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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
Wij zijn blij als nieuwe lid te mogen begroeten:
Netty Teeuwen-Neijssen
We wensen alle leden spoedig weer een mooie tijd toe bij onze vereniging
en hopen dat jullie vaak bij onze activiteiten aanwezig zullen zijn.
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: 28 maart 2022 Ber van Lieshout
05 april 2022 Annie Hendriks-Grijseels
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
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VAN DE VOORZITTER
MEMO BLAADJE
Jullie bestuur zit iedere eerste woensdag van de
maand bij elkaar om te zorgen dat alles reilt en zeilt
binnen onze vereniging. Wij zijn constant bezig met
nieuwe en bestaande activiteiten. Echter wij zijn
maar met 10 terwijl wij toch echt een club hebben
van meer dan 600 leden. Onder die leden moeten
er toch zijn die ook wel eens een idee of mening
hebben over hoe wij de zaken aanpakken. 600
leden zijn toch 600 meningen. Schrijf nu eens op het bijgevoegde
memoblaadje wat je van onze vereniging vindt. Is alles oké, of heb je op
bepaalde dingen commentaar, heb je misschien een nieuw idee voor een
activiteit? Je hoeft er geen naam op te zetten. Het gaat er ons om hoe er
gedacht wordt over onze vereniging. Maar ik kan me ook voorstellen dat je
ergens mee zit, en dan denk ik aan eenzaamheid, of je wil wel ergens naartoe
maar je weet niet hoe je er moet komen. Misschien zit je gewoon verlegen
om een praatje. Schrijf dan alleen je tel. nr. op en er wordt contact met je
gezocht. Voor heel veel dingen is er een oplossing. Natuurlijk gaan we er heel
discreet mee om, dus kom op schrijf er iets op al is het maar een duimpje
omhoog of omlaag zodat wij een beeld krijgen wat er speelt binnen onze
vereniging. Neem even de moeite en stop het memoblaadje in de witte
senioren brievenbus bij de ingang van De Borgh.
Wij zijn benieuwd naar de reacties.
Jen Compen
Let op:

We nemen te retourneren memoblaadjes en
inschrijfformuliertjes niet meer op in de Nieuwsflits maar
deze worden apart bijgevoegd. Dit voorkomt dat je moet
knippen in de Nieuwsflits en zodoende misschien
belangrijke informatie op de achterzijde mist.
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AGENDA 2022

Mei is de vijfde maand van ons jaar. Mei heeft altijd 31 dagen. Mei wordt
ook wel eens de bloeimaand of Mariamaand genoemd. Mei is of vernoemd
naar de Romeinse godin Maia, of naar de Romeinse vruchtbaarheidsgodin
Bona Dea, wier feest werd gevierd in mei. De Romeinse benaming voor mei
is Maius en de Latijnse naam is Sivan.
AGENDA MEI 2022

Op 3 mei starten we weer met onze fietstochten op woensdagmiddag
Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30
datum
03 mei

04 mei

05 mei

06 mei
10 mei

activiteit
aanvang
Qigong
09:00
Fietstocht Wulp
13:15
Rikken
13:30
Afsluiting toernooi met koffie/thee en vlaai
Bestuursvergadering
09:00
Handwerken
13:00
Bridge
13:30
Dineren
18:00
Puzzeltheek
13:30-15:00
Jeu de boules
13:30
Sjoelen
13:30
Darten
13:30
Handwerken
09:30
Qigong
09:00
Rikken
13:30
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locatie
Jan van Friedte
Achterzijde
Foyer
1.09
Foyer
Foyer
De Coockpit
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Jan van Friedte
Foyer

