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Brigit Roozen Onze activiteiten vinden plaats in 
Winkelmolenstraat 12, 6021 XP   Budel Multifunctioneel Centrum De Borgh 
T 0495 492519  Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 
E seniorenbudel@outlook.com 6021 CK  Budel 
W seniorenbudel.nl T 0495 491750 
IBAN NL 57 RABO 0109 5228 93 tenzij anders vermeld 
 
 

 

De Nieuwsflits is van, voor en door onze leden. Wees daarom vrij om zelf ook tekst 
(kopij) op te sturen. Ingestuurde teksten kunnen om redactionele redenen worden 
aangepast zonder de kern of context van de boodschap aan te tasten. 
 
  

 
Wij zijn blij als nieuwe leden te mogen begroeten: 
 
Cisca van Meurs 

   Kitty Arets 
 
We wensen alle leden spoedig weer een mooie tijd toe bij onze vereniging en hopen 
dat jullie vaak bij onze stilaan beginnende activiteiten aanwezig zullen zijn. 
 
Lid worden? Inschrijfformulieren vind je alleen op kbobudel.nl (downloaden). Alle 
andere links zijn oud en niet meer geldig. Je kunt ook het secretariaat bellen. 
 

JARIG? 
 

Wij hebben gedacht om onze leden, die een kroonjaar te 
vieren hebben, voortaan te vermelden in deze 
Nieuwsflits. We starten vanaf de 90e verjaardag en 
besteden ook aandacht aan 95 en 100 jaar. We hopen 
dat je dit een leuke toevoeging vindt. 
 

Op 12 september wordt Jet Vos-Davids 90 jaar. VAN HARTE PROFICIAT! 

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

LEDEN 
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Help onze ledenadministratie up-to-date te houden. Mail of bel wijzigingen of  
aanvullingen z.s.m. door aan het secretariaat.  
 

Omdat onze leden er belang bij en behoefte aan hebben om goed geïnformeerd te 
zijn en te blijven, is het handig voor het bestuur om uw e-mailadres te hebben. 
Daarom bij dezen het verzoek om je geldige e-mailadres door te geven. Je ontvangt 
dan alle actuele informatie. De adressen worden in een zogenaamde ‘’blind copy“ 
opgenomen. Er is dan niet te zien wie er allemaal op de verzendlijst staan. Dus, 
dringend verzoek aan de leden om je e-mailadres aan ons door te geven. Dit maakt 
het communiceren gemakkelijker, zeker in deze coronatijd. 
 

Vergeet ook niet om uw nieuwe adres op te geven als u verhuist, dan kunnen wij er 
voor zorgen dat de ONS en de Nieuwsflits op uw nieuwe adres worden bezorgd. 
 

Ook willen wij graag op de hoogte gebracht worden als er een jubileum of een 
andere bijzondere gebeurtenis op stapel staat. Houd ons op de hoogte, wij doen dat 
ook! 
 

Om onze zieke leden niet te vergeten willen we graag op de hoogte gebracht 
worden als iemand in het ziekenhuis ligt, heeft gelegen of langdurig ziek is 
zodat we een kleine attentie in de brievenbus kunnen bezorgen. 
Ken je iemand of betreft het jezelf, schroom niet en bel naar ons secretariaat 
tel. 0495 492519 
 
 

   
 
 

AGENDA 2020 aanvang locatie 
 

01 september Start Qigong 09:00 Backstage 0.39 
02 september Dineren 18:00 De Griek 
02 september Fietsen Gat van Roels 13:15 Achter De Borgh 
03 september Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
08 september Wandelen 13:30 Achter De Borgh 

OPGEVEN JUBILEA en OVERIGE LEDENINFORMATIE 
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09 september Fietsen Rondje Weert 13:15 Achter De Borgh 
16 september Fietsen Oorlogskerkhof 13:15 Achter De Borgh 
17 september Leesclub 14:00-16:00 1.07 
22 september Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
23 september Fietsen Wedelse 
  Watermolen 13:15 Achter De Borgh 
25 september Kienen 13:30 Prowisezaal 
29 september Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
30 september Fietsen Leenderbos 13:15 Achter De Borgh 
 
