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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 nieuwe lid te mogen begroeten: 
 

 Margriet Eikhoudt 
 Nelly Scheffers-van Bree 
 Mien van der Woude-Bergmans 
 

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:  15 febr. Anneke van der Putten-Kums 
   17 febr.  Pierre van Meijl 

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

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

LEDEN 
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UNNE SPECIALE 
   
Soms leer je iemand pas echt goed kennen als ze er niet meer zijn. Je komt 
erachter dat ze ongemerkt een speciale bijdrage aan je leven en omgeving 
geven, ook al is het dikwijls maar een klein dingetje waar je normaal niet bij 
stilstaat. Zo was het ook met haar. Aan alle activiteiten die we organiseerden 
en waar het voor haar mogelijk was, deed ze mee. Of het nu onze 
maandelijkse dinertjes, dansavonden of uitstapjes waren ze was er altijd bij. 
“Ig vind da zo gezellig en ig wil gewoon overal bie zieen” zei ze dan. Als we ze 
in de zomer voor haar huis zagen zitten dan fietsten we het paadje in met 
haar eigen naam en je hoefde alleen maar te luisteren hoe goe dat ze het 
had, en hoe trots ze wel niet was op haar kinderen en kleinkinderen. En die 
trots was er ook omgekeerd wat ik zag bij haar afscheid in De Borgh door 
middel van de foto`s en de afscheidswoorden. Het kwam bij mij binnen als 
een warm en fijn  verdriet. Anneke was in haar eenvoud en met de gedachte 
doe maar gewoon voor mij UNNE SPECIALE. Ze genoot van wat ze kon en ik 
had ze nog graag een paar extra jaren van plezier voor haar en voor ons 
gegund. 
  
Jen Compen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER 
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AGENDA 2022 

 
Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
datum activiteit  aanvang locatie 
01 apr Handwerken 09:30 Foyer 
05 apr Qigong 09:00 Jan van Friedte 
 Riktoernooi 13:30 Foyer 
06 apr Bloemschikken 09:30 Junt 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Chinees buffet 17:30 Tong Ah 
07 apr Bestuursvergadering 09:00 1.09 
 Puzzeltheek 13:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
08 apr Handwerken 09 :30 Foyer 
10 apr Muziekmiddag 14:00 Foyer 
12 apr Qigong 09:00 Jan van Friedte 
 Rikken 13:30 Foyer 
  Wandelen Huchterheide M’heeze 13:30 Achterzijde 
13 apr Bridge 13:30 Foyer 
  Chinees buffet 17:30 Tong Ah 
14 apr Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
15 apr  Handwerken 09 :30 Foyer 
18 apr  Paasbrunch 11:00 De Brasser 
19 apr Rikken 13:30 Foyer 
20 apr  Bridge 13:30 Foyer 
  Chinees buffet 17:30 Tong Ah 
21 apr Koersbal 13:30 Foyer 
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 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Leesclub 14:00-16:00 Junt 
22 apr Handwerken 09:30 Foyer 
 Kienen - let op de datum! 13:30 1.07 
26 apr Qigong 09:00 Jan van Friedte 
 Rikken 13:30 Foyer 
 Wandelen Bever Mulke Achel 13:30 Achterzijde 
27 apr Bridge 13:30 Foyer 
28 apr Verkoop fietstocht 10 :00-11:30 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
29 apr Handwerken 09:30 Foyer 

 
 

 
Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
datum activiteit  aanvang locatie 
03 mei Qigong 09:00 Jan van Friedte 
 Rikken 13:30 Foyer 
04 mei Bestuursvergadering 09:00 Junt 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer/1.07 
 Dineren 18:00 De Coockpit 
05 mei Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
 Koersbal 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
06 mei Handwerken 09:30 Foyer 
13 mei Vlindertuin 12:45 Achterzijde  
 
PAASBRUNCH 18 april 2022 

Voor opgeven of afzeggen van de paasbrunch moet je Jo Voermans bellen 
op tel. 0495 593258. Dit moet uiterlijk 15 april 2022.  
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Op 25 april wordt 
mevrouw Saanen-van Moorsel 90 jaar! 
 
 
VAN HARTE PROFICIAT! 

