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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 nieuw lid te mogen begroeten: 
 
Jannie van Deurzen-Walda    
 
  

Ook 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. 

 

We wensen alle leden spoedig weer een mooie tijd toe bij onze vereniging 
en hopen dat jullie vaak bij onze activiteiten aanwezig zullen zijn. 
 
  

Overleden:  
 
Er zijn gelukkig geen meldingen ontvangen. 

 
 
  

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

SENIOREN? DAAR WIL JE BIJ HOREN! 
DAAR WIL JE BIJ 
N? DAAR WIL JE BIJ HOREN! 
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Vrijdag 10 september zijn we op bezoek geweest bij de ijsboerderij in 
Maarheeze. Binnen het bestuur werd deze nieuwe activiteit 
voorgesteld om bedrijven of bezienswaardigheden te bezoeken die 
goed per fiets bereikbaar zijn in de omgeving van Budel. We gingen er 
van uit dat als er minimaal 15 deelnemers meegingen we het de moeite 
zouden vinden om dit op poten te zetten. Tot onze verbazing, 
hoppetee, 48 aanmeldingen wat ons enthousiasme versterkte. Een 

paar dagen voor vertrek werden we benadert door KBO Brabant of ze een fotograaf 
en iemand van de redactie van de Ons mochten sturen om een reportage van ons 
bezoek te maken. Om een uur of één vertrokken we richting Maarheeze. Een deel 
met de fiets en de rest met de auto. Aangekomen kreeg ik het idee dat ze de grootte 
van de groep toch wel wat overschat hadden, er waren niet genoeg overdekte 
zitplaatsen terwijl  de dreigende bewolking dichterbij kwam. Ze wilden beginnen 
met koffie en appelgebak terwijl het zachtjes 
begon te regenen. Snel werd het programma 
omgegooid en begonnen we met de 
rondleiding in twee groepen door de stallen. 
De boer werd steeds enthousiaster door onze 
belangstelling en werd overstelpt met vragen 
over hoe en wat van zijn bedrijf. Inmiddels 
gutste de regen uit de lucht en zagen het 
vervolg van ons bezoek al letterlijk in het 
water vallen. Er was echter zoveel te zien en te horen wat er in een modern boeren 

bedrijf moest gebeuren dat we al snel anderhalf 
uur verder waren ten koste van hier en daar wat 
vermoeide benen. Inmiddels was het droog 
geworden en zowaar liet de zon zich zelfs even 
zien. We genoten van de koffie met lekkers 
waarna we getrakteerd werden op het zelf 
gemaakte ijs in diverse smaken. Hierna kregen 
we te zien en uitleg over hoe het ijs gemaakt 
werd van de eigen koeienmelk. Jammer genoeg 

bleek hier de groep te groot voor want een deel ven de mensen kreeg niet echt mee 
wat er getoond en gezegd werd. Toch, al met al werd de dag zeer positief 
beoordeeld en er werd al uitgekeken naar een volgend uitstapje. 

 

BEZOEK IJSBOERDERIJ 
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Alle activiteiten vinden plaats in of vanaf De Borgh, tenzij anders 
aangegeven. 

 
Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende 

coronaregels. 
 

Oktober is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en 
heeft 31 dagen. De naam komt van octo, het Latijnse woord voor acht. 
Oktober was namelijk volgens de Romeinse kalender oorspronkelijk de 
achtste maand van het jaar, omdat volgens deze kalender tot 153 v.Chr. het 
nieuwe jaar op 1 maart begon. 
Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds de 16e eeuw geldt 
oktober tevens als de rozenkransmaand. 
 
AGENDA OKTOBER 2021 AANVANG LOCATIE 
 

Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
01 okt Handwerken 09:30 Foyer 
03 okt Dag van de ouderen 14:00 Foyer 
05 okt Qigong 09:00 en 10:15 Jan van Friedte 
 Riktoernooi 13:30 Foyer 
06 okt Bestuursvergadering 09:00 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Coockpit 
07 okt Puzzeltheek 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
08 okt Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
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 Handwerken 09:30 Foyer 
12 okt Qigong 09:00 en 10:15 Jan van Friedte 
 Vrij kaarten 13:30 Foyer 
 Wandelen Grote Peel 13:30 Achterzijde 
13 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
14 okt Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
15 okt Handwerken 09:30 Foyer 
19 okt Qigong 09:00 en 10:15 Jan van Friedte 
 Vrij rikken 13:30 Foyer 
 Kegelen 14:00 De Bellevue 
20 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
21 okt Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
22 okt Handwerken 09:30 Foyer 
 Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
 Kienen 14:00 Prowisezaal 
26 okt Qigong 09:00 en 10:15 Jan van Friedte 
 Vrij kaarten 13:30 Foyer 
 Wandelen IJzeren Man 13:30 Achterzijde 
27 okt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
28 okt Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
29 okt Handwerken 09:30 Foyer 
30 okt Rikdrive 10:30 Foyer 
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AGENDA NOVEMBER 2021 AANVANG LOCATIE 
 

Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
02 nov Qigong 09:00 en 10:15 Jan van Friedte 
 Riktoernooi 13:30 Foyer 
03 nov Bestuursvergadering 09:00 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer  
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Wielerbaan 
04 nov Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Leesclub 14:00  1.08 
05 nov Handwerken 09:30 Foyer 
09 nov Wandelen Gastelse Heide 13:30 Achterzijde 
23 nov Wandelen Malpie 13:30 Achterzijde 
26 nov Kienen 14:00 Prowisezaal 
30 nov Wandelen Witvenroute 13:30 Achterzijde 
 

Voor het dineren dient u zich aan te melden bij Jo Voermans 
tel 0495 593258 of Thea van Rooij tel 0495 494601 

 
Een meer uitgebreide agenda volgt in de Nieuwsflits van november. 

 

 

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 tel. 0495 492519 ook verkrijgbaar bij de secretaris. 
 

KNUTSELEN  
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Strand: 
 
hier, waar het ritme van getijden, 
waar water, wind, 
dag in dag uit 
een ander stempel in de aarde drukt, 
waar onmiskenbaar 
steeds opnieuw een meesterwerk 
gelukt; 
 
hier, 
waar de wind de golven paait, 
muziek uit duizend instrumenten aait, 
waar licht 
naast helderheid ook schaduw zaait 
en water, wind, 
een meesterwerk boetseert van zand, 
hier proef je nog een scheppershand. 
 
 

 
SCHELPEN 
 

Als je nog (of volgend jaar) naar het strand gaat neem dan 
kleine witte schelpjes mee naar huis. Je voorkomt hiermee 
kalkaanslag in je waterkoker. Schelpen nemen namelijk kalk 
op. Wel regelmatig vervangen omdat de opname van kalk 
door de schelpjes na verloop van tijd afneemt. 

 
Mocht je niet naar het strand willen, ze zijn ook te koop bij o.a. Action, Intratuin) 
 
 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 

TIPS VAN OMA 
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•   uw adreswijzigingen, overlijden, jubilea, zieken,  
 verhuizing, verandering van bank en opzegging 
 lidmaatschap, dient te melden bij ons secretariaat 
 tel. 0495 492519 e-mail:  
 seniorenbudel@outlook.com; 

• opzegging alleen m.i.v. 31 december kan,  
 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 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 meebrengen; 

• als je lid bent/wordt kun je de contributie van onze vereniging terug 
krijgen via VGZ mits je een aanvullende zorgverzekeringen Zorg hebt bij 
VGZ; 

• we Jaap de Kok kunnen contacten als we problemen hebben met de 
computer. Zijn telefoonnummer is 06 53553124 en e-mailen mag ook  

• naar kokde.j@gmail.com; 

WIST JE DAT 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
mailto:kokde.j@gmail.com
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VAN HARTE PROFICIAT! 

 
 
 
 
 
 
Op 16 augustus werd Janneke Recourt 
90 jaar  
 
Op 7 september vierden Ber en Sien 
van Lieshout hun 60-jarig huwelijk. 
 
 
Op 8 oktober zijn Huub en Betsy van 
Dierendonck 50 jaar getrouwd. 
 
 
 
 

 

 
Helaas hebben we de afgelopen maand geen goede 
oplossingen mogen ontvangen. Misschien weet je waar 
we dit ornament kunnen vinden? 
 
Oplossingen graag vóór 10 november naar 
seniorenbudel@outlook.com 
 
 
 

IETS TE VIEREN? 

KEN JE DORP 
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OVER RABO CLUBSUPPORT EN SENIOREN BUDEL 
Met de welbekende actie onder de naam ‘Rabo ClubSupport’ schenkt de 
Rabobank elk jaar een stukje van de winst aan verenigingen en clubs, zodat 
die verenigingen en clubs kunnen blijven doen wat zij al langer doen: De 
wereld leefbaarder maken! 
De Rabobank Weerterland en Cranendonck investeert dit jaar weer een 
groot geldbedrag in lokale verenigingen, stichtingen en clubs. 
 