11 mei

12 mei

13 mei

17 mei
18 mei

19 mei

20 mei
24 mei

25 mei

26 mei

27 mei

31 mei

Wandelen De Pan
Handwerken
Fietstocht Laurabossen
Bridge
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Nordic Walking
Fietstocht Vlindertuin
Qigong
Rikken
Reanimatiecursus
Handwerken
Fietstocht Gat van Roels
Bridge
Kaartverkoop dansavond
Kaartverkoop koningschieten
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Qigong
Rikken
Wandelen Hageven Neerpelt
Handwerken
Fietstocht Sprookjesbos
Bridge
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Nordic Walking
Kienen
Dansavond
Qigong
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13:30
13:00
13:15
13:30
13:30
13:30
13:30
09:30
09:30
12:45
09:00
13:30
09:30
13:00
13:15
13:30
10:00
10:00
13:30
13:30
13:30
09:30
09:00
13:30
13:30
13:00
13:15
13:30
13:30
13:30
13:30
09:30
09:30
13:30
19:30
09:00

Achterzijde
Foyer
Achterzijde
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Achterzijde
Jan van Friedte
Foyer
1.07
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Jan van Friedte
Foyer
Achterzijde
Foyer
Achterzijde
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
1.07
De Wielerbaan
Jan van Friedte

Rikken
Wandelen Leudal Haelen

13:30
13:30

Foyer
Achterzijde

datum

activiteit

aanvang

locatie

01 juni

Bestuursvergadering
Handwerken
Fietstocht Reppel
Bridge
Puzzeltheek
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Dineren
Koningschieten en bbq

09:00
13:00
13:15
13:30
13:30-15:00
13:30
13:30
13:30
09:30
18:00
13:30

1.09
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
De Wielerbaan
De Schut

02 juni

03 juni
11 juni

DINEREN IN DE COOCPIT op 4 mei 2022 en DE WIELERBAAN op 1 juni
Voor opgeven of afzeggen van het dineren moet je Jo Voermans bellen op
tel. 0495 593258. Dit moet uiterlijk het weekend vooraf.
BILJARTEN

Clubkampioenschappen biljarten 2021 - 2022

Na een turbulent competitieverloop hebben we op 30 maart j.l. de
clubkampioenschappen kunnen organiseren, wel in een iets
aangepaste vorm.
Clubkampioen 2021 - 2022 is geworden Sjaak v. Cranenbroek.

Sjaak van harte gefeliciteerd!
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DRINGENDE OPROEP
Competitie wedstrijdschema
Ook zitten wij dringend verlegen om iemand die in Excel het maken van het
wedstrijdschema competitie kan overnemen van Franz Twardy. Hij heeft dit
jarenlang met veel plezier gedaan maar wil het nu graag aan iemand anders
overlaten. Het biljarten duurt 9 maanden van begin september t/m mei. De
doelstelling is de elk lid wekelijks aan de bak komt. Hiervoor moeten jaarlijks
andere schema’s gemaakt worden zoals “libre competitie” het hoofddoel,
met aanvulling van b.v. de pentatloncompetitie of bandstoten. Het aantal
deelnemers bepaald min of meer de wedstrijdstructuur/turen.
Conclusie: Het samenstellen van wedstrijdinformatie, dus voor de
deelnemers is iets meer dan (only) een Excel file. Naast een (a) Word
document met basisinformatie is er nog een (b) Exel file nodig bevat de
(ranking en adresgegevens) Dan pas (c) komen de wedstrijdschema's aan de
buurt. Heb je interesse, bel dan onze secretaris tel. 0495 492519 of stuur een
berichtje naar seniorenbudel@outlook.com
BILJARTEN
Uitnodiging belangrijke algemene ledenvergadering Senioren-biljarten op
woensdag 24 augustus 2022 om 14:00 in Prowisezaal 1 van De Borgh
Tevens uitreiking van het competitie-programma seizoen 2022
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Evaluatie seizoen 2021/2022
3. Vooruitblik seizoen 2022/2023
4. Rondvraag en sluiting
De werkgroep biljarten
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WIST JE DAT….

