
 
 
 
 
 
 

 SENIOREN BUDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 N

ie
u

w
s
fl

it
s
 

Jaargang 24 
nr. 9 

oktober 2020 



1 

 

 

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: 
 
René de Werdt 

 Theo Kerkhofs 
 Jan van Tulden 
 Ad Pijnappels 
 Jan en Anny Vlassak 
 Ellen Thomas 
 Anja Lamens-Beukers 
 Francine van der Kruijs-Jacobs 
 
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. 

 
Overleden: 
15 augustus:  Iet Slenders-van der Grinten 
05 september:  A. Duisters 

 
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

LEDEN 
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IETS TE VIEREN? VAN HARTE PROFICIAT! 
 

01 oktober echtpaar van Tongerloo 60 jaar getrouwd. 
 
03 oktober Harrie van Ham en 
22 oktober Toos Kraaijvanger-Umans 
 

beiden worden 90 jaar. 
 
Op 12 september j.l. vierde mevrouw Vos-Davids haar 90e verjaardag. We hebben 
haar een bloemetje bezorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engels 
 
Jantje: “Zeg Kees, wat betekent I don’t know?” 
Kees: “Ik weet het niet.” 
Jantje: “O, dan vraag ik het wel aan iemand anders.” 
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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 OKTOBER 2020 AANVANG LOCATIE 
 

Maan-/woens-/donderdag biljarten 13:30  De Borgh 
 

01 okt Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
02 okt Handwerken 09:30 Foyer 
06 okt Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 

OPGEVEN JUBILEA en OVERIGE LEDENINFORMATIE 
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 Riktoernooi 13:30 Prowisezaal 
07 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Coockpit 
08 okt Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
09 okt Nordic Walking 09:30 Achter De Borgh 
 Handwerken 09:30 Foyer 
13 okt Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Wandelen Lozerplas 13:30 Achter De Borgh 
14 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
15 okt Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
16 okt Handwerken 09:30 Foyer 
20 okt Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Vrij rikken 13:30 Prowisezaal 
 Kegelen 14:00 Bellevue  
21 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
22 okt Leesclub 14:00-16:00 1.07 
23 okt  Nordic Walking 09:30 Achter De Borgh 
 Handwerken 09:30 Foyer 
 Kienen 13:30 Prowisezaal 
27 okt Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Wandelen Huchterheide 13:30 Achter De Borgh 
28 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
30 okt Handwerken 09:30 Foyer 
 

AGENDA NOVEMBER 2020 AANVANG LOCATIE 
 

Maan-/woens-/donderdag biljarten 13:30  De Borgh 
 

03 nov Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
04 nov Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Wielerbaan 
05 nov Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
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 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
06 nov Handwerken 09:30 Foyer 
10 nov Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Wandelen Malpie 13:30 Achter De Borgh 
11 nov Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
12 nov Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
13 nov Nordic Walking 09:30 Achter De Borgh 
 Handwerken 13:00 Foyer 
17 nov Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Kegelen 14:00 Bellevue  
18 nov Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
19 nov Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
20 nov Handwerken 09:30 Foyer 
21 nov Rik-drive 10:30 Prowisezaal 
24 nov Qigong 09:00 en 10:30 Jan van Frietezaal 
 Wandelen Grote Haart 13:30 Achter De Borgh 
25 nov Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
26 nov Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
27 nov Nordic Walking 09:30 Achter De Borgh 
 Handwerken 09:30 Foyer 
 Kienen 13:30 Sport- en spelzaal 
 

Opgeven dineren bij 
Jo Voermans tel. 0495 593258 of 
Thea van Rooij tel. 0495 494601 

 

De activiteiten staan ook vermeld in de Wegwijzer en op de website. Bewaar de 
Wegwijzer dus goed! U kunt er altijd nog een opvragen bij ons secretariaat. 
 

Wijzigingen onder voorbehoud 
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1 september was het dan zover. We begonnen aan onze eerste 
les Qigong. We hebben een groep van 12 deelnemers van 
09:00 - 10:00 en een groep van 12 deelnemers van 10:30 - 
11:30. Het maximum aantal deelnemers per groep is ook 12 
omdat het voor de instructrice, Hannie Tijsen, te overzien 
moet blijven of iedereen de oefeningen ook goed begrijpt en 
doet. 

 

Het is voor allemaal even wennen natuurlijk maar het was rustig bewegen. alle 
spieren, gewrichten en ingewanden van kop tot teen werden behandeld zonder dat 
er ook maar één zweetdruppeltje viel. Da’s geweldig toch?! Fit worden en blijven 
zonder té veel inspanning?  Qigong kost geen energie maar je krijgt er energie van, 
meldde een ervaren deelnemer! 
 
Ik zou zeggen: meld je aan, maar we hebben wel een wachtlijst. Onze secretaris 
kan je daar natuurlijk op noteren en dan word je gebeld zodra er plaats vrij komt. 
 

 
 

• 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. 
 
