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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: 
 

Henk en Anne-Marie Tromp 
Hennie Teeuwen 
Leon en Anja van de Burgt 

  Markus en Truus Zappe 
 
  

Ook lid worden? Inschrijfformulieren vind je alleen op seniorenbudel.nl 
(downloaden). 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:  28 oktober 2021 H. Lijten 
 

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

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

SENIOREN? DAAR WIL JE BIJ HOREN! 
DAAR WIL JE BIJ 
N? DAAR WIL JE BIJ HOREN! 
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WE ZIJN ALLEMAAL SENIOREN 
  
De een met een zwaarder rugzakje dan de ander, sommigen krijgen te 
maken met concentratieproblemen, worden wat vergeeterig of 
zenuwachtig als ze een beslissing moeten nemen tijdens een onschuldig 
kaartspelletje. 
 
Wat opvalt binnen onze vereniging is dat acceptatie en begrip een groot 
goed is. Natuurlijk wordt er wel eens gegromd als er in het vuur van het 
spel een verkeerde kaart wordt gespeeld, maar dit dan ook weer meteen 
vergeten. Voor diegenen die nog wat terughoudend zijn om aan een 
activiteit deel te nemen omdat men denkt dat ze niet goed genoeg zijn of 
een spel nog niet goed beheersen, twijfel niet langer en kom gewoon 
meedoen. Niemand zal je er op aankijken, en geloof me als het nodig is zal 
je met advies en begrip geholpen worden door je medespelers. Wat ik 
eigenlijk wil zeggen, kom gewoon meedoen met een van onze activiteiten, 
ik weet zeker dat er iets bijzit wat je aanspreekt. b.v. het koersbal 
wat  iedere donderdagmiddag om 13:30 uur in De Borgh in een 
ongedwongen sfeer gespeeld wordt. Of speel mee met de jolige dames van 
het sjoelen waar plezier bovenaan staat. Meld je eens aan voor ons 
maandelijks diner of kom eens naar onze super gezellige dansavond (net as 
vruuger) met live band in De Wielerbaan waar niet alleen gedanst wordt 
maar ook gebuurt en geluisterd wordt naar de muziek die herinneringen 
oproept aan onze jonge tijd. Kortom blijf niet thuis terwijl er zoveel te 
beleven valt binnen onze vereniging. Tis toch sund als ge al da mois moet 
missen. 
 
 
 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER 

AARDIG ZIJN 
 

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, 
maar de echo ervan duurt eindeloos. 
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Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende 
coronaregels. 

 
December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand ) is de 
twaalfde en laatste maand van het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 
31 dagen. Vanwege de vele feestdagen wordt deze maand in Nederland en 
België informeel ook wel de feestmaand genoemd. 
De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', decem. December was 
oorspronkelijk namelijk de tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. 
het Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon. 
 
AGENDA DECEMBER 2021 AANVANG LOCATIE 
 

Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
01 dec Bestuursvergadering 09:00 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer  
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Griek 
02 dec Verkoop kaarten kerstviering 10:00-11:30 Foyer 
 Puzzeltheek 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
03 dec Handwerken 09:30 Foyer 
07 dec Bloemschikken 09:30 Junt 
 Riktoernooi 13:30 Foyer 
08 dec Handwerken 13:00 Foyer  
 Bridge 13:30 Foyer 
09 dec Verkoop kaarten kerstviering 10:00-11:30 Foyer  
 Koersbal 13:30 Foyer 
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 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
10 dec Handwerken 09:30 Foyer  
 Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
 Handwerken 09:30 Foyer 
14 dec Wandelen Weerterbos 13:30 Achterzijde 
 Rikken 13:30 Foyer 
15 dec  Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
16 dec Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Leesclub 14:00 - 16:00 1.08 
17 dec Handwerken 09:30 Foyer 
18 dec Kerstviering 12:00 Prowisezaal 
21 dec Vrij rikken 13:30 Foyer 
 Kegelen 14:00 De Bellevue 
22 dec Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
23 dec Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
24 dec Handwerken 09:30 Foyer 
 Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
28 dec Rikken 13:30 Foyer 
 Wandelen Buulderbergen 13:30 Achterzijde 
29 dec Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
30 dec Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
31 dec Handwerken 09:30 Foyer 
 
AGENDA JANUARI 2022 AANVANG LOCATIE 
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Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
04 jan riktoernooi 13:30 Foyer 
05 jan Bestuursvergadering 09:00 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Coockpit 
06 jan Puzzeltheek 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
07 jan Handwerken 09:30 Foyer 
 

Wist je dat je ook agendapunten voor onze bestuursvergaderingen kunt 
indienen bij het secretariaat? Graag één week voor de vergadering. 

 
Voor het dineren dient u zich uiterlijk de vrijdag vóór het diner aan of af te 

melden bij Jo Voermans tel 0495 593258 
 
 
 

 
Misschien een laatste moment Sinterklaascadeautje? 

  

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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•   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. 

 
DINEREN 
 
Voor opgeven of afzeggen 
van het dineren moet je Jo 
Voermans bellen op tel. 
0495 593258. Dit moet 
uiterlijk de vrijdag vóór het  
diner.  