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• je 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;
een nieuwe ledenpas aanvragen bij het secretariaat € 2,50 kost,
tenzij er verkeerde informatie op de pas staat;
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;
we de inschrijfformuliertjes voor de kaartverkoop van activiteiten
niet meer in de Nieuwsflits opnemen maar apart bijvoegen.
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TIPS VAN OMA
GLANSSPOELMIDDEL
Ook als je geen vaatwasser hebt is het handig een fles
glasspoelmiddel in huis te hebben. Een scheutje in koffie- of
theepot, ga er met een doekje door en spoel goed af. De
aanslag verdwijnt. Ga ook met een doekje met
glansspoelmiddel door RVS-spoelbakken of over je kranen en
het blinkt als een spiegel!

KNUTSELEN
Vind je het leuk om met de kleinkinderen te
knutselen of om zomaar een pak knutselpapier aan
de schatjes cadeau te geven?
Wij verkopen heel fijn, verschillende maten en
kleuren knutselpapier per pak slechts € 3,00. Da’s
bijna voor niks en je steunt er ook nog de kas van
de vereniging mee.
Deze pakken papier zijn ná telefonische afspraak 0495 492417 verkrijgbaar
bij Jen Compen.

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN
Er zij mensendie zeggen dat mensen gestorven zijn
voor God, hun vaderland, hun geliefde,
voor andere abstracte of tastbare zaken;
en toch blijf ik geloven
dat eenieder gewoon voor zichzelf sterft,
bij toeval, per ongeluk
of omdat hij uitgekeken was en toen bewust verlangde naar de overkant.
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RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022
Dit jaar kunnen we weer meedoen met de Rabo Clubsupport actie. We gaan
ons inschrijven tussen 16 mei en 14 juni 2022. Het stemmen kan van
5 september t/m 27 september 2022.
Om ook te kunnen stemmen is het nodig dat je niet alleen een rekening bij
de Rabobank hebt maar ook lid bent van de Rabobank.
Dat lidmaatschap is helemaal gratis, het kost alleen een beetje energie om je
aan te melden. Dat aanmelden gaat als volgt:
Inloggen op je internetbankieren:
Onder je rekeninggegevens staat een knop: toon meer en daar moet je op
klikken.
Dan naar beneden scrollen en op meer zelf regelen klikken.
Weer naar beneden scrollen en op lidmaatschap klikken.
Dan op ik doe mee klikken.
en op ja ik word lid klikken.
Als dat gedaan is krijg je een bevestiging en kun je in september op onze
vereniging stemmen. Hoe meer stemmen we krijgen hoe meer geld het voor
onze kas oplevert. Daar kunnen we dan weer hele leuke dingen voor onze
leden voor organiseren!
Wij hopen dat jullie je massaal z.s.m. gaan aanmelden. Mocht je toch nog
problemen ondervinden mag je altijd bellen naar onze secretaris op
0495 492519 of 06 3100 3184
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ANDRE RIEU CONCERT 21 juli 2022
GOED NIEUWS!
Op 21 juli 2022 is het dan zover. Waar we al enkele jaren naar uitkijken gaat
gebeuren. Ik heb het over het concert van André Rieu op het Vrijthof in
Maastricht. We gaan met 2 touringcars en de dag ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 16:30 achter De Borgh, dus zorg dat je op tijd bent. Er
worden geen kaarten uitgegeven maar aan de hand van de deelnemerslijst
mag je instappen.
Onderweg naar Maastricht stoppen we bij een gezellig restaurant voor een
heerlijk 3-gangendiner. We komen rond 20:00 aan in Maastricht en kunnen
met de bus tot vlak bij het Vrijthof komen, zodat je nog maar een klein stukje
hoeft te wandelen.
Nadat iedereen zijn plaats heeft opgezocht begint het concert om 21:00 en
het zal tot middernacht duren. Als het concert afgelopen is staan de
touringcars weer klaar om je terug naar Budel te brengen waar we om
ca. 01:00 verwachten aan te komen.
Alle kaarten zijn 3 jaar geleden al verkocht, dus dit is alleen informatie voor
diegenen die al betaald hebben.
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RIAN VERTELT …
Mijn communiejurk
Morgen, morgen is mijn grote dag.
Morgen mag ik, alleen, met mama naar
de grote stad... Eindhoven
WE GAAN EEN COMMUNIEJURK
KOPEN!!
Samen gaan we, met de bus, op pad.
Voor mij de eerste keer dat ik zoveel en
zo'n grote winkels zie, zoveel mensen,
zoveel drukte..
Met mijn hand stevig in mama's hand
gaan we een winkel binnen.
Ze hebben heel veel jurkjes, allemaal
mooie lange communiejurken en ik mag
ze gaan passen.
Eerst krijg ik een mooie glanzende
onderjurk aan met knoopjes op de
achterkant, zo mooi al..
Dan de "echte jurk" ik vind het spannend en ben erg onder de indruk van
alles.
Dan vind ik DE JURK!! Mooi glanzend geborduurd stof met " echte diamanten
steentjes en knoopjes" op het lijfje, lange mouwen die ook met diamantjes
sluiten. Dan nog mooie witte kanten sokken en witte bandschoentjes. Intens
gelukkig kom ik thuis, de jurk gaat voorlopig in de kast. Steeds weer kijk ik
naar mijn jurk, aai over het stof en ruik eraan.
Was het eindelijk maar zover!!
Dan de grote dag....kriebels in mijn buik.
Eten mag ik niet want ik moet nuchter zijn om de heilige communie te
mogen ontvangen.
Terwijl mijn zusjes worden aangekleed loop ik nog in mijn pyjama rond, een
beetje zenuwachtig. Maar dan eindelijk... Het grote moment.
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Mijn onderjurk glijdt over mijn hoofd, dat is al prachtig en mijn zusjes kijken
bewonderend toe. Nu krijg ik dan eindelijk mijn nieuwe jurk aan met de
diamanten. Haren kammen, diadeempje met sluiertje op, nieuwe sokken en
schoenen aan en dan vertrekken we met z'n allen naar de kerk.
Wij, de communicanten, verzamelen op school en bewonderen elkaar.
Van daaruit vertrekken we naar de kerk. We schrijden, vergezeld door
engeltjes, door het middenpad, naar het altaar. We zingen liedjes en zeggen
de versjes op die we bij de juffrouw geleerd hebben.
Ik herinner me nog het volgende versje:

