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KOPIJ
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.
LEDEN
SENIOREN? DAAR WIL JE BIJ HOREN!
Lid worden? Inschrijfformulieren vind je alleen op seniorenbudel.nl
(downloaden). Alle andere links zijn oud en niet meer geldig. Je kunt ook het
secretariaat bellen.
Overleden:
25 januari Wil Baselmans - 75 jaar
11 februari Riet van Altveer - 88 jaar
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
ZOMERTIJD
In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart gaat
de klok een uur vooruit!
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MIJMERINGEN VAN DE VOORZITTER
Ik begin de dag als bijna iedere dag. Eerst koffie bij mijn ochtendkrant, dan
even de mails doorkijken en dan gaat de telefoon, en ineens is alles anders.
Onze penningmeester Wil Baselmans is er niet meer. Daar zit ik dan met de
ellenbogen op tafel en de handen onder de kin naar de muur te staren. Vorige
maand schreef ik nog dat we het zo goed voor elkaar hadden met ons bestuur
en dan krijg je zo een bericht. In gedachte zie ik hem weer op zijn positieve
manier aan de bestuurstafel zitten en zie ik hem zich weer inzetten en
meedoen met diverse activiteiten. Wil had zijn eigen ideeën over sommige
zaken en schrok er niet van terug om dwars tegen bepaalde voorstellen in te
gaan. Het eerste wat hij bij zijn aantreden voorstelde was dat de
bestuursvergaderingen wel van 9:00 naar 10:00 uur verplaatst konden
worden omdat hij 9:00 toch echt wel vroeg vond. En zo was de toon wat Wil
betreft gezet. Al met al konden we het samen opperbest met elkaar vinden.
Zo jammer dat we op deze verdrietige manier afscheid van hem moeten
nemen.
Namens het hele bestuur van Senioren Budel wensen wij zijn vrouw Elsina,
kinderen en alle naasten die hem lief waren heel veel sterkte toe met dit
ongelooflijke en onverwachte verlies.
Jen Compen

Niets voor niets
Zelfs de dood krijgen we niet voor niets want hij kost ons
het leven
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WIST JE DAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• uw adreswijzigingen, overlijden, jubilea, zieken,
verhuizing en opzegging lidmaatschap, dient te
melden bij ons secretariaat tel. 0495 492519 e-mail:
seniorenbudel@outlook.com;
• opzegging schriftelijk moet en ook het ledenpasje
ingeleverd dient te worden, anders kan er niet
uitgeschreven worden;
er tijdens onze activiteiten foto's gemaakt worden? Heb je bezwaar
dan graag doorgeven tijdens de inschrijvingen;
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;
je de contributie van onze vereniging van zorgverzekering VGZ
terugkrijgt als je lid bent/wordt;
seniorengym vanaf nu ‘FITT met ons’ heet;
er tijdens de puzzeltheek pakken knutselpapier te koop zijn voor € 3;
je Hannie mag bellen als je een keer niet kunt meedoen met Qigong;
het telefoonnummer van Hannie Tijsen 0495 493942 is;
we, jammer genoeg, nog geen activiteiten kunnen organiseren;
we, zodra het kan, alle leden laten weten wat we weer allemaal
kunnen ondernemen;
we het heel fijn zouden vinden als onze leden een artikeltje zouden
schrijven voor de Nieuwsflits;
we Jaap de Kok kunnen contacteren als we problemen hebben met
de computer. Zijn telefoonnummer is 06 53553124 en e-mailen mag
ook naar kokde.j@gmail.com
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LEDENVERGADERING 16 april 2021
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Senioren Budel, op
vrijdag 16 april 2021, aanvang 13:30 in De Borgh.
Agenda:
1

Opening door de voorzitter

2

Vaststelling verslag ledenvergadering 20 maart 2020

3

Jaarverslag 2020

4

Financiën
a. Financieel jaarverslag over 2020
b. Begroting 2021
c. Verslag kascontrolecommissie
d. Benoeming kascommissie voor het jaar 2021
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Bestuursverkiezing 2021
Jen Compen en Jo Voermans zijn aftredend maar stellen zich
herkiesbaar.
Hellen van Rooij stelt zich beschikbaar als bestuurslid en
penningmeester.
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Mededelingen
We zijn dringend op zoek naar iemand die een Facebook pagina voor
de vereniging kan bijhouden en iemand die veel verstand heeft van
computers en -programma’s.
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Oproep vrijwilligers
Eventuele kandidaten kunnen zich tot 3 dagen vóór de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van Senioren Budel.
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Rondvraag

