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

  Agenda 2023 

Geplande activiteiten. 

15 Maart; 

Cabaret van vroeger 

5 April; 

Workshop                   
brandweer 

15 April; 

Seniorendiner 

17 April; 

Workshop omzien naar 
elkaar 

11 Mei; 

Workshop digitale 
vaardigheden 

13 Mei; 

Seniorendiner 

22 Mei; 

Wandelen 

26 Mei; 

Workshop veilig rijden 
op E-bike 

2 Juni; 

Jeu de Boules toernooi 

6 Juni; 

Valpreventie 

24 Juni; 

Seniorendiner 
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Kunt u brand voorkomen? 
 
Dat komt u te weten op WOENSDAG 5 
APRIL 2023 om 10.30 uur (inloop 10.15 
uur) in Wijkcentrum Blixems (VTA).  
 
De werkgroep Senioren Blixembosch organiseert dan een          
interessante workshop met als thema “Brandveilig wonen”. 
In deze workshop worden de risico’s van de meest voorkomende 
oorzaken van brand in uw woning behandeld. En……….dat zijn er 
nogal wat zonder dat we ons daarvan bewust zijn.  
Op een luchtige manier worden deze behandeld door Hans van 
Dam, een voormalig bevelvoerder van de brandweer uit onze vei-
ligheidsregio Zuidoost Brabant. 
Tevens krijgt u handvatten en tips hoe u deze risico’s kunt verklei-
nen en wat te doen als er 
dan toch nog een brand(je) ontstaat.  
Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen. Bij 
droog weer kunnen we kennismaken met hoe we een klein 
brandje zelf kunnen blussen. 
Brand, het kan ons allemaal overkomen, want “voorkomen is be-
ter dan genezen”. 
Aan de deelnemers wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. (bij 
aanvang te voldoen). 
Kopje koffie/thee is voor onze rekening.  
Aanmelden kan voor 29 maart 2023  door een mailtje te sturen 
naar werkgroepsenioren@blixembosch.com  m.v.v. BRAND-
WEER, naam, aantal personen telefoonnummer.  
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 SENIORENDINERS in 2023. 

Wijkcentrum Blixems(VTA) organiseert i.s.m. onze werkgroep dit jaar   

Nu nog zeven senioren diners.                                                                     

Samen genieten in een  gezellige sfeer  van een heerlijk diner.   

Dat alles vers bereid door chef-kok Gerard. 

 Noteert u vast in uw agenda:  4/3, 15/4, 13/5, 24/6, 16/9, 14/10,  

en tot slot 9/12.  

Aanvang 17.00 uur.  

Terugblik 

Woensdag 8 februari j.l. zijn een kleine 40 senioren “geconfronteerd” met 

digitalisering op vele terreinen. Een medewerkster van Remedica gaf een 

heldere presentatie over wat digitalisering nu en in de toekomst gaat 

betekenen. 

Aan de hand van een voorbeeld, ziekte Diabetes 2, werd uitleg gegeven hoe je 

dit ziektebeeld zelf digitaal met je telefoon kunt monitoren. Digitalisering riep 

ook vagen op bij de deelnemers. Daar was ook ruimschoots de gelegenheid 

voor. Een nuttige bijeenkomst, maar het vraagt om meer. Wij geven graag een 

gehoor aan de wens over een (praktisch)vervolg. Op donderdag 11 mei a.s. 

hebben wij een vervolg workshop gepland. Op een praktisch manier wordt 

digitalisering benadert. O.a. hoe benader je overheidsdiensten digitaal? Deze 

workshop wordt gegeven door deskundige van BIB-Eindhoven. Opgeven voor 

deze workshop kan op dit moment nog niet. Houdt dus deze 

nieuwbrief(uitgave april) en Bliksemflitsen(april nummer) in de gaten! 