ZO WERKT HET: LEDEN VAN DE RABOBANK KUNNEN STEMMEN 
De leden van de Rabobank kunnen in oktober a.s. stemmen uitbrengen via 
de website van de Rabobank op je favoriete clubs en verenigingen. Nadere 
data worden nog bekend gemaakt. 
 
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 lidmaatschap aan, zodat jij, maar óók je familie en bekenden, één of 
meer waardevolle stemmen kunt uitbrengen op Senioren Budel (voorheen 
Katholieke Bond van Ouderen). Immers, hoe meer mensen er op ons 
stemmen, des te groter het geldbedrag zal zijn waarmee de Rabobank onze 
activiteiten zal ondersteunen.  
 
OPGELET!  
Als je alleen een bankrekening bij de Rabobank hebt, is dat om te kunnen 
stemmen niet genoeg; het gaat bij de stemming om het (gratis) 
lidmaatschap van de bank! 
 
HULP EN INFO 
Voor hulp en info zowel bij het aanvragen 
van het lidmaatschap, maar ook bij de 
stemming, staat ons secretariaat voor je 
klaar op telefoon 0495 492519 
 
We helpen graag! 
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Ladyspeaker: Thea 
  

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

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 
 
 
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 22 oktober 2021 

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

Naam: ……………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………… 
 

Dit strookje deponeren vóór vrijdag 15 oktober 2021 in de witte 
brievenbus bij de hoofdingang van De Borgh 

 

 
 

KIENEN 
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Harry van de Moosdijk, geboren in het Limburgse Ospel en de lagere school 
gevolgd in Asten-Heusden. Daarna verhuisd naar Swartbroek en de LTS 
gevolgd in Weert. Hier ben ik afgestudeerd als automonteur en gaan 
werken bij van Seggelen autobanden met ook een bedrijf in Budel. Zo heb ik 
mijn vrouw Annie leren kennen. Na mijn militaire dienst zijn wij in 1972 
getrouwd en in Budel blijven wonen. Toen ben ik gaan werken als 
vertegenwoordiger bij de firma Staadegaard in Lieshout en daar gebleven 
tot aan mijn pensioen in 2014. 
 
In mijn vrije tijd ben ik lid geworden van SV Budel en heb daar vele jaren 
actief gevoetbald. Ook heb ik opgetreden als club-scheidsrechter, ben ik  
bestuurslid geweest en de laatste jaren nog als vrijwilliger meegewerkt. 
  
Mijn andere grote hobby was carnaval. Vanaf 1980 lid geworden van CV de 
Buulder Buk. In 1987 mocht ik samen met Annie de 33ste prins van het 
Bokkenrijk zijn. Hierna werd ik vrij snel benoemd tot vorst en heb ik vele 
prinsen mogen ondersteunen tijdens hun carnavalsseizoen. Als vorst was ik 
ook vele jaren lid van het bestuur. In deze jaren leerde de mensen mij 
kennen als Moosje. Nu zijn we natuurlijk lid van de club van ex-prinsen en 
ex-prinsessen, de prinsengarde van de Buulder Buk. 
 
Na mijn pensionering ben ik chauffeur geworden op de buurtbus van 
BRAVO, vanaf Maarheeze over Heeze, Someren  naar Weert en retour. Een 
keer per week sporten we in de Fit en Vitaal groep bij Sportivo. Bij de 
seniorenvereniging Budel dansen we graag, net als vruuger, en bezoeken 
we andere leuke activiteiten, zoals biljarten en dat hopen we nog heel wat 
jaartjes te doen. 
 
 
 
 
 

HARRY VERTELT… 

PLUK DE DAG 
 

Wacht niet tot later, want als later eerder komt ben je te laat. 
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Op woensdag 15 september gaf wethouder Lemmen het startsein voor een 
nieuwe vervoersvoorziening in Cranendonck: het ANWB AutoMaatje. De 
eerste ritten kunnen 16 september worden verreden. Het AutoMaatje is een 
landelijk project en is een samenwerking tussen de ANWB, Cordaad Welzijn 
en gemeente Cranendonck. 
 

Vervoer naar de huisarts of familie 
Het AutoMaatje kan voor verschillende doeleinden worden ingezet: een 
bezoek aan de huisarts, de kapper, een familielid of naar een activiteit. Door 
deze vervoersdienst kan iedere inwoner van A naar B worden gebracht door 
een vrijwillige chauffeur uit Cranendonck. Hierdoor hoeft niemand aan de 
kant te blijven staan.  
Via het telefoonnummer 0495 592553 van Cordaad Welzijn kunnen inwoners 
een rit aanmelden. De coördinator zal vervolgens een vrijwillige chauffeur 
vragen deze rit uit te voeren. De kosten voor het AutoMaatje bedragen € 0.30 
per kilometer en is in principe bedoeld voor ritten binnen Cranendonck. 
 