9

Sluiting

Koffie en vlaai zijn gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
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Het verslag van de ledenvergadering van 20 maart 2020 en het jaarverslag
2020 zijn vanaf 1 februari 2021 te lezen op onze website
www.seniorenbudel.nl
Natuurlijk verwachten wij dat u aanwezig bent bij deze belangrijke
ledenvergadering. Wij hopen dan ook op een grote opkomst. Graag
verzoeken wij u zich, middels onderstaand formulier, vóór woensdag 31
maart 2021 aan te melden bij het secretariaat of via de witte brievenbus bij
de hoofdingang van De Borgh.
------------------------------ hier langs afknippen en inleveren -------------Inschrijfformulier voor de jaarlijkse ledenvergadering
vrijdag 16 april 2021
Wij komen met …..………….personen naar de ledenvergadering.
Namen:
……………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………….……………………………………………………………….
Tel.nr.:………………………………………………………………………………………..
Dit strookje vóór woensdag 31 maart 2021 deponeren in de witte
brievenbus bij de hoofdingang van De Borgh of inleveren bij het
secretariaat. Aanmelden via tel. 0495 492519 of e-mail naar
seniorenbudel@outlook.com mag ook.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Introducés zijn niet toegestaan.
ONDER VOORBEHOUD
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IETS TE VIEREN?
VAN HARTE PROFICIAT!
Op 22 maart wordt mevrouw WiermansHeines 95 jaar.

CORDAAD
BEHOEFTE AAN HULP BIJ KLEINE KLUSJES?
BEL DE VRIJWILLIGE HULPDIENST CRANENDONCK!
De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck biedt ondersteuning bij kleine klusjes
in en om het huis. Inwoners uit Budel, Budel-Dorplein, Gastel en Soerendonk
kunnen gebruik maken van onze diensten. Inwoners uit Budel-Schoot kunnen
gebruik maken van Schoot voor Elkaar en in Maarheeze kunnen inwoners
contact opnemen met de Helpende Hand.
U bent op leeftijd en/of u heeft beperkingen? U woont zelfstandig? Er is
niemand in uw omgeving die u kan helpen met kleine klusjes? Dan kunt u
gebruik maken van de Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck.
De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck biedt o.a. ondersteuning bij kleine
klussen, zoals het ophangen of wisselen van een lamp, het ophangen van een
schilderij of het repareren van een lekkende kraan.
Wilt u gebruik maken van een vrijwilliger die een klusje voor u komt
opknappen? Bel dan naar het spreekuur van de VHC op maandag tot en met
donderdag van 10:00 tot 12:30 of maandag en donderdag van 13:30 tot
15:30 op telefoonnummer 0495-592553. De kosten bedragen € 2,50 per half
uur en de vrijwilliger werkt maximaal 2 uur per klus.
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TIPS VAN OMA
SCHONE NAGELVIJL
Nagelvijlen worden op den duur stomp doordat het stof van
de nagels zich in de groeven vastzet. Als je leukoplast op de
vijl plakt, stevig aandrukt en weer er van aftrekt blijft de stof
aan de leukoplast kleven. De nagelvijl is weer schoon, scherp
en klaar voor gebruik.

VAN EEN VAN ONZE LEDEN
Heb je een speciale hobby, een gedicht, leuke anekdote of ben je bezig met een
unieke activiteit, laat het ons weten of schrijf een artikeltje voor de Nieuwsflits!
Deel je interesses met al onze leden!

