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Wie had in januari 2020 kunnen bedenken dat in december van dat jaar de hele 
wereld met een mondkapje zou rondlopen. 2020 is voor veel leden van onze 
vereniging een zware dobber geworden. Het gemis  van contacten tijdens onze 
activiteiten en de beperkingen die zijn opgelegd om bezoek te mogen ontvangen 
hebben het er niet gemakkelijker op gemaakt. Ook degenen die echt te maken 
hebben gehad met het virus door ziekte of erger nog overlijden van naasten kijken 
terug op 2020 als een jaar van verdriet en gemis. 
  
Toch zijn er over 2020 ook positieve dingen te melden. Zo zijn we tot een voltallig 
bestuur van 9 gekomen door aanmelding van 3 nieuwe bestuursleden en 1 
aspirant bestuurslid. De nieuwe leden zijn; Noud van Leeuwen, Hannie Tijsen, 
Sjaan Kursten en aspirant lid Hellen van Rooij. 
Noud is als sociaal makelaar voor onze vereniging een ideale schakel tussen 
gemeente en alles wat met zorg in wat voor vorm dan ook te maken heeft. 
Hannie heeft op gebied van gezond bewegen gezorgd dat we met succes een 
nieuwe activiteit in de vorm van bewegen op muziek genaamd Qigong zijn gestart.  
Sjaan was als vrijwilliger al druk doende met het rikken en heeft ook gezorgd dat 
de handwerkgroep goed van start ging. Samen met Brigit zorgde ze ook voor de  
maandelijkse puzzeltheek. 
Welkom in het bestuur is Hellen, die zich heeft aangemeld als 2de penningmeester 
om samen met onze penningmeester Wil Baselmans het financiële reilen en zeilen 
van onze vereniging in goede banen te leiden. 
  
Onze activiteiten in 2020? Tja wat zal ik zeggen, we hebben een beetje gefietst, 
gebiljart, gesjeudeboeld, handgewerkt, gesjoeld, gekoersbald, geqigongd, 
gewandeld, gekiend, gerikt en gebriged. Alles dan weer wel dan weer niet. De 
mooie kerstviering en ons grote senioren zomerfeest zat er al helemaal niet in. 
Wat 2021 betreft hadden we gehoopt U een positiever bericht te kunnen geven. 
Maar de vooruitzichten op het moment dat ik dit schrijf zijn nog steeds onzeker.  
  
Tegen iedereen wil ik zeggen; 2021 maak er wat van en geniet van de 
mogelijkheden die zich voordoen. 
  
Jen Compen 
 
 

VOORWOORD 
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Jen Compen - voorzitter 
Wil Baselmans - penningmeester 
Brigit Roozen - secretaris 
Noud van Leeuwen 
Thea van Rooij 
Jo Voermans 
Sjaan Kursten-Swets 
Hannie Tijsen 
Hellen van Rooij - aspirant lid 
 
 

 
Omdat het nodig was dat we als bestuur belangrijke zaken z.s.m. konden oppakken 
en afhandelen (o.a. webmaster en aanpassen statuten samen met Maarheeze) en 
niet konden wachten tot een ledenvergadering op zijn vroegst in september, is 
binnen het bestuur met een meerderheid van stemmen, 5 voor en 2 tegen, besloten 
om de bestuurssamenstelling per 1 mei 2020 aan te passen zoals in de 
ledenvergadering zou zijn voorgesteld. Zodra het mogelijk was hebben we de 
overige onderwerpen op de agenda tijdens een verlate digitale ledenvergadering 
afgehandeld. 
 
De reguliere bijeenkomsten met Kring Cranendonck, Seniorenverenigingen, 
Seniorenraad, gemeente werden vanwege corona ook allemaal gecanceld. 
Wel kwam het algemeen bestuur 10 x bijeen en 2 x is er digitaal overlegd. 
 
In september konden we, dankzij een korte opleving onze jaarlijkse  
brainstormsessie houden. Verder is de commissie activiteiten druk geweest met 
opstarten en weer stilleggen. Met 7 werkgroepen is het reguliere overleg door 
kunnen gaan en door het jaar heen is wekelijks contact met de manager van De 
Borgh geweest waarbij we elkaar op de hoogte hielden van de maatregelen en de 
daaraan verbonden acties. 
 