01 oktober Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
13 oktober Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
22 oktober Leesclub 14:00-16:00 1.07 
23 oktober Kienen 13:30 Prowisezaal 
27 oktober Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
 
04 november Dineren 18:00 De Wielerbaan 
05 november Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
10 november Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
24 november Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
27 november Kienen 13:30 Sport- en spelzaal 
 
03 december Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
08 december Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
10 december Leesclub 14:00-16:00 1.07 
22 december Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
29 december Wandelen 13:30 Achter De Borgh 
 
AGENDA 2021 
 
13 februari Rik-drive 10:30 Foyer 
30 oktober Rik-drive 10:30 Foyer 
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Na wekenlang danig oppassen 
op afstand en amper verkassen 

geen kamer is vol 
corona eist tol 

zitten wij op kleinkinders te vlassen. 
 

Hoe zou ’t toch met d’oudste wezen 
en de tweede: kan die al lezen 

en de jongste, die meid 
het lijkt ons geheid 

die loopt al door de kamer te racen. 

Maar na weken van suffen en dutten 
van toch maar weer moed eruit putten 

hoor: de boel niet meer dicht 
en komt nu groen licht  

minder lockdown, lang leve Rutte. 

Voorbij nu het schichtig begroeten 
we mogen elkaar weer ontmoeten 

misschien met geluk 
zelfs ’n schuchtere hug 

na het zure gelukkig het zoete. 

De kleintjes zeggen wellicht: hola 
die twee daar, die lijken in coma 

ook al roepen wij: kijk 
wij zijn nog geen lijk 

wij zijn jullie opa en oma. 

 
 Lucas Kruse 

 

GROEN LICHT 
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Openingstijden: 
 
Maandag t.m. vrijdag van 
  10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur 
!e zaterdag van de maand Repair cafe 
  vanaf 10.00  uur  
Zondag van 14.00-16.30 uur 
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• De url van onze nieuwe website 
 www.seniorenbudel.nl is 

• de brievenbus van onze vereniging niet meer in de 
 hal van De Borgh te vinden is maar wel buiten bij de 
 hoofdingang onder de defibrillator; 

• het niet meer mogelijk is om deelname te cancelen 
 of entreebewijzen te retourneren en geld terug te 

 vragen; 

• in het geval je onverhoopt niet kunt deelnemen aan een activiteit, waar je 
je wel voor hebt opgegeven, je zelf voor eventuele doorverkoop dient te 
zorgen; 

• je dit dan wel moet doorgeven aan het secretariaat; 

• je altijd je entreekaart moet meenemen; 

• er bij activiteiten geen plaatsen gereserveerd kunnen worden. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Omdat we als belangrijke vereniging voor Senioren in 
Budel ook op Facebook goed voor de dag willen komen 
zijn we op zoek naar iemand die als vrijwilliger onze 
Facebookpagina wil bijhouden. Informatie zal regelmatig 
worden aangeleverd en de vrijwilliger bepaalt voor een 
groot deel zelf hoe onze pagina er uit komt te zien. 
Lidmaatschap is geen must maar misschien wel handig. 
De vrijwilliger hoeft ook niet te voldoen aan de leeftijd die 

voor leden gesteld is op 50 jaar, ook jonge mensen zijn van harte welkom. 

Heb je interesse om ons hier mee te helpen neem dan contact op met ons 
secretariaat tel. 0495 492519 of seniorenbudel@outlook.com. 

WIST JE DAT… 

 

VACATURE 

KORTSTE WEG 
Staat een politieman op een druk kruispunt. Kwam een man op hem aflopen 
en vroeg: “Agent, wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?” 
Agent: “Gewoon blijven staan, meneer.” 
 



7 
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0495 630633 
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Dolle schroef 
 

Als de kop van een kruiskopschroef beschadigd is en de schroef is 
dolgedraaid, kun je, door een brede elastiek op de kop te leggen, de 
elastiek met een schroevendraaier in de kop drukken. Nu heb je 
meer grip en kun je de schroef er zo uitdraaien! 
 