 
 

 
Kascontrolecommissieleden 
Wij zijn op zoek naar 2 leden van de vereniging die begin volgend jaar de 
kascontrole van 2022 op zich willen nemen. Wij stellen het erg op prijs als je 
ons daar mee wil helpen. 
 

Graag je reactie naar de secretaris op tel. 0495 492519 of e-mail naar 
seniorenbudel@outlook.com  
 

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 

IETS TE VIEREN? 

DRINGENDE OPROEPEN 
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•   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; 

• 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; 

• alle genoemde activiteiten onder voorbehoud zijn van de op dat 
moment geldende coronaregels. 

• Voor diegenen die een entreebewijs voor de Senioren Expo hebben het volgende 
bericht: 
SENIOREN EXPO 2022 verzet naar mei. De organisatie van de Senioren Expo heeft 
uit veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te verplaatsen van januari 2022 
naar mei 2022. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn bezoekers van harte 
welkom! Deze beurs wordt georganiseerd samen met KBO-Brabant en ook zijn zij 
aanwezig. U kunt hier terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals cultuur, 
educatie, kadervorming, belangbehartiging en ouderen advisering. 

WIST JE DAT…. 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
mailto:kokde.j@gmail.com
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Ik ben Frans van der Kruijs en vanaf augustus 2020 woon 
ik met mijn vrouw Anne in de Populier in Budel. Ik ben 
geboren en getogen in Leende en heb daar altijd met 
plezier gewoond. Budel is ons niet onbekend, omdat ik 
op Kempen Airport mijn commerciële vliegopleiding heb 
afgerond. Senioren Budel had behoefte aan een 
opvolger voor de penningmeester. Het is de bedoeling 
dat ik vanaf 1 april 2022 in de voetsporen treed van de 

huidige penningmeester Hellen van Rooij. Ik ben 40 jaar werkzaam geweest 
bij de gemeentelijke overheid, waarvan de laatste 25 jaar als 
makelaar/taxateur. Ik heb me bezig gehouden met de handel in onroerend 
goed. Te verstaan het verwerven van gronden voor nieuwe uitbreidingen en 
de verkoop van gronden t.b.v. bedrijventerreinen, projectbouw en 
bouwkavels plus allerlei zaken die betrekking hebben op deze handel. Ik hoop 
als opvolger van Hellen mijn steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen bij 
Senioren in Budel. 
 
Frans 
 
 
 

Hallo, als nieuw bestuurslid zal ik me even voorstellen. Ik 
ben Margriet Eikhoudt, 52 jaar en woonachtig in het 
mooie Budel. Voor mijn werk ben ik veel te vinden achter 
mijn laptop en online zwerf ik de hele wereld over. 
Hierdoor ben ik wel thuis in de digitale wereld. In mijn 
vrije tijd ben ik vaak creatief bezig, met ontwerpen en 
bedrukkingen. Ik ben sinds maart lid geworden en als 
nieuw bestuurslid zal ik me bezig gaan houden met PR 
en Communicatie. Julie zullen me vast wel een keer 

tegenkomen of zien waar ik me bezig heb gehouden. 
 
Margriet 

VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN 
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Als nieuw benoemd  bestuurslid van onze 
seniorenvereniging wil ik me graag bij deze eventjes 
voorstellen. 
Ik ben Huub van Dierendonck, al 50 jaar getrouwd met 
Betsy en samen hebben we 3 getrouwde kinderen en 5 
kleinkinderen, waarmee we erg blij en trots op zijn. 
Meer dan 40 jaren mocht ik o.a. functioneren als 
trouwambtenaar van de gemeente en in die 