 
 

VERGADERINGEN 

BESTUURSSAMENSTELLING per 31 december 2020 
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Nieuwe leden 
Dit jaar zijn er 44 nieuwe leden ingeschreven. 
 
Overleden leden 
Helaas zijn er 18 overleden. 
 
Opzeggingen 
19 leden hebben opgezegd. 
 

 
Er zijn 24 opkikkertjes bezorgd bij zieken.  

 
 
 

 
Gedurende dit jaar hebben we 9 vrijwilligers een certificaat, bedankbrief en een 
bloemetje of fles wijn overhandigd omdat zij na jarenlange inzet voor de 
vereniging hebben besloten te stoppen met vrijwilligerswerk.  
 

 
Er zijn 3 felicitaties en bloemetjes of fles wijn bezorgd. 
 

 
We hebben 7 families mogen feliciteren met hun 50 of 60-jarig huwelijk. 
 

 
Ook in 2020 hebben we weer veel steun gehad van alle adverteerders. Onze 
enorme dank daarvoor. 
 

JUBILEA 

OPKIKKERTJES 

CERTIFICAAT VAN WAARDERING 

KROONJAREN 

LEDENBESTAND per 31 december 2020 

ADVERTEERDERS 
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De leden van de redactie en PR hebben zo goed mogelijk geprobeerd om alle 
verenigingsleden over alle bekendmakingen, wijzigingen en coronaregels  op de 
hoogte te brengen via de Nieuwsflits, extra flyers, e-mail, website, facebook, Hac, 
Cranendonck24 en radio Horizon. 
Er zijn 81 persberichten verzonden. 

 
Ondanks alles is het onze fotograaf toch gelukt om af en toe een foto te maken. 
 

 
 
Ieder kwartaal werd een lidnummer getrokken en 
die persoon kreeg een lekkere taart aangeboden.  
 
 
 

 

 
Ondanks de risico’s hebben de rayonbezorgers stand gehouden en iedere maand 
het drukwerk supersnel bij alle leden bezorgd. Chapeau! 
 

 
De website werd dit jaar bijgehouden door Bert Berkelmans. Hij werd door zijn 
zoon Mick geassisteerd. 
 

 
Jammer genoeg kon deze happening niet doorgaan maar hopelijk wel in 2021. 

TAART VAN DE MAAND JANUARI 2020 

 

REDACTIE/PR  

RAYONBEZORGERS  

FOTOGRAFIE 

WEBSITE 

NAAR ANDRE RIEU OP 16 juli 2020 
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NIEUW is ons Nieuwjaarsconcert!  
We hebben dit bedacht om gezellig het nieuwe jaar te beginnen. 
 

Senioren Budel organiseerde voor de allereerste 
keer op 11 januari 2020 in de Theaterzaal van 
De Borgh een prachtig nieuwjaarsconcert met de 
bigband TRIPLE-B (Big Band Budel). Deze bigband 
heeft in hun 15-jarig bestaan al een behoorlijke 
reputatie opgebouwd en is ook bekend als 
begeleidingsorkest van jonge, aankomende 
artiesten bij de Buulse Proms.  

 

BEENTJES VAN DE VLOER, NET AS VRUUGER ! 
 

Zodra de feestmaand december er weer op zat, hebben we de draad 
weer opgepakt met onze gezellige dansavonden in De Wielerbaan. 

Er waren 5 dansavonden gepland in 2020 er is er maar 1 
doorgegaan vanwege de coronacrisis. De reacties zijn nog 
steeds super enthousiast en voor de activiteitencommissie is 

dat reden genoeg om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
 

 

Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren organiseren we jaarlijks de 
cursus reanimatie. Deze keer stond ook het onderwerp 'slagaderlijke 
bloedingen, hoe te handelen' op het programma. Het was een goed bezochte 
sessie. 
 