 

 
We hebben onze activiteit ziekenbezoek veranderd omdat lang niet alle zieke leden 
bezoek willen ontvangen. Het bestuur vindt dat álle langdurig zieken en leden die 
een opname in het ziekenhuis hebben doorstaan een opkikker verdienen. Daarom 
is besloten om niet meer op bezoek te gaan maar een brievenbusattentie te 
bezorgen. Het is dus wel nodig dat wij op de hoogte worden gebracht van leden die 
ziek zijn. Dat mag doorgegeven worden aan ons secretariaat op tel. 0495 492519. 
 
De bezoekjes werden lange tijd afgelegd door de Nellies (Nellie Lammers en Nelly 
Duijsters), de laatste jaren door Nellie Lammers en Cis Fransen. De 
brievenbuspakketjes worden vanaf nu bezorgd door Jo Voermans. Zij stopt het in de 
brievenbus, mocht die te klein zijn belt ze aan om het af te geven. Dus geen 
bezoekjes meer.  

 
Namens het bestuur van onze 
vereniging zijn aan Nellie Lammers en 
Cis Franssen een bedankbrief, 
certificaat van waardering en bloemen 
uitgereikt.  

 
 
Dames, dank je wel voor jullie 
jarenlange inzet als 
ziekenbezoeksters. 

 
 

TIP VAN OMA 

 

ZIEKENBEZOEK 



9 

 

 

Iedere vrijdag schnitzeldag 
Alle schnitzels voor slechts € 9,50 
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Iedere 4e vrijdag van de maand. Ladyspeaker: Thea 
  

LET WEL: i.v.m. de coronamaatregelen dien je je deelname vooraf aan te 
melden d.m.v. inleveren van onderstaand bonnetje! 
 

Aanvang kaartverkoop 13:30 
Aanvang kienen 14:00 
 

We verkopen alleen grote kaarten met 6 tickets. 
1 grote kaart kost € 7,50 
2 grote kaarten € 12,50 
1 pauzekaart € 2,50 
 

Er worden vóór en ná de pauze 6 rondes gespeeld voor geldprijzen. Iedere ronde 
bestaat uit één rijtje en één volle kaart. In de pauze 3 extra rondes van één volle 
kaart. In de pauze kan er ook nog een extra kienkaart voor ná de pauze gekocht 
worden voor € 4,00. 
 

Dubbele kien: 
Bij 1 rijtje wordt er geloot en degene die het hoogste nummer trekt krijgt  € 3,00. 
De andere(n) ontvangen € 1,50.  
Bij een volle kaart ontvangt degene met het hoogste getrokken nummer € 8,00. 
De andere(n) € 4,00. 
 

-------------------------------- hier langs afknippen en inleveren --------------------------- 
 

 
Inschrijfformulier voor de kienmiddag op vrijdag 25 september 

in De Borgh aanvang 14:00 
kaartverkoop vanaf 13:30 

 
Naam: ……………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………… 

Telefoon: ……………………………………………………………………… 

Dit strookje deponeren vóór vrijdag 18 september in de witte 
brievenbus bij de hoofdingang van De Borgh 

KIENEN 
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Zorgverzekering VGZ exclusief voor leden 
Als lid van onze vereniging krijgt u korting op een zorgverzekering van VGZ. U heeft 
daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op uw ledenpas) en het 
collectiviteitsnummer. Meer informatie vindt u op: 
Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant in 2020 

Declareer uw lidmaatschap van KBO-Brabant 
Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt 
u het lidmaatschap van KBO-Brabant  vergoed tot een maximum van € 25. Lees op 
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/ hoe u een declaratie kunt indienen. 