hoedanigheid denk ik dat veel van onze leden me zo wel eens  hebben 
gezien. In al die jaren mocht ik ruim 3000 huwelijken voltrekken en dan is 
natuurlijk altijd meteen de volgende vraag: hoeveel daarvan zijn er nu nog bij 
elkaar???? Dat heb ik niet bijgehouden en  dus kan ik hier ook nooit 
antwoord op geven. 
In mijn vrije tijd ben ik blij nog op diverse terreinen bezig te zijn, o.a. de 
moestuin en graag doe ik alle klusjes in en om ons huis. 
Iedere dag sporten of bewegen is het streven, o.a. nordic walking en iedere 
dag 4 minuten onder de ijskoude douche doet me erg goed, samen met de 
nodige ademhalingsoefeningen. The Iceman is wat dat betreft mijn 
voorbeeld en het is echt onvoorstelbaar wat ijskoud water met je doet. Een 
andere hobby waar ik al al jaren "last" van heb is mijn motor met zijspan. 
Motorrijden is mijn grote passie en samen met Betsy rijden wij al veel jaren 
naar evenementen voor gehandicapten. Dan komen er veel zijspanrijders 
bijeen en die rijden samen met een gehandicapte in de bak, zoals dat heet, 
een mooie rit door de streek. Het is altijd echt kicken als je ziet hoe die gasten 
genieten van het rijden op zich. We rijden dan in een slakkengangetje, vooraf 
gegaan door de politie, een bepaalde route, Betsy zit dan achterop en ik heb 
de radio hard aan en alles bij elkaar geeft dat een heel bijzondere, fijne sfeer. 
Als het goed is zijn we in een seizoen zo'n 12 keer onderweg.  Het 
Klimroostreffen hebben we natuurlijk al vanaf het begin bijgewoond. Helaas 
hebben we de afgelopen 2 jaar, wegens corona, niet kunnen rijden, maar 
hopelijk gaat het dit jaar weer lukken. Dus als er nog iemand eens een leuk 
ritje wil maken in het zijspan, dan zal ik daar graag tijd voor vrij maken. 
Verder hoop ik in de vereniging mijn steentje te kunnen bijdragen op 
bestuurlijk terrein, o.a. contacten met regio, ANBO, gemeente e.d.  
 
Huub 
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KAKELVERS 
 
Neem een glas water en leg daar een ei in. Zinkt het naar de 
bodem, is het ei goed. Blijft het drijven is het ei niet meer goed. 
Eieren die schuin in het glas blijven staan zijn op het randje. Je 
kunt ze nog wel gebruiken maar dan wel door en door 
verhitten! 

 
 

 

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. 
 

 

 

Soms is er zo’n intens contact. 
zonder dat je elkaar aanraakt,  
zonder dat er één woord gezegd wordt, 
intenser dan wanneer je 
op elkaar ligt en steunt, 
onvoorstelbaat contact, 
te broos om door twee te delen. 

 

 
 

KNUTSELEN  

TIPS VAN OMA 

 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 
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Onze hulp op een rij 
 
KBO-Brabant heeft vele vrijwilligers klaar staan om u te helpen op allerlei 
gebied. Mensen die u verder kunnen helpen op juridisch gebied, met 
vragen over wonen, de zorg, uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Mensen die stuk lopen bij het verlengen van het rijbewijs – met eindeloze 
wachttijden – zijn bij ons vaak in een paar dagen uit de brand, door onze 
directe lijnen met bevoegde instanties. 
Alle vrijwilligers hebben vanuit hun werkzaam leven en/of door onze 
interne opleidingen de kennis en ervaring om u verder te helpen op het 
gebied van: 

• Hulp bij verlengen rijbewijs 
• Hulp bij vervoer 
• Juridische hulp 
• Hulp bij Wlz-aanvraag 
• Hulp bij de Wmo-aanvraag/Cliëntondersteuning 
• Advies over Ons wonen 
• Advies over veilig thuis wonen 
• Gratis Huistest 
• Hulp bij fraude en oplichting 
• Hulp bij invullen belastingen 
• Hulp bij de thuisadminsitratie 
• Hulp bij levensvragen 
• Vragen over vitaliteit 
• Advies over mondzorg 

Meer info: www.kbo-brabant.nl/onze-hulp-op-een-rij/ 

 
 
 
 
 

WAT KBO-BRABANT KAN BETEKENEN 

Boom 
 

Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn 

https://www.kbo-brabant.nl/hulp-verlengen-rijbewijs/
https://www.kbo-brabant.nl/automaatje-2/
https://www.kbo-brabant.nl/juridische-helpdesk/
https://www.kbo-brabant.nl/wlz-adviseurs/
https://www.kbo-brabant.nl/clientondersteuning/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-wonen/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-veilig-thuis/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
https://www.kbo-brabant.nl/fraude-en-oplichting/
https://www.kbo-brabant.nl/belastinghulp/
https://www.kbo-brabant.nl/thuisadministratie/
https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
https://www.kbo-brabant.nl/vitaliteit/
https://www.kbo-brabant.nl/advies-mondzorg/
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GOED NIEUWS! 
 