Speciaal voor onze leden en naar aanleiding van de druk bezochte dansavonden in 
de afgelopen periode en de jaarlijks terugkerende vraag of er met carnaval ook nog 
eens “gewoon gedanst kan worden net as vruuger”, organiseerde De Wielerbaan 
op carnavalszondag  opnieuw met de voetjes van de vloer.  

SENIOREN CARNAVALSBAL 23 februari 2020 

DANSAVOND NET AS VRUUGER 17 januari 2020 

REANIMATIECURSUS 11 februari 2020 

NIEUWJAARSCONCERT 11 januari 2020 
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Op woensdag 5 februari zijn we voor de eerste keer bij 
Grieks restaurant Akropolis Stationsweg 21 in Budel-Schoot 
te gast geweest voor onze maandelijkse dineravond. Het aantal 
deelnemers bedroeg 82. 
 
 

 
Er werd dit jaar helaas niet gebloemschikt wegens corona.  

 
 

 
 
 

 

 
Op zaterdag 25 januari  organiseerden we voor de eerste, en hopelijk niet de 
laatste keer, een gezellige en spannende rik-drive in de foyer van  
De Borgh. Het aantal deelnemers bedroeg 60. 
 
 

 

SJOELEN 
 
Op 5 maart 2020 zijn we gestart met sjoelen.  
De sjoelbakken stonden iedere donderdag pm 13:30 klaar in de foyer van De 
Borgh 
 

KIENEN 
 
Naar aanleiding van de enquête tijdens het zomerfeest in 2019 waar van de 186 
ingevulde formulieren er 75 leden aangaven graag te komen kienen, vond onze 
eerste kienmiddag plaats op  vrijdag 14 februari in De Borgh. Het aantal deelnemers 
bedroeg 31. 

RIK-DRIVE 25 januari 2020 

NIEUWE ACTIVITEITEN:  

 

DINEREN op 5 februari 2020 

BLOEMSCHIKKEN 
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DARTEN 
 
Op 5 maart zijn we gestart met een groepje darters. 
Door alle omstadigheden kwam dit echter niet goed van de grond. Maar zodra het 
kan en mag starten we weer op. 
 
 

 

Onze biljarters zijn weer terug in De Borgh! 
Op 9 december 2019 vond de eerste en half januari 
2020 de tweede verhuizing plaats en konden we 
afscheid nemen van het oude gebouw De Kleine 
Wereld. 
 
We zijn blij dat onze biljarters nu in een hele 

prettige, warme en mooie omgeving hun spel konden spelen. 
 

PENTATLON BILJARTTOERNOOI 2020 EEN SUCCES ! 
Het is traditie dat tussen de twee competitiehelften het pentatlontoernooi wordt 
gespeeld. Dit jaar hadden zich 37 spelers gemeld. 
 
 

 
De eerste week van maart stond in het teken van allerlei openingsactiviteiten. 
Zondag 8 maart organiseerde De Borgh, met alle vaste gebruikers, een heuse open 
dag. Natuurlijk was Senioren Budel dan ook van de partij. 
Die dag lieten we op een ludieke manier zien waar de vereniging voor staat en wat 
ze allemaal doet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BILJARTEN 

 

FEESTELIJKE OPENING VAN DE BORGH 
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BELASTING INVULSERVICE 
 
Naast vele meer bekende activiteiten heeft de Seniorenvereniging als sinds jaar en 

dag een belasting invulservice. 
Deze service is bestemd voor alle 65 jarigen die jaarlijks 
een belastingbiljet in moeten sturen of een 
huur/zorgtoeslag aan willen vragen. 
De belasting invulhulp helpt bij de invulling van 
eenvoudige aangiften voor de inkomstenbelasting. 
Grofweg gezegd voor 65 jarigen die uitsluitend een 

aow/aww uitkering ontvangen met daarnaast een klein pensioen en spaargeld 
hebben dat lager is dan de vrij te laten bedragen. 
Door de corona crisis was het in eerste instantie niet mogelijk mensen in de 
thuissituatie te gaan bezoeken. De belastingdienst verleende voor iedereen uitstel 
tot 1 september 2020. 
Voor 1 september zijn er 35 belastingaangiften verzorgd en 2 aanvragen 
zorg/huurtoeslag gedaan. Vanaf maart 2021 gaan we weer aan de slag voor de 
belastingaangiften voor het jaar 2020. 
 