KNUTSELEN
Vind je het leuk om met de kleinkinderen te
knutselen of om zomaar een pak knutselpapier
aan de schatjes cadeau te geven?
Kom dan naar de puzzeltheek. Wij verkopen heel
fijn, verschillende maten en kleuren knutselpapier
per pak slechts € 3.
Deze pakken papier zijn ná telefonische afspraak
0495 492519 ook verkrijgbaar bij de secretaris.
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CORDAAD
HULP NODIG BIJ HET DOEN VAN BOODSCHAPPEN?
BEL DE VRIJWILLIGE HULPDIENST CRANENDONCK!
De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck biedt ondersteuning bij het doen
van boodschappen. Inwoners uit Budel, Budel-Dorplein, Gastel en
Soerendonk kunnen gebruik maken van onze diensten. Inwoners uit BudelSchoot kunnen gebruik maken van Schoot voor Elkaar en in Maarheeze
kunnen inwoners contact opnemen met de Helpende Hand.
Een van de mogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden is hulp bij
het doen van boodschappen. Onze voorkeur gaat uit naar dat de klant zelf
meegaat met het doen van de boodschappen, maar zeker in coronatijd is dat
natuurlijk lastig. Als de vrijwilliger dan de boodschappen vóór de klant doet,
wordt er wel een contractje ondertekent waarin geregeld wordt hoe de
boodschappen betaald worden. In een intakegesprek wordt wel altijd eerst
bekeken of er geen andere mogelijkheden zijn; is er misschien iemand in de
omgeving die de boodschappen kan doen of bijvoorbeeld online
boodschappen bestellen.
Hulp bij het doen van boodschappen kan worden aangevraagd tijdens de
spreekuren van de Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck die plaatsvinden op
maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:30 en op maandag en
donderdag van 13:30 tot 15:30 via telefoonnummer 0495-592553.
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KRUISWOORDRAADSEL
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende
nummer.
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13
grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20
troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29
voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36
moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van
Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48
huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte
57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte
66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen
woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland
6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12
claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees
gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36
incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met
ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52
brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans
lidwoord 71 knokploeg.
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Beste leden van Senioren Budel,
Bijna een jaar geleden veranderde de wereld. Ineens mocht de jaarlijkse
paasbrunch bij ons in de zaal niet doorgaan. Moesten we “even” pas op de
plaats maken. Knop om, als het niet bij ons kan dan brengen we het tot bij u!
Afgelopen jaar was de tijd te kort om deze paasbrunch bij u via de Nieuwsflits
onder de aandacht te brengen, daarom krijgt u dit jaar de primeur. Hoe de
situatie er op 4 april 2021 precies uitziet, dat weten we natuurlijk nog niet.
Wat we wél weten, is dat wij overheerlijke brunches geheel coronaproof bij
u thuis kunnen bezorgen. Nu al reserveren? Dat kan via 0495 495539 of via
info@cafedewielerbaan.nl.
Namens ons hele team, hou vol en blijf gezond. Hopelijk zien we jullie snel
weer aan de Maarheezerweg!
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CORDAAD

HULP NODIG BIJ INCIDENTEEL VERVOER?
BEL DE VRIJWILLIGE HULPDIENST CRANENDONCK!
De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck biedt ondersteuning bij incidenteel
vervoer. Inwoners uit Budel, Budel-Dorplein, Gastel en Soerendonk kunnen
gebruik maken van onze diensten. Inwoners uit Budel-Schoot kunnen
gebruik maken van Schoot voor Elkaar en in Maarheeze kunnen inwoners
contact opnemen met de Helpende Hand.
Een van de mogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden is
incidenteel vervoer. Denk daarbij aan een rit naar het ziekenhuis in Weert of
Geldrop. Maar ook als u voor een korte periode meerdere malen naar de
fysiotherapie moet en daar niet zelfstandig kunt komen. Wij bieden deze
diensten aan mensen die zelf geen familie of kennissen in hun omgeving
hebben om deze ritten te verzorgen en daarnaast een laag inkomen hebben.
Vrijwilligers voeren deze ritten uit en kunnen indien men dat wenst ook
meegaan tijdens het gesprek. De kosten voor de ritten bedragen €0,39 per
km. excl. parkeerkosten en eventueel een kopje koffie voor de vrijwilliger als
die lang moet wachten.
Ritten kunnen worden aangevraagd tijdens de spreekuren van de Vrijwillige
Hulpdienst Cranendonck die plaatsvinden op maandag tot en met donderdag
van 10:00 tot 12:30 en op maandag en donderdag van 13:30 tot 15:30 via
telefoonnummer 0495-592553.
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Après-carnaval
“Ik ben verkleed als badkuip naar het carnaval geweest.”
“Als badkuip? Was dat niet heel lastig?”
“Nee hoor, ging prima! Ik heb me helemaal vol laten lopen!”
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www.seniorenbudel.nl
seniorenbudel@outlook.com
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