WIST JE DAT 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
mailto:kokde.j@gmail.com
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Een plein is een deel van het stratennet van een stad of dorp. Het is een 
open onbebouwde ruimte tussen de gebouwen. Vroeger was een plein de 
schakel tussen kopers en verkopers, een schakel in de handelsketen. Maar 
nu is een plein vooral een plek waar mensen elkaar ontmoeten.  
 

Ook binnen Seniorenvereniging Budel ontmoeten mensen elkaar. Bij onze 
activiteiten wordt veel gebuurt, gelachen en handige tips uitgewisseld. Kan 
de Nieuwsflits ook een PLEIN zijn voor onze leden? Is er tussen alle 
praktische, interessante en grappige informatie een “open onbebouwde 
ruimte”? Een plein waar leden elkaar “ontmoeten” voor … eh … 
bijvoorbeeld het antwoord op vragen, het aanbieden van hulp of gratis af te 
halen overbodige spullen?  
 

In de Nieuwsflits komen steeds vaker onze leden en vrijwilligers aan het 
woord. Het wordt steeds meer een blad van, voor en door onze leden. Het 
antwoord is: JA. De Nieuwsflits kan mensen met elkaar verbinden, een open 
onbeschreven ruimte creëren en zo een schakel zijn tussen onze leden.  
 

Een plein heeft meestal een eigen naam, maar mensen noemen het vaak 
simpelweg “het plein”. Het plein in de Nieuwsflits noemen we 
“Schakeltjes”. De Schakeltjes hebben een nummer. Dat is gemakkelijker 
voor het contact. 
 
 

SCHAKELTJES 
Zelf een Schakeltje plaatsen, reageren of informeren? Dat kan. E-mail naar 
seniroenbudel@outlook.com of bel naar 0495 492519. 
 

SCHAKELTJES  
Neem contact op met het secretariaat. 
 

Gevraagd: rollator. Wie heeft er een staan, doet 
er niets mee en wil er van af? We zijn er heel erg 
mee geholpen. 

EEN PLEIN VOOR ONZE LEDEN 

mailto:seniroenbudel@outlook.com
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vogels vliegen weg,  
vissen zwemmen rond, 
enkel mensen lopen in het honderd 
 

 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 
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GEEN BEROEP 
 
Een huisvrouw beste mensen 
 is de spil van haar gezin. 
Ze is als eerste wakker 
 en stapt als laatste in 
en is ze eens afwezig 
 dan jammert heel de troep. 
Want niemand kan haar missen, 
 toch heeft ze geen beroep. 
 
 

 
Ze tovert met de centjes, 
 brengt de kinderen groot, 
droogt tranen, snuit neusjes, 
 is net een duizendpoot. 
Als iedereen de griep heeft 
 verpleegt ze heel de groep. 
Loopt zelf van koorts te bibberen, 
 toch heeft ze geen beroep. 
 
 

 
Maar ze is de troost der kinderen 
 en onze grootste schat. 
Het aanrecht is haar altaar, 
 haar pan het wierookvat. 
Zij is in het drukke leven 
 het rustpunt voor haar troep. 
Haar wapenspreuk is “liefde” 
 God zegene haar beroep! 
 

VAN EEN VAN ONZE LEDEN 
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De groep enthousiaste groep rikkers bij de Senioren Budel groeit nog steeds 
en daarom hebben we op 30 oktober weer een rik-drive georganiseerd. Het 
bleek weer een overweldigend succes te zijn. 
We hadden de hele foyer van De Borgh tot onze beschikking en met  62 
personen was ons doel bereikt en de foyer gezellig vol. Een mooi aantal toch? 
Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie met vlaai want zonder vlaai geen feest 
en dat wilden we er toch wel van maken. Om 10:30 begonnen met 2 rondes 
van 12 spellen. Er waren 2 arbiters aanwezig voor eventuele vragen of 
onduidelijkheden.  
 
De spanning straalde van de gezichten van 
de 62 rikkers af die het aandurfden deze 
strijd met elkaar aan te gaan. Ik zag 
trillende handjes en stalen gezichten die 
de tegenstander naar hun sterkte 
aftastten. Dan klonk het startsein al snel 
en hoorde ik gezucht of een ingehouden 
vloek maar ook opgewonden kreetjes van 
degene die iets moois in handen hadden. 
Ik hoorde iemand mompelen: 
“stommerik”, waarvan ik denk heeft ze nu een slechte rik of een niet zo’n 
slimme maat? 
 