BILJARTEN 
 
Het biljartseizoen loopt van september tot en met mei. In die periode worden in De 
Borgh de volgende biljartactiviteiten georganiseerd. Van september tot half 
december wordt het eerste gedeelte van de interne competitie gespeeld.  
Vervolgens wordt begin januari van het nieuwe jaar het pentatlontoernooi 
gehouden. 
 
Het 2e gedeelte van de interne competitie vindt plaats in de maanden 2e deel 
januari, februari, maart en april. In mei wordt het biljartseizoen afgesloten met de 
clubkampioenschappen. 
 
Het seizoen 2019/2020 zag er daarentegen, deels door onvoorziene 
omstandigheden, duidelijk anders uit. In verband met de renovatie van ons 
biljartlokaal in De Borgh moest in 2018 noodgedwongen worden uitgeweken naar 
de schoollokalen van De Kleine Wereld. Daar werd ook het 1e deel van de interne 
competitie 2019/2020 gespeeld. In december 2019 was de renovatie gereed en 
verhuisden we terug naar De Borgh. 

VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN ACTIVITEITEN 
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Als eerste activiteit in de vernieuwde Borgh stond het pentatlontoernooi op het 
programma. Vervolgens werd half januari gestart met het 2e deel van de interne 
competitie. 
 
Kort na de officiële heropening van De Borgh in maart 2020 kregen we te maken 
met het corona-virus en gingen uiteindelijk alle lokalen dicht en werd De Borgh 
gesloten. De biljartcompetitie alsook de clubkampioenschappen konden niet verder 
worden afgespeeld. Het seizoen 2019/2020 was nu al ten einde. Inmiddels is begin 
september j.l. het 1e deel van de interne competitie 2020/2021 van start gegaan. 
Voor hoelang is de grote vraag want het corona-virus waart nog steeds rond. 
Uiteraard hopen wij er het beste van en dat we ongestoord onze biljartactiviteiten 
kunnen vervolgen. 
 
BRIDGEN 
 
In eerste instantie zijn we in het begin van het jaar met een gezellige groep 
begonnen. Helaas hebben we dit in maart door corona moeten stoppen. In de 
maanden juli, augustus en september mochten we weer met in achtneming van de 
coronaregels aan dit leuke spel meedoen. Vanaf oktober lag alles weer stil.  
 
CHINEES BUFFET 
 
Ook het buffet bij Tong Ah kon helaas niet doorgaan in april.  
 
 
 
 
 
COMPUTER/TABLET  
 

Dit jaar zijn we gestart met enkele thema`s op gebied van 
computer/tablet waar naar ons idee wel behoefte aan is. 
Zo werden de volgende thema`s geïnitieerd: 
• Een fotoalbum maken met Albelli software op je  
 laptop 

• Werken met je Ipad (Apple) 

• Werken met je Android (Samsung, Nokia e.d.) 
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Het gaat hierbij om een eenvoudige cursus van ca. 5 bijeenkomsten in groepjes van 
4 tot 6 personen zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. 
 
Er was volop belangstelling om in kleine groepjes een korte cursus te geven. Helaas 
gooide het corona virus wel wat roet in het eten en hebben we een cursus foto 
album maken (4 deelnemers) moeten onderbreken en de cursus Ipad (4 
deelnemers) later opgestart en de cursus Android nog niet op kunnen starten.  
Inmiddels is er een tweede inventarisatie geweest naar andere cursussen op 
computergebied.  Deze zullen volgend jaar verder bekeken worden. 
 