Meer dan alleen vervoer 
Naast het oplossen van het vervoersprobleem ter aanvulling op het openbaar 
vervoer, Taxbus, en vrijwillige vervoersdiensten zoals de Helpende Hand in 
Maarheeze en Schoot voor elkaar, heeft het AutoMaatje ook een sociaal 
effect: het brengt buurtgenoten weer samen en verbindt een vrijwillige 
chauffeur met een inwoner die een rit aanvraagt. Daarnaast kan de 
vrijwilliger net een stapje extra zetten: het bieden van een luisterend oor, het 
mee naar binnen lopen bij een ziekenhuisbezoek of het meedenken bij een 
vraag van een inwoner. 
 

Vrijwilligers 
Een aantal inwoners uit Cranendonck hebben aangegeven vrijwillig chauffeur 
te worden voor het AutoMaatje, maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Lijkt het jou dus leuk om mensen van A naar B te vervoeren en hiermee iets 
te kunnen betekenen voor een ander? Neem dan contact op met Cordaad 
Welzijn voor meer informatie via 
0495 592553 of automaatjecranendonck@cordaadwelzijn.nl. 
 

ANWB Automaatje van start in Cranendonck! 

mailto:automaatjecranendonck@cordaadwelzijn.nl


13 

 
 

 
Sinds september is Trefpunt ’t Buuls Zitje weer begonnen met kaarten op 
zondag. Langzaamaan beginnen de bezoekers binnen te lopen maar er is 
plaats voor meer kaarters.  Samen met de Seniorenvereniging is ’t Buuls Zitje 
aan het kijken naar een aantrekkelijke formule om het kaarten op de zondag 
middag te promoten. Zeker leuk, nu binnenkort de koude en natte dagen er 
aan zitten te komen en we meer binnen zitten en verveling op de loer ligt. 
Dus dit is een oproep aan de leden van de Senioren Budel om ook eens te 
komen kaarten op zondagmiddag. Mochten  onverhoopt heel veel mensen 
komen dan hebben we altijd de mogelijkheid om ook de foyer in gebruik te 
nemen, eventueel gecombineerd met andere spelen zoals skip-bo of 
rummikub. 
 
Het kaarten is elke zondag van 14:00 tot 16:30. Je hoeft je niet aan te melden  
en er zijn geen kosten aan verbonden. Zijn er mensen die niet op eigen 
gelegenheid naar De Borgh kunnen komen dan zijn er via ’t Buuls Zitje 
chauffeurs beschikbaar en vanaf 25 september kun je ook vervoer regelen 
via Stichting Cordaad (’t AutoMaatje). 
 
Hopelijk tot ziens op een van de gezellige kaart-/spelletjesmiddagen op 
zondag!! 
 
Groetjes Kitty Arets 
 

 

KAARTEN OP ZONDAG 
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In de nacht van 30 op 31 oktober gaat de tijd een uur terug. 
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Biljartcompetitie 2021 – 2022 is gestart. 
 
Bijna een gewoonte, de maandag na Budel 
kermis start de biljartcompetitie van 
Senioren Budel. Vijftig senioren strijden dit 
jaar in vier groepjes verdeeld om de titels. 
Als tussendoortje organiseerden we in het 
verleden een pentatlontoernooi. 
Het pentatlontoernooi gaan we vervangen 
door een bandstootcompetitie. De totale biljartactiviteit 2021 - 2022 duurt 
9 maanden. Er worden dan ca. 800 wedstrijden gespeeld. In de maanden 
juni, juli en augustus ligt het biljarten stil. Gespeeld wordt op maandag, 
woensdag en donderdag. 
 
Een vast team vrijwilligers zorgt voor een goed geolied competitieverloop 
en snelle verwerking van de scores. Wekelijks worden de uitslagen op de 
website van Senioren Budel en in De Borgh gepubliceerd. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom, lid worden van de Seniorenvereniging Budel is een 
voorwaarde. Informatie kunt u telefonisch opvragen bij het secretariaat 
0495 492519 of via e-mail seniorenbudel@outlook.com. 
We werken met een vast wedstrijdprogramma, hierdoor is het moeilijk om 
tussentijds aan de competitie mee te mogen doen. 
 
Werkgroep biljarten. 
 

 

BILJARTCOMPETITIE 2021-2022 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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Met een leuk balspel bewegen voor senioren. 
 