 
 

QIGONG 

WIST JE DAT… 
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Openingstijden: 
 

Maandag t.m. vrijdag van 
  10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur 
1e zaterdag van de maand Repair café 
  vanaf 10.00  uur  
Zondag van 14.00-16.30 uur 
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0495 630633 
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Porties zonder poespas 
 
Porties gehakt invriezen? Doe alle gehakt in een zipzap, sluit de zak  
en rol het plat met bijvoorbeeld een deegroller. Verdeel dit pakketje 
in partjes door er met een eetstokje op te drukken. Je maakt zo 
kleine vierkantjes. Als je dit invriest kun je je portie zo afbreken! 
 
 

 

 
 
 

 
In de nacht van 
zaterdag 24 
oktober  
op zondag 25 
oktober 2020 gaat 
de klok van 03:00 
naar 02:00. 
 
 
 

 
Iedere donderdagmiddag gaan wij om 13:30 in de foyer van De Borgh aan de bak. 
De sjoelbak natuurlijk! Gezellig en met veel plezier sjoelen we met ons clubje van 
vier. Wij willen andere mensen oproepen om ook eens te komen sjoelen. Ons 
team kan best nog groeien en er is eventueel nog een tweede sjoelbak aanwezig. 
 
Heb je interesse? Geef je op via tel. 0495 492519 
of senorenbudel@outlook.com. Je kunt ook 
gewoon binnenlopen om eens te kijken.  
 

TIP VAN OMA 

 

WINTERTIJD 

SJOELEN 

mailto:senorenbudel@outlook.com
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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 23 oktober 

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

 
Naam: ……………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………… 

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

Dit strookje deponeren vóór vrijdag 16 oktober in de witte 
brievenbus bij de hoofdingang van De Borgh 

KIENEN 
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Tijdens een drukbezochte vergadering van de biljarters werd Gerard van de Broek 
namens het bestuur van Senioren Budel een oorkonde en een goede fles wijn 
overhandigd. Zijn jarenlange inzet voor het biljarten  werd benoemd, en ook werd 
het belang van vrijwilligers nog eens aangehaald.  Pierre Geven nam hierna het 
woord om namens de biljarters Gerard te danken in de vorm van lovende woorden 
en een envelop met inhoud. Toen was het de beurt aan Pierre die het 
voorzitterschap aan Cor Neijssen over ging dragen. Ook Pierre werd met oorkonde 
en bijbehorende fles wijn bedankt voor alle tijd die hij als voorzitter in het biljart 
gebeuren heeft gestoken. Op de achtergrond gaat Pierre nog hand- en spandiensten 
verrichten en zal Cor, waar nodig, nog bijstaan. Gerard en Pierre, nogmaals dank 
vanuit het bestuur, en felicitaties voor Cor met het voorzitterschap. 
  
Jen Compen 

 
  

BILJARTEN  
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YES, WE GAAN WEER RIKKEN! 

Van het RIVM mogen we weer. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt dan 
kunnen we er weer leuke kaartmiddagen van maken. We hebben alles goed 
doorgesproken met Bart van de Borgh hoe we het één en ander gaan aanpakken. 
We hebben als volgt besloten: het rikken gaat plaatsvinden in de grote Prowise-zaal 
2 waar we de tafels op ruime afstand van elkaar kunnen zetten. We gaan 2 tafels 
tegen elkaar zetten zodat de gewenste afstand gerealiseerd kan worden. We 
hebben dit uitgeprobeerd en het rikken is op deze manier heel goed mogelijk. 
Verder vragen wij iedereen bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Ook bij het 
wisselen van tafels voor een volgende rikronde is dit gewenst. Heb je klachten zoals 
hoesten of koorts, blijf dan thuis. Als iedereen dan de aanwijzingen van de 
organisatie opvolgt kunnen we er samen weer een mooie activiteit van maken. 

Dus, noteer in je agenda of op de kalender de volgende data: 
06 oktober riktoernooi  aanvang 13:30 
20 oktober vrij rikken  aanvang 13:30 
 
 
 
21 november rik-drive max. 60 personen 
 
Het dagprogramma zal er zo uitzien:  
  
10:00            aanvang  
10:30            start 1e ronde,  gevolgd door een 2e ronde  

12:45            lunch  

13:30            start 3e ronde, gevolgd door nog 2 rondes  
ca. 17:00      prijsuitreiking  

  
Kaartverkoop is op dinsdag 6 en 20 oktober 2020 

12:45 - 13:30 
in De Borgh vóór de start van het reguliere rikken 

of bij Nelly van Bree, tel. 0495 492403  
 

Meer informatie over de rik-drive volgt in de Nieuwsflits van november.  