DINEREN 
 
Op 8 januari diner en 5 augustus een barbecue bij De Wielerbaan. 
Op 5 februari en 2 september zijn we bij De Griek geweest . 
Op 4 maart en 7 oktober hebben we heerlijk gegeten bij De Coockpit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTIE ONS EN NIEUWSFLITS 
 

Maandelijks gaan 23 vrijwillige bezorgers op pad om in 
de laatste week van de maand het seniorenblad ONS 
van KBO-Brabant, samen met de Nieuwsflits van 
Senioren Budel, bij de leden in de brievenbus te 
brengen. ONS en Nieuwsflits verschijnen 11 keer per 
jaar. Voor de zomermaanden juni en juli is er één 
nummer. Na binnenkomst van ONS worden de tassen 
voor de wijken klaargemaakt door het distributieteam 
en door Jan van Lierop bij de bezorgers gebracht. In de 

paar daaropvolgende dagen gaan zij op pad om postbode te spelen voor de hen 
toegewezen adressen, zodat u op de hoogte blijft van wat er speelt in onze 
vereniging en in Brabant. 
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FIETSEN 
 
Fietsen in coronatijd? Ja het fietsen is deze zomer toch 
door gegaan ondanks de beperkingen die corona met 
zich meebracht zijn de vrijwilligers van de fietsgroep er 
in geslaagd om een aantal mooie tochten uit te zetten. 
Zo werd er van te voren bij de het terras waar onze 
pauze stond gepland een afspraak gemaakt met 
hoeveel personen en hoe laat we zouden komen. Ook 
werden een aantal tochten in Belgie vervangen waar de regels voor terrasbezoek 
wat strenger waren. Al met al hebben we afgelopen zomer toch heel wat fijne 
fietsuurtjes beleeft met dank aan de vrijwilligers. Perfect geregeld! 
  
GARDEROBE 
 

 
 
In goed overleg met het management van De Borgh 
hebben we op 7 maart tijdens een voorstelling de 
garderobe bemand. 
 
 
 
 

HANDWERKEN 
 

Door de gezelligheid is de groep van één dagdeel naar 
twee dagdelen per week gegaan. Gezelligheid staat boven 

aan het is voor allen een uitje en de werkjes komen dan 
vanzelf uit de handen. 
 
Een van de Handwerk Diva’s kwam na een ziekteperiode 
weer terug en zei: 
“Wat heb ik dit toch gemist!” Ze is blij weer aanwezig te 

zijn en de groep vindt het ook fijn om haar weer erbij te hebben. 
 
Regelmatig moeten ze door hun geklets het werk uithalen dan zijn ze even de 
Uithaal Diva’s. 
 



13 

 

De Handwerk Diva’s komen graag bij elkaar ze kijken allen naar de woensdagmiddag  
van 13:00 tot 16:00 en de vrijdagmorgen van 09:.30 tot 12:00 uit. Heb je zin en lijkt 
het je leuk? Kom gerust eens kijken hoe we met inachtname van de coronaregels 
mooie dingen kunnen maken. Veiligheid staat voorop dus de dames letten goed op 
elkaar. 
   
JEU DE BOULES EN KOERSBAL 
 

Afgelopen zomer hebben we de spiksplinternieuwe jeu de 
boules baan achter De Borgh in gebruik genomen. We 
misten wel zitplaatsen maar dat werd al snel opgelost 
door het plaatsen van banken. Ook lag er teveel grit op de 
baan maar dat was snel opgelost door een paar 
vrijwilligers die de schop ter hand namen en er een flinke 
laag van verwijderden. En zo mocht het zijn dat we de 

strijd om de punten weer konden aangaan. Mettertijd meldden zich ook nieuwe 
leden aan zodat de groep uitgroeide wat tot gevolg had dat er soms met drie 
groepen tegelijk gespeeld moest worden. Het voordeel wat achter De Borgh spelen 
ook met zich meebracht was dat we bij slecht weer naar binnen konden om daar 
koersbal te spelen. Als er koersbal gespeeld werd zaten alle deelnemers aan 
weerszijden van de mat keurig volgens de regels op 1,5mtr afstand naast elkaar. 
Helaas kwam ook hier alweer snel een einde aan door toedoen van nieuwe regels.  
 