We weten het. Bewegen is goed en in het bijzonder voor senioren.  

Is sportief bewegen leuk- en aantrekkelijk om te doen? 
Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat een ieder 
zo z’n eigen voorkeur heeft. De één vindt wat 
oefeningen thuis of een korte wandeling prima, de 
ander gaat naar een sportschool of maakt lange 
afstanden te voet of per fiets. Wat in ieder geval leuk is 
aan een simpele balsport, met en voor elkaar, is 
Walking Football. 
 

Walking Football wat is dat nou weer?  
Nou, wandelend voetballen op een klein veldje met twee kleine doeltjes. 
Moet je dan kunnen voetballen? Nee. Iedereen die kan wandelen, zowel man 
als vrouw, kan aan het spel deelnemen met eenvoudige regels. Rennen is niet 
toegestaan evenals lichamelijk contact. De bal mag niet boven heuphoogte 
komen en er is geen keeper. Ook een scheidsrechter ontbreekt. De regels 
worden door de deelnemers zelf gehandhaafd. Het gaat absoluut niet om te 
winnen of wie de meeste doelpunten maakt. Het bewegen staat voorop.  
Voetbalschoenen dragen mag maar zijn niet nodig. Eenvoudige 
sportschoenen is voldoende. De sportkleding is geheel naar eigen keuze. 
Dure uitgaven zijn niet nodig. 
 
Waar is het te doen? Iedere woensdagmorgen van 10:00 tot 11:00 op het 
Budelse Sportpark. Graag een kwartiertje van te voren aanwezig zijn om wat 
lichte, naar ieder z’n kunnen en vermogen, oefeningen te doen om te spieren 
los te maken. Dit onder leiding van de spelcoach. Altijd buiten en vrijwel het 
gehele jaar door. Na afloop bestaat de mogelijkheid tot een praatje met een 
kop koffie in de kantine van SV Budel. 
 
De beste manier om te beoordelen of het je leuk lijkt is door te komen kijken. 
Kom us aon!  

WALKING FOOTBALL 
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Zijn er andere ideeën van jullie kant? Als voorbeeld: Walking hockey, Waling 
handba, Walking basketbal, Walking korfbal, hoe dan ook wat bewegen in 
een spelvorm is wat het zo leuk maakt. Laat het weten. Veel is mogelijk en 
bespreekbaar. 
Het kan iedere woensdagmorgen  10:00 tot 11:00 op het SV Budel Sportpark 
in samenwerking met de Senioren Vereniging Budel. 
 
Frans Strik 
 

 
Je zit op een terras en je hoort ongewild het 
gesprek van het buurtafeltje. Ze had best wel een 
dragende stem en het onderwerp was dan ook 
niet te missen. Het ging dus over wat vruuger iets 
koste en de prijs van nu. In hun geval ging het in 
ieder geval over minstens 20 jaar geleden, want 

er werd van euro naar gulden omgerekend. Ik heb ook het een en ander 
nageslagen en kom uit op echt grote verschillen. B.v sigaretten 1 pakje kost 
nu bijna € 12,00 terwijl dat omgerekend naar euro in 1970 € 0,80 was. Voor 
een paar gulden konde vruuger bij de Corso een hele avond doorhauwe en 
nu kan men er amper nog 1 pilske voor krijgen. 
 
Maar om terug te komen op die kiwi, die mooie plat Buulse uitspraak 
(WEYE GEE WA UNNE KIEWIE KOST} bleef maar in mienne kop zitten. Nu 
weet ik niet hoe het precies kwam waarom ze een kiwi als voorbeeld van 
prijsverschil hadden gekozen. Ik heb zo het idee dat toentertijd ze bie de 
Sprenk met zienne groentewinkel nog geen idee hadden wat een kiwi was, 
laat staan wat die koste. Volgens mij was het enige vreemde wat ze toen 
verkochten appellesienen , bananen en olienutjes. 
 
Jen 
 
 
 

WEYE GEE WAH UNNE KIEWIE KOST 
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KRUISWOORDRAADSEL 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse 
edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 
21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 
raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 
domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. 
in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 
grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 
ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. 
hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 
68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 
droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 
vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 
herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 
17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 
bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 
grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 
43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. 
voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 
karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 
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Goede raad is duur 
“U bent een bijzonder dure advocaat”, zegt een client. “Als ik u 
€ 400 betaal, wilt u dan 2 vragen beantwoorden?” 
“Zeker” zegt de advocaat, “Wat is de 2e vraag?” 
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