
verantwoordelijk voor de taken die achter 
hun naam staan. U kunt hen bellen of 
mailen voor antwoorden op uw vragen.
Kijk ook voor meer informatie op: 
www.seniorenbelangwoensel.nl

Redactie SeniorenBelang

Redactie:  Hans Vos
Vormgeving:  Henk de Bie
Drukwerk:  Regalini, 
  Bruggelaan 30, 
  5628 RH  Eindhoven, 
Website:  www.seniorenbelangwoensel.nl
E-mail:  sbw.hansvos@outlook.com
Contact:  SeniorenBelang Woensel  
  secretariaat.sbw@gmail.com
  Rekeningnummer: 
  NL15 RABO 0336831897
  t.n.v. KBO afdeling Woensel

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

Ik betaal in 2023 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