Achter het deurtje van het altaar,
Woont gij waarlijk Lieve Heer,
En een stroom van heilige engelen,
Knielt eerbiedig voor u neer.... En
Voor de arme heidenkindjes,
Bied ik dees communie aan,
Laat ze Jezus zonder vrezen
Bij de paters leren gaan...
En dan...het grote moment,
Tussen de engeltjes in schrijden we
rij voor rij naar de communiebank.
We knielen neer, handen onder het
altaarkleed. De pastoor komt eraan
en dan komt eindelijk Jezus in mijn
hartje zoals me verteld is.

Ik weet nu heel zeker dat ik nooit in mijn hele leven nog ooit stout zal
zijn........
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UITSTAP NAAR DE VLINDERTUIN IN SOMEREN 13 mei 2022
Wij kunnen weer een uitstapje gaan maken
en dit keer gaan we naar Someren naar de
Tropische Vlindertuin Klein Costa Rica. De
vlindertuin heeft behalve vlinders ook
andere dieren en tropische planten. Er is
een paviljoen waar je wat kunt eten en
drinken.
Dit uitstapje kost € 10,00 per persoon.
Hiervoor krijg je de entree, koffie of thee met appeltaart en een rondleiding
met een gids van ongeveer 1 uur. Natuurlijk kun je er ook zelf nog wat
rondwandelen.
Wij gaan er op de fiets naartoe. Het is ongeveer 16 à 17 km.
Vertrek gezamenlijk vanaf de parkeerplaats achter De Borgh om 12:45. Kun
je niet fietsen en ga je met de auto dan is de vertrektijd 13:15 ook vanaf de
parkeerplaats achter De Borgh.
Mogelijk kun je dan iemand meenemen die geen vervoer heeft.
Aan de chauffeur wordt € 2 betaald voor het meerijden. Graag dit melden
tijdens de kaartverkoop op 28 april 2022. Er kunnen maximaal 50 mensen
mee.
TAART VAN DE MAAND

De gelukkige winnares van de
taart van de maand april is
Ria Meurkens-Slegers.
Van harte proficiat en dat ie mag
smaken!
Deze taart is wederom
geschonken door bakker
Teeuwen.
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OUDERDOM
Wat kan het je nou schelen,
die vouwen en die plooien.
Een mooie 'ouwe kop',
is beter dan een dooie.