Energie 
Onze partner Energiebesteding voorziet u van groene energie direct uit 
Nederlandse bron, tegen voordelige variabele en vaste stroom- en gastarieven. 
Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het overstappen, kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Hier nemen ze de tijd voor 
u en regelen ze alles. Informatie: www.onsledenvoordeel.nl, tel. 085 – 486 33 63 

Rijbewijskeuring 
Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw rijbewijs moet verlengen, moet u een 
medische keuring ondergaan – en dat vervolgens elke vijf jaar. Voor informatie 
kunt u terecht bij Verkeersschool Cranenbroek, Instraat 21, 6021 AC Budel. 
Dagelijks bereikbaar voor afspraken en informatie tussen 09:00 en 17:00  
via 088-2323300. Online een afspraak maken kan ook via www.regelzorg.nl. 
Gezondheidsverklaring is telefonisch te bestellen of via info@regelzorg.nl aan te 
vragen. 

Webshop 
Via onze webshop Ons ledenvoordeel profiteert u van de meest uiteenlopende 
aanbiedingen: van een mobiliteitstrainer tot batterijen voor uw hoorapparaat, en 
van voordelig bellen tot leuke uitjes. Bent u niet thuis op internet? In ons 
ledenmagazine ‘Ons’ staan maandelijks mooie aanbiedingen, en telefonisch 
bestellen kan ook! 
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste aanbiedingen, abonneer u 
dan op de digitale nieuwsbrief te vinden op 
https://www.onsledenvoordeel.nl/inschrijven-nieuwsbrief. 
Meer informatie: www.onsledenvoordeel.nl, of tel. 085 – 486 33 63. 
 
Alle informatie is terug te vinden op kbo-brabant.nl  

LEDENVOORDEEL 

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/11/Zorgverzekeringen-en-korting-voor-leden-van-KBO-Brabant-in-2020-def.pdf
file:///C:/Users/KBO%20Budel/Desktop/NF%20september/op
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
http://www.onsledenvoordeel.nl/
http://www.regelzorg.nl/
mailto:info@regelzorg.nl
https://www.onsledenvoordeel.nl/inschrijven-nieuwsbrief
http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Mij kwam ter ore dat de Seniorenvereniging een computercursus in de 
aanbieding had waar je een Albelli fotoalbum zou kunnen leren maken. 
Omdat ik hoor bij de generatie van basiskennis van eenvoudige 
computerhandelingen maar verder ‘ho maar’, was zelf starten met zo’n 
album voor mij al een hele brij info vooraf en dus reden om het maar weer 
uit te stellen. Want dan hoorde ik mezelf al weer de computer de schuld 

Nieuwstraat 11, 
6021 HP  Budel 
Tel. 0495 491288 

COMPUTERCURSUS 
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geven, terwijl het toch echt helemaal aan mij lag als iets niet lukte. En dan de 
angst dat bij een druk op een verkeerde knop alle info leek verdwenen… Zelfs 
adviezen van vriendinnen die zeiden dat het ECHT heel gemakkelijk was  en 
iedereen het zou kunnen, konden mij ook niet overtuigen. 
 

Dus opgegeven voor 5 cursusdagdelen bij 
computerman Wil Baselmans. We startten 
met een overzichtelijk groepje van 4 personen 
met ongeveer hetzelfde computerniveau. 
Gelukkig, want ik wil nog steeds niet ‘het 
domste meisje van de klas’  zijn. Nu sloeg de 
eerste computerles de paniek toch weer even 
toe want zelfs de eenvoudigste uitleg leek me 
al ingewikkeld. Gelukkig hoorde ik dezelfde 
paniek links en rechts van me. Maar met een engelengeduld en duidelijke 
uitleg van Wil lukte het de tweede les al om zelfstandig wat handelingen te 
verrichten. We kregen ook van elke les een schriftelijk overzichtje met tekst 
en foto’s zodat je alles nog eens kon nalezen. En daarna oefenen en nog eens 
oefenen (want van kijken leer je niets!) op schaduwen, sjablonen, ronde 
hoeken , foto’s over elkaar, transparantie, roteren, knippen en plakken en 
clip-art. Vroeger abracadabra maar intussen duidelijke en makkelijke taal. 
 