 
KEGELEN 
 

Voor kegelen ben je nooit te oud. Dit jaar hebben we zelfs 
een deelnemer van 103 jaar gehad. 
De groep kegelaars is dit jaar aardig gegroeid tot zo`n 22 
deelnemers. Het kegelen doen we op de derde 
dinsdagmiddag  van de maand in De Bellevue waar we 
gedurende 2 uur 2 banen tot onze beschikking hebben.  
De aanwezige deelnemers worden in 2 teams verdeeld (elk 

team 1 baan).  Eerst strijden de teams tegen elkaar bij twee spelletjes, daarna gaat 
iedereen individueel aan de gang. Afhankelijk van de tijd doen we ca 5 rondes . Op 
het einde kijken we wie het best heeft gescoord. 
Helaas hebben we dit jaar slechts 3 keer kunnen kegelen. Dit vanwege het corona 
virus. 
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KERST 
 
Het mooiste feest van het jaar voor onze vereniging kon 
jammer genoeg ook niet doorgaan. We hebben op een andere 
manier de beste wensen over gebracht. 
 
 
 
 
KONINGSCHIETEN 
 
Is niet doorgegaan. 
 
 
DE LEESCLUB 2020 
 

De leesclub bestaat uit acht dames. Zij komen in het 
leesseizoen zes keer bijeen. Er wordt dan met veel 
enthousiasme, het eerder gekozen en thuis gelezen boek 
besproken. Het gaat over inhoud en stijl, over de schrijver 
en ook over wat het verhaal oproept. 
 
Door Corona viel dit jaar een bijeenkomst weg Jammer! 

 
NORDIC WALK GROEP 
 

De senioren Nordic Walk groep gaat elke tweede en vierde 
vrijdag van de maand wandelen. We vertrekken normaal om 
09:30 achter De Borgh en rijden dan samen in auto’s naar een 
van de vele wandellocaties. Wim Maas zorgt daarbij voor de 
broodnodige variatie in routes en Wilma Baten verzorgt de 
warming up en cooling down. 
 

Maar in deze nare coronatijd hebben ook wij ons patroon een beetje moeten 
aanpassen. We vertrekken nog steeds van achter De Borgh, maar lopen dan rondjes 
in de omgeving. We proberen ook daar variatie in te brengen, maar de keuze is 
duidelijk beperkter.  
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Dat is een nadeel, maar - om met Johan Cruijff te spreken – elk nadeel heb z’n 
voordeel. Omdat we in voor velen van ons zeer bekend terrein blijven, komen 
onderweg de nodige verhaaltjes en anekdotes los, zeker als we in de buurt van de 
geboortegrond van een van onze leden komen. Het is misschien niet allemaal zo 
spectaculair, maar gewoon leuk.  
 
We hebben in de afgelopen maanden gewandeld richting Gastel, Soerendonk, de 
Buulderberg (tegenwoordig wel eens het Wassenaar van Budel genoemd), 
Broekkant (met bezoek aan de Immenhof), Schoordijk met o.a. het Veestraatje van 
waaruit je een mooi vergezicht hebt op de skyline van Budel (als het mais niet te 
hoog staat) en de Buulderbos, ook niet bepaald een sloppenwijk! 
 
Maar ondanks al die Cruijffiaanse voordelen, zullen we toch om meerdere redenen 
blij zijn, als deze coronatijd voorbij is  en we onze vleugels weer wat verder uit 
kunnen slaan. De sfeer in de groep heeft er zeker niet onder geleden en na afloop 
wacht ons steeds de heerlijke koffie/cappuccino/chocomel bij De Wielerbaan.  
 
PUZZELTHEEK 

 
Een kort verslagje over onze goed bezochte puzzeltheek, het 
is genieten om iedere keer weer de mensen die er gebruik 
van maken zo blij te zien. Op 6 februari zijn we gestart met 
een ruilbeurs voor legpuzzels Deze ruilbeurs werd om te 
beginnen eens per maand georganiseerd en wel op de 
eerste donderdag van de maand in de foyer van De Borgh.  