Laat je toch niet verbouwen,
laat je toch niet plastisch plakken.
Want na een maand of twee,
gaat toch weer alles zakken.

En laat ze rustig zien,
die groeven en die rimpels.
Draag je ouderdom,
met vlag en rimpels!
OPROEP
Wij zijn op zoek naar iemand die zich voor onze oudste leden wil opstellen
om gymnastiekoefeningen te geven. Het is heel belangrijk dat we moeten
blijven bewegen. Het is niet belangrijk om professioneel bezig te zijn maar
we zoeken iemand met verstand van zaken en die onze leden eenmaal in de
week op donderdagmiddag leuk en verantwoord kan laten bewegen.
Locatie is De Borgh.
Wil je iets betekenen voor onze leden van Senioren Budel of ken je iemand,
neem dan contact op met onze secretaris via tel. 0495 492519 of stuur een
berichtje naar seniorenbudel@outlook.com.
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DOORLOPER

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische
struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken;
blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; pus
- 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes;
bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als
onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; afgebroken stuk;
pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi;
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bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke factor;
familielid; warme luchtstreek.
Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting 3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland;
eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-Amerikaans
lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters
tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 10 niets uitgezonderd;
wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; welpenleidster; a
priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver
gewicht; naaldboom.
500ste rit voor ANWB Automaatje Cranendonck
31 maart reden wij de 500ste rit! Vrijwilligers verzorgen vervoer voor minder
mobiele inwoners uit Cranendonck. ANWB AutoMaatje is een landelijk
project en is een samenwerking tussen de ANWB, Cordaad Welzijn en de
Gemeente Cranendonck.
Vervoer naar de huisarts of familie
ANWB 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. Maar denk ook aan ritten naar de
ziekenhuizen in de regio of een andere zorgverlener. Hierdoor hoeft niemand
aan de kant te blijven staan.
Via het telefoonnummer 0495-592553 van Cordaad Welzijn kunnen
inwoners een rit aanmelden. De kosten voor het AutoMaatje bedragen op dit
moment vanwege de hoge benzineprijzen €0.35 per kilometer. Het
telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen
10.00u en 12.30u en op maandag én donderdag tussen 13.30u en 15.30u.
We rijden voor inwoners uit Budel, Gastel, Soerendonk en Budel-Dorplein.
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Op 31 maart is de 500ste rit gereden vanaf de start op 15 september 2021!
Dat mag met recht een succes genoemd worden. 15 chauffeurs hebben deze
ritten gereden en 4 vrijwilligers verzorgden de planning van al deze ritten.
Lijkt het jou leuk om mensen van A naar B te vervoeren en hiermee iets te
kunnen betekenen voor een ander? Je kunt zelf aangeven op welke dagen je
beschikbaar bent, je bent verzekerd en aan lief en leed wordt gedacht.
Interesse? Neem dan contact op met Cordaad Welzijn voor meer informatie
via 0495 592553 of automaatjecranendonck@cordaadwelzijn.nl
VRIJWILLIGERSWERK IN DE BUITENLUCHT
Ook incidenteel of tijdelijk vrijwilligerswerk is mogelijk!
Wil je wel eens iets doen voor een ander? Ben je
graag actief en buiten bezig? Zin in
vrijwilligerswerk waarbij je je eigen tijd kunt
indelen? Dan is de Vrijwillige Hulpdienst op zoek
naar jou!
Steeds meer mensen in Cranendonck hebben
niemand om zich heen om hen te helpen bij
bepaalde klussen in en om het huis en zeker het onderhoud van de tuin is
dan een probleem. De kinderen wonen ver weg of mensen hebben geen
sociale contacten waarop ze hiervoor kunnen terugvallen.
De Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck biedt deze mensen de mogelijkheid
om tegen een kleine vergoeding hun tuin te laten onderhouden. Het gaat
hierbij dan wel om kleine tuinen, waar maximaal 2 uur werk is.
Voor dit werk is de Vrijwillige Hulpdienst dringend op zoek naar vrijwilligers.
Mensen kunnen dat voor langere tijd doen, dan wordt er ook een band
opgebouwd met de klant. Maar er zijn ook mogelijkheden om dit heel
incidenteel of tijdelijk te doen. Incidenteel zou kunnen zijn dat je zelf
aangeeft dat je in een bepaalde week wel 2 uur tijd hebt om iemand te