Om 12:30 stond er heerlijk dampende groente- en tomatensoep klaar en 
konden we de inwendige mens versterken met lekkere broodjes. 
Nadat iedereen voldaan was volgden er nog 3 rondes van 12 spellen. 
Rond 16:30 werd de uitslag als volgt bekend gemaakt: 
 

1. Jan Bogers 376 punten 
2. Jac Kerkhofs 309 punten 
3. Gonny Mennen 300 punten 
4. Annie Cuunders 297 punten 
5. Jan van Bree 294 punten 

RIK-DRIVE 30 oktober 2021 
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We hebben met zijn allen een geweldige en gezellige dag gehad door de 
onvolprezen inzet van Nelly en Jan van Bree en hun achterban. Dank je wel 
allemaal en ook alle vrijwilligers die zich achter de schermen hebben ingezet 
om deze dag voor elkaar te krijgen. Niet te vergeten ook het personeel van 
De Borgh: dank voor jullie inzet. 
 
De deelnemers vonden het allemaal erg gezellig en ontspannend, dus we 
mogen concluderen dat het een geweldig succes was en zeker voor herhaling 
vatbaar. De volgende staat gepland op 26 maart 2022, dus noteer die datum 
op je kalender of in je agenda! 

 

 

 
Waarschijnlijk zijn al enkele leden aangesloten bij de 
groep zwemmers in Budel, de ervaringen zijn 
positief. Mocht je ook mee willen doen neem dan 
contact op met: Zuiderpoortzwembad, Sportlaan 7, 
Budel, Zij bieden op de vrijdagochtend MBVO 
zwemmen aan tussen 9.15 en 10.00u. Men doet 
oefeningen onder begeleiding van een instructeur. 
Temperatuur in het bad ca. 30 graden, groepsgrootte 

ca 15 personen. Kosten: € 5,75 per keer, er zijn ook badenkaarten voor 
meerdere keren te koop(reductie). Aanmelden kan via de balie en 
telefonisch, tel. 0495-492138. 

ZWEMMEN 
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In samenwerking met Trefpunt ’t Buuls zitje 
zal Lenie Snels op vrijdag 14 januari 2022 om 
13:00 in De Borgh een workshop sieraden 
maken geven. Je kunt van koffiecups de 
leukste armbanden, kettingen of hangers 
maken. Van allerlei kleuren en in allerlei 
vormen. Je kunt meestal niet meer zien dat 
het koffiecups zijn en je hebt een uniek 
sieraad!! 
Wil je meedoen aan deze leuke workshop 
dan moet je je vóór 31 december 2021 
opgeven bij het secretariaat van Senioren 
Budel tel. 0495 492519 . De workshop kost € 

12,50 inclusief een kop koffie. Dus schrijf je snel in want bij 10 personen is 
de workshop vol. Mocht er nu meer belangstelling zijn dan geeft Lenie deze 
workshop nog een keer. Hopelijk tot ziens. 
 

 
Heb je binnenkort een verjaardag, 
of misschien een andere gelegenheid 
om een cadeautje aan te bieden of 
onder de kerstboom te leggen? 
 
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?!  

WORKSHOP SIERADEN MAKEN VAN KOFFIECUPS 

CADEAUBON 

 

KADOBON 

 
Voor een jaar 

lidmaatschap bij 
Senioren Budel 

 
Aangeboden 

door: 

 
------------------

----------- 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
 
Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 
16 pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 

KRUISWOORDRAADSEL 
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24 per adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot 
afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 
inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 
51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 
slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 
65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71 
provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 
Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 
15 boetedoening 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig 
samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij 
golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 
pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 
62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 

  

Tijd van vrede en van lichtjes, 
versierde bomen, blije gezichtjes. 

Voor anderen tijd van pijn en spijt, 
van winterkoud en eenzaamheid. 

De bomen groen, de kleur van hoop, 
een zalige kerst is niet te koop! 

 

Beste kerstwensen aan iedereen! 
 vervolg op pagina 15 

KERSTVIERING 18 december 2021 
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DAAROM NODIGEN WIJ U UIT OM SAMEN DIT FEEST TE VIEREN IN DE 
BORGH 

PROGRAMMA 
 

12:00 ontvangst met achtergrondmuziek  
12:30 openingswoord voorzitter 
12:35  koffietafel 
13:30 in memoriam van onze overleden  
 leden 
14:00 optreden Experience 
14:45 pauze met koffie en vlaai 
15:15 optreden Experience 
16:00 verloting van kerststukjes 
16:30 bedankje voorzitter en cadeautje 
17:00 sluiting 
 

Je komt toch ook? 
 
 

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

Inschrijfformulier voor de kerstviering  
18 december 2021 

 
Namen: _________________________________________________ 
   
Adressen: _______________________________________________          
 
Neemt met   _____   personen deel. Tel.nr._____________________ 
 

Kosten: € 12,00 per lid van Senioren Budel 
  

Dit strookje inleveren tijdens de kaartverkoop in De Borgh op 
donderdag 2 of 9 december 2021 van 10:00 en 11:30  
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 ADVERTEERDERS, 
 

 
 

voor een heel jaar ondersteuning! 
 
 

Het bestuur wenst u én haar leden 
hele fijne kerstdagen, een prettige 

jaarwisseling en alle goeds voor 
 

2022 
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06 1049 8978 
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www.seniorenbudel.nl 
seniorenbudel@outlook.com 

 

 

http://www.seniorenbudel.nl/
mailto:seniorenbudel@outlook.com