Ook bieden we af en toe puzzels voor een kleine vergoeding aan. 
Voor info hierover graag bellen met Brigit Roozen 
 
QIGONG 
 
Dinsdag 1 september 2020 zijn we begonnen met de lessen Qigong. 
We zijn gestart met 2 groepen van 12 mensen, eerst in een zaaltje backstage maar 
inmiddels mogen we, als die beschikbaar is,  gebruik maken van de Prowise zaal. 
Een zaal waar we genoeg ruimte hebben en waar een goede ventilatie is. 
Niet veel mensen wisten wat Qigong inhield, alleen al het woord was moeilijk om 
uit te spreken. Inmiddels zijn er 7 weken voorbij en is er een vast clubje ontstaan 
wat trouw elke week naar de les komt. 
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We starten de les met losmaakoefeningen en daarna gaan we door met de Qigong 
oefeningen. De oefeningen gaan langzaam en worden een aantal keren herhaald. 
Jammer genoeg zijn er nauwelijks mannen die meedoen. 
Een reactie van een deelneemster: “Het geeft energie en het 
is ontspannend”. 
Helaas gooide corona in oktober alles op slot en werden de 
lessen tot nader order gestopt. Het is afwachten wanneer we 
weer mogen beginnen. 
  
REIZEN 
De geplande uitstapjes konden niet doorgaan. 
 
RIKKEN 

Zoals bekend heeft Senioren Budel een enthousiaste groep 
rikkers. Zowel bij het riktoernooi als bij het vrij rikken is er 
steeds weer een grote opkomst, waar wij als organisatie héél 
blij mee zijn.  
 
Op 25 januari hebben we onze eerste grandioze rik-drive gehad 
en dat was een geweldig succes. In januari en februari hebben 

we 2 x een riktoernooi en 2 x vrij rikken kunnen organiseren. Helaas heeft Covid-19 
ons daarna voor een tijd uitgeschakeld. Vanaf 8 maart tot en met september maar 
vanaf oktober konden we, zij het beperkt en met de nodige voorzorgsmaatregelen,  
de draad weer oppakken en werd er weer gezellig gerikt. 
 
SJOELEN 

Dit jaar zijn we gestart met sjoelen. Op donderdag middag 
om half twee in De Borgh. Het groepje deelnemers is al 
gegroeid tot 6 personen (allemaal dames). Er wordt 
fanatiek geschoven met de stenen en de stand wordt 
bijgehouden. Rond de klok van drie nemen de dames 
pauze. En na zo`n 5 rondjes zit de tijd er op en wordt 

degene met de meeste punten tot winnaar uitgeroepen. Als er nog meer 
deelnemers bij komen kunnen we een tweede sjoelbak plaatsen. 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Het jaarlijkse vrijwilligersfeest kon ook geen doorgang vinden. In plaats daarvan 
zijn ze op een andere manier verrast en bedankt. 
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WANDELEN 
 

Hier een verslagje van de wandelingen in het jaar 2020. 
Veel valt er niet te verslaan want na 5 wandelingen, die goed 
bezocht werden, heeft de corona roet in het eten gegooid en 
moest de rest tot 26 mei worden afgelast. 
Vanaf 8 september zijn we vol goede moed weer begonnen. 
Dus, wie mee wil kan dat weer, iedere tweede, vierde, en vijfde 
dinsdag van de maand om half 2 achter De Borgh bent U van 
harte welkom. 

 
ZOMERFEEST 
 
We waren al gestart met het organiseren van ons zomerfeest maar helaas gooide 
corona hierbij ook roet in het eten. Jammer, we hadden ons er weer zo erg op 
verheugd. 
  
ZONDAGMIDDAGACTIVITEIT 
 
Op onze allereerste zondagmiddagactiviteit op 20 september heeft We Mele 
opgetreden. Het was, ondanks het prachtige najaarsweer, een goed bezochte en 
geslaagde middag. 
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Het bestuur van Senioren Budel wenst u een aangenaam verenigingsjaar toe met 
de vele (ook nieuwe) activiteiten die op het programma staan. Wij hopen u vaak te 
mogen ontmoeten bij deze activiteiten. Samen met onze vele vrijwilligers willen wij 
van  2021 weer een geslaagd jaar maken. 

 
Budel, januari 2021 
 
Brigit Roozen 
Secretaris 
 
 

 
 
 
 
 

TOT BESLUIT 
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