
Werkgroepleden: Herman, Leo, Winnifred , Gerard, Jan Willem , Wieteke en  
Karin                           Email: Werkgroepsenioren@blixembosch.com 

Agenda 2022 

 

 

 

Oktober: 

6 Okt Wim Daniels= vol 

22 Okt Senioren Diner 

 

November: 

 9 Nov Cabaret van toen 

24 Nov Wim Daniels = vol 

26 Nov Senioren Diner 

  

December: 

15 Dec Kerststukjes                                    

maken 

 

 

Tips voor fietsen op een E-bike!  
Vanaf September in onze Nieuwsbrief! 
 
Tip 1.   
Betere balans: let op instap en zadel-
hoogte 
 
Lichaamsbeweging is belangrijk om 
stijfheid te voorkomen, hoe jong je ook bent. Het is niet prettig 
om verkrampt op de fiets te zitten. Het maakt het opstappen 
ook al niet gemakkelijk. Zorg dat je daarom comfortabel bent 
met de instap én de hoogte van het zadel. Het is van groot be-
lang dat je met beide benen bij de grond kunt als je stilstaat. Als 
je op je tenen wat wiebelt, verlies je al snel het evenwicht. Be-
sef dat de fiets een balansvoertuig is, en dat de e-bike – omdat 
deze zwaarder is – net iets lastiger in balans is te houden dan 
een niet-elektrisch exemplaar.  
Zet het zadel dan ook gerust iets lager. 
 
BRON: ANWB/juli2022 
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TIPS!  

 

In deze en in komende nieuwsbrieven kunt u een tip lezen met als thema 

“Zorg voor een (brand)veilige woning als u ouder wordt” 

Tip 2! 

Sluit nooit stekkerdozen op elkaar aan. En rol een kabelhaspel 

helemaal af. Anders kan de warmte niet weg. Daardoor ontstaat 

brand. 

 

Bron: Brandweer(www.brandweer.nl) 

Copywriter: Simone 

https://www.anwb.nl/fiets/tips/fiets-afstellen
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Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
Veilig Verkeer Nederland organiseert gratis opfriscursussen in de gemeente Eindhoven 
We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. Makkelijk een 
bezoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrij-
heid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan 
dat je zo lang mogelijk mobiel blijft? 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de VVN Opfriscursus Auto van Vei-
lig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking met de 
lokale seniorenverenigingen organiseren we dit jaar twee VVN Opfriscursussen auto voor de 
ervaren automobilist. Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens gezellig. 
Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb je waar-

schijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt de projectleider van Vei-
lig Verkeer Nederland in Noord-Brabant. “Toch ben je, als je wat ouder wordt, een stuk 
kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak 
ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. Daarvoor kan onze opfriscursus hel-
pen: je verkeerskennis wordt weer even bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen van on-
ze instructeur.” 

Wat gaan we doen? 
Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. Onze in-
structeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden. 
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor een 
individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ont-
vang je tijdens de cursus. 

Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus Auto! 
We organiseren onderstaande cursussen (je wordt beide dagen verwacht): 
Dinsdag  27 september 2022 tijdstip 09.30 – 12.30 uur in Eindhoven (Strijp) 
Donderdag 3 en 10 november 2022 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Eindhoven (Woensel) 
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Eindho-
ven dankun je je tot één week voor aanvang van de cursus aanmelden op 

https://vvn.nl/opfriscursuseindhoven  of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850. 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met de                    
locatiegegevens. 
 

mailto:https://wn.nl/opfriscursuseindhoven


 

 

Seniorendiner 
 

 

 

Op zaterdag 22 oktober gaan we weer samen aan tafel voor het seniorendiner. 

We hebben voor u een passend menu samengesteld. 

 

We beginnen met een romige bospaddenstoelen-soep. 

Natuurlijk serveren we daar stokbrood en boter bij. 

Als hoofdgerecht kunt u uw bordje aan het buffet laten vullen met een sappige 

rollade, puree met tuinkruiden, rode kool en / of spruitjes. 

Als dessert hebben wij gekozen voor chocolademousse met rozijnen en slagroom. 

 

We sluiten af met een kopje koffie. 

Het diner wordt gehouden in wijkcentrum Blixems (VTA) op zaterdag 22 

oktober vanaf 17.00 uur. 

De inschrijving is mogelijk voor alle senioren uit de wijk Blixembosch en de 

kosten zijn € 8,50 per persoon. 

Opgeven kan t/m 18 oktober bij wijkcentrum Blixems,  

Ouverture 2 (bij het inschrijven dient meteen betaald te 
worden) : 

 

Wacht u niet te lang met opgeven want we hebben 
maar ca 80 zitplaatsen en vol is vol. 
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 Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen is een mailtje m.v.v.  

AFMELDEN naar werkgroepsenioren@blixembosch.com voldoende. 

Op woensdag middag 9 november organiseert  senioren Blixembosch een cabaret            

voorstelling  speciaal voor senioren.  

De voorstelling zal gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum 

Blixems.  

Wat zal er vertoond worden ?  

Allerlei cabaret fragmenten van vroe-

ger, korte sketches van bijvoor-

beeld : 

• Toon Hermans 

• Snip en Snap 

• Dorus 

• Wim Sonneveld 

• Andre van Duin 

Kortom alles wat op youtube te vinden is.  

De toegang is gratis en voor een kopje koffie  of thee wordt gezorgd.  

Doel van de middag is om weer eens ouderwets  samen te lachen om fragmenten van 

toen.  

Opgeven kan  voor  6 november   Tevens kunt u een verzoek fragment opgeven.  

Of stuur een mail naar : info-blixems@lumenswerkt.nl 
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