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helpen. Tijdelijk zou kunnen zijn dat je alleen in het voor- of najaar tijd hebt,
of alleen in vakanties.
Herken je je in de situatie dat je wel af en toe eens tijd hebt, iets actiefs wil
doen en iets voor een ander wil betekenen? Neem dan contact op met de
Vrijwillige Hulpdienst Cranendonck! Zij zijn bereikbaar op maandag en
donderdag van 13.30u tot 15.30u en van maandag tot en met donderdag van
10.00u tot 12.30u op telefoonnummer 0495-592553 of per mail via
carrievanhoef@cordaadwelzijn.nl.
NORDIC WALKING
In maart zijn we heerlijk gaan wandelen in De Pan met ons Nordic Walking
groepje. Wim Maas maakt altijd de hele mooie, gezellige routes. Onderweg
is het genieten van de natuur en al het moois dat we tegenkomen. We
hebben ook een snoeppauze, dan wordt er een lekker snoepje uitgedeeld
mmm, dan hup weer door.
Na de wandeling gaan we naar De Wielerbaan waar de heerlijke koffie enz.
al klaar staat. Een fijne afsluiting van een gezellige actieve Nordic ochtend.
Mieke van de Nordic Walking groep.
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KANNER DA WEL IN?
Met deze vraag kreeg ik het gedicht in mijn handen gedrukt. Ik las het en
zei; da kannerin. Wilde dan neet ozze volledige naem er bie zette? Wij
houden het discreet was mijn antwoord.
Het gedicht is aangereikt door M.v.d.B zij speelt bridge en het is geschreven
voor haar man G.v.d.B. hij speelt biljart en is voormalig bestuurslid van de
biljart vereniging beiden wonen in Budel.
GEDICHT
LANGE BALLEN ZAL IK VAAK MISSEN
IK ZIT ER NAAST ZONDER BRIL
MOET REGELMATIG EEN BEETJE PISSEN
OOK DE PROSTAAT VOLGT NIET MIJN WIL
SLA JONGE HEER TE VROEG NAAR BINNEN
DE BLAASINHOUD NOG LANG NIET VRIJ
IK WIL GRAAG EEN POTJE WINNEN
MAAR VOEL DE DRUPPELS LANGS MIJN DIJ
BILJARTEN IS EEN OUWELULLENSPORT
MAAR SOMS BEN IK HET BEHOORLIJK BEU
WANT GOH WAT SCHIET IK HIER TE KORT
MET DE LANGE EN KORTE KEU
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Biljarten Senioren Budel
Inschrijven voor de competitie 2022 – 2023
Senioren leden die mee willen doen aan de
biljartcompetitie kunnen zich opgeven
middels de inschrijflijst die te vinden is in
De Borgh op het publicatiebord. Ook kan
men zich telefonisch aanmelden bij Cor
Neijssen tel: 06 24831752.
Opgave is mogelijk tot 30 juni aanstaande.
Latere aanmeldingen kunnen wegens organisatorische redenen niet
geaccepteerd worden.
Noteer alvast in de agenda:
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 24 augustus
2022 om 14:00 in De Borgh. De wedstrijdschema’s worden dan uitgereikt.
Agendapunten:
- Mededelingen voorzitter
- We zoeken dringend een opvolger voor het maken van
wedstrijdschema’s
- Evaluatie competitie 2021 – 2022
a Libre competitie
b. Bandstoten
- Ingekomen agendapunten
- Uitreiking wedstrijdschema’s
- Rondvraag en sluiting
Eventuele agendapunten graag doorgeven aan Cor Neijssen
Uw aanwezigheid is dringend gewenst. Start nieuwe competitie is maandag
5 september 2022.
Werkgroep biljarten
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REANIMATIECURSUS 18 mei 2022
Weet je wat je moet doen als het er echt om gaat?!
Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren is het noodzakelijk om
jaarlijks de cursus atie te doen/herhalen. Deze keer staat ook het
onderwerp 'slagaderlijke bloedingen, hoe te handelen' op het programma.
Door regelmatig te oefenen:
• houd je de vaardigheden bij;
• blijft je kennis op peil;
• sterk je je zelfvertrouwen;
• kun je adequaat reageren in noodsituaties.
De cursus bevat theorie en praktijk uiteraard aangepast volgens de
coronaregels. Daarom wil ik je uitnodigen om deel te nemen aan onze cursus
reanimatie in De Borgh op woensdag 15 februari 2022. De cursus begint om
09:30 en wordt gegeven door Anneloes Duisters.
Leden die voorgaande jaren hebben deelgenomen krijgen een persoonlijke
uitnodiging. Als je ook geïnteresseerd bent kun je je vóór 10 mei 2022 bij het
secretariaat opgeven T 0495 492519 of E seniorenbudel@outlook.com
KIENEN 27 mei 2022
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.
Aanmelden is niet meer nodig, kom gewoon gezellig meedoen!
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DANSAVOND NET AS VRUUGER 27 mei 2022
BEENTJES VAN DE VLOER, NET AS
VRUUGER !
We zetten onze traditie voort met
onze gezellige dansavonden in De
Wielerbaan.
Op 27 mei gaan we van start met live muziek van de band Jersey.
Met het apart bijgevoegde inschrijfformuliertje kun je je tijdens de
kaartverkoop in De Borgh op donderdag 19 mei a.s. van de nodige
toegangskaarten voorzien.
Wie het eerst komt, het eerst danst en vol = vol !
Zaal open 19:00
aanvang 19:30 in De Wielerbaan!
Toegangsprijs voor leden € 7,00 niet-leden betalen € 9,00.