Ik moet  zeggen dat me dit alleen niet gelukt was, want de durf om 
programma’s op je computer te zetten en er ook nog mee te werken, ontbrak 
bij mij helemaal. Inmiddels na thuis heel veel geoefend te hebben en in de 
laatste les nog wat prangende vragen te hebben gesteld is mijn Albelli album 
inmiddels klaar en besteld met heel veel dank aan onze leraar. 
Voor maar 5 euro per les, een goede begeleiding en een gezellige groepje 
kun je zelf dit traject ook onder de knie krijgen. Ik zou zeggen, gewoon doen!! 
Bij voldoende belangstelling kan er zo weer een clubje opgestart worden. Ik 
begin binnenkort aan een volgend album want er staan nog zeker ‘tig’ foto’s 
op de computer van ‘tig’ vakanties. Ik ga mij komende winter zeker niet 
vervelen en heb er een nieuwe hobby bij !!!  
 
Groetjes Kitty Arets. 
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Rabo clubsupport is de nieuwe naam voor de sinds jaren bekende actie ‘Rabo 
Samen Sterker’. Onder deze nieuwe naam schenkt de Rabobank een stukje van 
de winst aan verenigingen en clubs, zodat verenigingen en clubs kunnen blijven 
doen wat zij al veel langer doen:  de wereld leefbaarder maken. Dit jaar heeft 
Rabobank Weerterland en Cranendonck een geldbedrag van maar liefst  
€  175.000,- opzij gezet voor lokale verenigingen, stichtingen en clubs. 
 
Hoe werk het ? 
In september kunnen we onze vereniging inschrijven voor deelname. Daar hoef je 
niets aan te doen, dat wordt door onze secretaris geregeld. 
In tegenstelling tot andere jaren krijgen alle leden van de Rabobank een unieke 
code thuis gestuurd, waarmee in de maand oktober via de website van de 
Rabobank 
www.rabobank/clubsupport.nl/weerterland-en-cranendonck/deelnemers 
op de favorieten gestemd kan worden uit een lijst met meedingende clubs en 
verenigingen. 
Leden waarvan een e-mailadres bekend is krijgen een bericht met die unieke code 
in hun inbox (of spam = ongewenste-mailbox). Dus houd je e-mails, zowel je inbox 
als ook je spambox goed in de gaten! Andere leden, die géén e-mailadres hebben 
krijgen een stemkaart thuis gestuurd. 
  
Lid worden? 
Ben je wel rekeninghouder bij de Rabobank maar nog geen lid? Vraag dan nu via 
de website www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden het gratis 
lidmaatschap aan, zodat jijzelf, maar ook je familie en bekenden, één of twee 
stemmen kunt uitbrengen op Senioren Budel (voorheen Katholieke Bond voor 
Ouderen). Want, hoe meer mensen er op ons stemmen, des te groter de steun 
waarmee de Rabobank onze activiteiten de komende 12 maanden zal 
ondersteunen.  
 
Hulp nodig? 
Als je zelf geen e-mail hebt kun je ook naar de Rabobank gaan om lid te worden. 
Daar zullen ze je dan helpen. 
Voor hulp en info bij de stemming staat het secretariaat van 
Senioren Budel voor je klaar op telefoon 0495 492519. We 
helpen graag!  
 