RIKKEN  
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Gratis uw verkeerskennis 
opfrissen? 
 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang u dit kunt blijven 
doen, behoud u uw vrijheid. Maar u wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van 
uw aandacht. Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?  
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus 
Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente 
Cranendonck en in samenwerking met de lokale VVN afdeling en de lokale 
seniorenverenigingen organiseren we een opfriscursus verkeerskennis voor de 
ervaren automobilist. 
De cursus is op (u wordt beide dagen verwacht): 
Woensdag 25 november en 2 december van 13.15 – 15.30 uur in Budel. 
 
Bent u ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente 
Cranendonck en is dit iets voor u? 
Meld u dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op onderstaande 
link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
vvn.nl/opfriscursuscranendonck 
 
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, 
indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen 
kunnen we u een online versie aanbieden) 
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens. 

 
 
 
 

Nieuwstraat 11, 
6021 HP  Budel 
Tel. 0495 491288 

http://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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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 hebben we onze vereniging ingeschreven 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 vanaf 5 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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Het Maatjesproject Cranendonck is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De aanvragen 
bij het Maatjesproject worden steeds diverser en om te komen tot een geslaagde 
match met onze deelnemers is het belangrijk dat onze vrijwilligersgroep ook zo 
divers mogelijk is.   
 
Het Maatjesproject Cranendonck is er voor die mensen die tijdelijk een steuntje in 
de rug nodig hebben. De koppeling met een vrijwilliger duurt een jaar en in dat jaar 
moet er een stap te nemen zijn. Die stap kan van alles zijn: ik wil mijn 
theoriecertificaat halen maar ben niet in staat volledig zelfstandig hiervoor te leren, 
ik wil vrijwilligerswerk gaan doen, maar weet niet wat en hoe ik dat moet 
organiseren. Het kan ook zijn dat je je eigen sociale netwerk wilt uitbreiden, maar 
niet alleen ergens op af durft te stappen. Ook het leren organiseren van je eigen 
administratie kan een vraag zijn voor het maatjesproject. 
 
Het vrijwilligerswerk binnen het Maatjesproject is flexibel, uitdagend en tijdelijk van 
aard. Je hebt één op één contact met iemand en werkt met de deelnemers toe naar 
(meer) zelfstandigheid. Aanmelden voor het doen van vrijwilligerswerk bij het 
Maatjesproject Cranendonck, onderdeel van Cordaad Welzijn, kan telefonisch via 
0495-592557 of per mail via marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl.  

 

  

MAATJESPROJECT CRANENDONCK ZOEKT VRIJWILLIGERS 

mailto:marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl
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Breng de letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer 

 

 

KRUISWOORDRAADSEL 



21 

 

Horizontaal:  

1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 
houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 
kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 
boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 
46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 
59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 
schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 
8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets 
uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 
biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 
bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 
heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 
56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 
ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 

 

 
Bij voldoende belangstelling zal Senioren Budel in De 
Borgh onderricht en trainingen gaan organiseren op de 
volgende gebieden: 
 

1. Het digitaal vervaardigen van fotoboeken 

2. Werken met Windows, Word, Excel 

3. Tips en uitleg over onze website en surfen op internet  

Het betreft nu nog een inventarisatie van de belangstelling die er voor deze 
onderwerpen bij onze leden bestaat. 
Bij voldoende animo zal er naar jullie worden teruggekoppeld met de 
nodige bijzonderheden omtrent data, tijden en mogelijk ook de kosten. 
Heb je interesse om de nodige kennis van hedendaagse praktische 
voorzieningen op een ongedwongen manier te verkrijgen of te vergroten? 
Geef je dan op bij ons secretariaat op 0495 492519 of stuur een mailtje 
naar: seniorenbudel@outlook.com 
Wees verstandig, overwin je angst voor het onbekende en meld je aan! 

COMPUTERLES 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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Wist je dat onze puzzeltheek het ideale plein is waar je jouw legpuzzels, die je zelf 
in de loop der jaren al heel vaak gemaakt hebt, kunt ruilen, want denk nooit dat jij 
de enige bent die graag eens een frisse wind wil laten waaien door je verzameling 
puzzels. 
 
De puzzeltheek wordt om te beginnen eens per maand georganiseerd en wel op 
de eerste donderdag van de maand in de foyer van De Borgh van 13:30 - 15:00. 
Het is niet verplicht om lid te zijn van onze vereniging, ook niet-leden mogen ruilen 
en het is ook niet aan leeftijd gebonden. Beginnende puzzelaars mogen een puzzel 
meenemen zonder er eentje in te leveren. Het ruilen is gratis maar de vereniging 
steunen mag. 
 
Ook is het mogelijk om puzzels te kopen. De opbrengst is voor de verenigingskas. 
Tot 500 stukjes € 1, 
1500 stukjes € 1,50 
2000 stukjes € 2 
3000 stukjes € 3 enzovoort. 
 
Heb jij interesse, of heb je graag eerst nog wat informatie?  
Bel dan met ons secretariaat op 0495 492519 of stuur gewoon een e-mailtje naar: 
seniorenbudel@outlook.com 

PUZZELTHEEK 
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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/