Assepoester
Het leven is geen sprookje. Als je na het stappen je
schoen verliest ben je waarschijnlijk dronken.
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KONINGSCHIETEN EN BARBECUE 4 juni 2022
Het is al weer lang geleden maar de leden van Senioren
Budel zijn, evenals vroeger, door de Schut van Buul
uitgenodigd om te komen schieten voor de titel
KONING of KONINGIN van Senioren Budel. Wij denken
dat dit voor veel van onze leden (zowel mannen als
vrouwen) een leuke activiteit is. Wij dagen je uit voor
de grote strijd met de vogel op zaterdag 4 juni 2022 bij
De Schutshoeve aan de Laarstraat (achter de
Boerenbond).
Voor de gezelligheid willen wij het schieten afsluiten met
een heerlijke barbecue. Ook leden die niet schieten zijn welkom op de
barbecue. Je kunt dus meedoen aan het schieten en de barbecue, alleen
schieten of alleen barbecue.
Gelieve dit duidelijk aan te geven op apart bijgevoegd
aanmeldingsformulier.
Programma: 13:00-13:30 ontvangst met koffie en vlaai
13:30-16:30 schietwedstrijd
16:30-17:00 prijsuitreiking
17:00-19:00 barbecue

Kosten:

Alleen schieten

€ 5,00

niet-leden € 7,50

Barbecue

€ 20,00

niet-leden € 22,50

Schieten en barbecue € 25,00

niet-leden € 30,00
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www.seniorenbudel.nl
seniorenbudel@outlook.com
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