RABO CLUBSUPPORT 

http://www.rabobank/clubsupport.nl/weerterland-en-cranendonck/deelnemers
http://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
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Zo weer een maand voorbij. Ik wil even terug gaan naar woensdag 5 augustus. We 
begonnen die dag weer met 2 activiteiten die volgens de coronaregels weer 
mochten. Om te beginnen met de wekelijkse fietstocht: Het was die dag toch 
redelijk warm en dachten de animo zal nog wel niet zo groot zijn, en Lilian en ik 
spraken af als het niet doorging we zelf wel een eindje zouden gaan fietsen. We 
kwamen bij De Borgh aan en zagen tot onze verbazing een groep staan van wel 30 
man. De werkgroep fietsen had inmiddels besloten om de geplande tocht naar 
Reppel te wisselen met een rondje Sterksel in verband met de aangescherpte 
coronaregels in België. In een lang lint vertrokken we en na een uurtje belandden 
we op het terras van Provedentia wat van te voren geregeld was door de 
organisatie. Iedereen was zeer content over de middag en bij deze dan ook een 
bedankt richting  de begeleiders. 
Diezelfde dag stond ook het maandelijks diner weer op het programma. Deze keer 
in de vorm van een barbecue bij De Wielerbaan. Maar liefst 97 leden hadden zich 
aangemeld voor deze avond. De mensen van De Wielerbaan hadden super hun 
best gedaan om alles volgens de regels te laten verlopen en iedereen vond een 
gezellig plaatsje op de gewenste afstand van elkaar. Erwin gaf een duidelijke uitleg 
wat de bedoeling was tijdens de avond. Er waren 2 buffetten uitgezet, voor en 
achter kon men gebruik maken van het terras, en zelfs de zaal en café waren voor 
ons gereserveerd. Het applaus is dan ook voor het hele team van De Wielerbaan. 
Maar ook zeker mogen we onze Jo en Thea niet vergeten die om alles weer op 
gang te krijgen alle vaste dinergangers via een telefoontje op de hoogte hebben 
gebracht. 
Het bestuur heeft er ook weer een paar vergaderingen opzitten en links en rechts 
komen weer de ideeën los om weer meer en andere dingen te organiseren. Ik 
hoop dat alles weer snel wat soepeler gaat wat corona betreft, dan zien we jullie 
wel weer op een of andere activiteit van onze mooie senioren vereniging. 
  
Jen Compen 
  
P.S. 
Nog effe heel iets anders. Nog iets wat er in Buul allemaal te doen is gewist. 
Hebben jullie ook gehoord dat de brouwer van Buul geen bier meer mag leveren 
bij de Zuiderpoort. Zou dan toch da brouwerke uit Schoot een coup gepleegd 
hebben om de macht in Cranendonck te grijpen. En dan nog iets, het is moeilijk om 
een tafel geplaats te krijgen bij de jeu de boulesbaan achter De Borgh. Bij navraag 
waarom dat niet kan schijnt er niet genoeg geld meer te zijn want ze kwamen nog 

VAN DE VOORZITTER 
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een paar euro tekort. Ja begrijpelijk op dat bedrag is dat natuurlijk de welbekende 
druppel. En dan nog iets. In Buul telde als straat niet meer mee als er geen 
drugspand in staat. Links en rechts zie je die grote stickers van gesloten 
drugspanden. Volgens mij was de snoepwinkel van Lexke het eerste drugspand van 
Buul, iedereen kon daar vrijelijk een zakje snuf kopen. En dan nog iets. Weet je wat 
je ook niet meer mag zeggen want dat schijnt rassisties te zijn. Dat woord is 
OELLEWAPPER, dat schijnt ene mens te zijn die met een palmtak de keizer of de 
koning koelte toezwaait. Een soort voorloper van de ventilator. Dawasit. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

 

 

KRUISWOORDRAADSEL 
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Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 
zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 
19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans 
lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 
slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 
bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en 
omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 
Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 
kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 
opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 
hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 
laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 
effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 
35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 
land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 
vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 
bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe 
Testament 69 rund. 

 

 

 
Heb je binnenkort een verjaardag, 
of misschien een andere gelegenheid om een 
cadeautje aan te bieden? 
 
Weet je niet wat je moet kopen?  
 
Kunnen we je een leuk idee aan de hand doen? 
Denk dan eens aan een cadeaubon voor een jaar 
lidmaatschap bij onze vereniging! 
 
Origineel cadeau toch?!  
 

 
 

CADEAUBON 

 

KADO
BON 

 
Voor 
een 
jaar 
lidm
aats
chap 

bij 
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www.seniorenbudel.nl 

seniorenbudel@outlook.com 

 

  
 

Uw huis verkopen? 
Bel me voor een gratis waardebepaling! 

06-44292065   
Verkoop-Taxaties-Aankoop 

susanne@janssensteijlen.nl   www.janssensteijlen.nl 
 

http://www.seniorenbudel.nl/