Op 21 juli 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. 
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 
tourringcars 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. 
 

ANDRE RIEU CONCERT 21 juli 2022 
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Lente  Pasen 
 

Eindelijk.... Het is lente, een seizoen vol beloften. 
Na de vastentijd volgt Pasen.... Een groot feest. 
Eindelijk mogen onze "vastentrommeltjes" worden leeggesnoept.... 
 
Maar eerst nog.... De grote schoonmaak.  Ineens is het zo ver. 
's Morgens in alle vroegte begint mijn moeder, samen met de 
opgetrommelde hulptroepen, de winter te verjagen. Alles moet aan kant, 
maar in het bijzonder wij... de kinderen. Wij mogen de hele dag genieten van 
van onze vrijheid. Met een oude kinderwagen, zo groot dat er drie kinderen 
in passen, gaan we op avontuur. 
Onder in die kinderwagen zit een luikje en we krijgen " mariekoekjes, boter, 
hagelslag en een oud mes mee. We gaan picknicken....  
Tussendoor komen we even thuis poolshoogte nemen, kijken hoe alles 
verloopt. Alle deuren staan open, de gordijnen zijn eraf en de matten hangen 
al buiten op het rek. We mogen even helpen met het matten kloppen en 
krijgen water met azijn om de matten schoon te schrobben. 
Er wordt buiten koffie gedronken, wij krijgen ranja. Het ruikt lekker binnen 
naar groene zeep en andere schoonmaakmiddelen. 
 

Ook staan er veel meubels buiten. De kachel wordt leeg en schoongemaakt. 
Het is een drukte van jewelste en wij gaan weer vlug op avontuur.. " vooral 
niet in de weg lopen” is het devies voor vandaag....... s' Avonds ruikt het 
lekker in huis, de woonkamer en serre zijn helemaal schoon.... 
 

De lente begint... Mijn lievelingsseizoen!!  
Als volwassene geniet ik enorm van de bloembollen die uitkomen, de vogels 
die nestjes bouwen, de bloesems aan de bomen. 
Ik stap van mijn fiets om de lammetjes in de wei te bekijken. 
 

Heel bijzonder vind ik dat ik me juist die dingen uit mijn kindertijd niet 
bewust kan herinneren. 
 
Rian Mathijssen 

VAN EEN VAN ONZE LEDEN 
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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 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. 
------------------------------ hier langs afknippen en inleveren -------------------- 

Inschrijfformulier voor de VLINDERTUIN 13 mei 2022 
 

Naam: _____________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________ 
Neemt met   _____   personen deel.  
 
Kosten: € 10,-  
 
Deelnemer gaat per fiets/rijdt zelf/wil meerijden* 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Dit strookje inleveren tijdens de kaartverkoop in De Borgh op 

donderdag 28 april 2022 tussen 10:00 en 11:30  

UITSTAP NAAR DE VLINDERTUIN IN SOMEREN 13 mei 2022 
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Van een van onze wandelaars: 
Op de parkeerplaats bij De Borgh is het groepje wandelaars wederom 
verzameld  voor een wandeling in Lozer plas Hoort in Dorplein. 
Dit keer sluiten bij Jac 10 enthousiaste dames en Piet aan. 
 Een heel mooie omgeving om van een zonnige dag te genieten. Je hebt geen 
vast wandelmaatje, zo kom je ook met anderen in gesprek. Je luistert naar, 
je kijkt waar je loopt en ziet hoe mooi de omgeving is. Regelmatig stopt Jac 
om de groep te attenderen op iets bijzonders, zoals ‘t Prisonneke en het 
Nieuw Dorpleins oorlogsmonument. Dan komen we op een plekje waar 
sommigen van ons kunnen rusten. Het duurt niet lang, want we moeten weer 
verder. Na afloop van de wandeling gaan we altijd naar de Wielerbaan waar 
wij bij elkaar rond een tafel zitten en zetten ons geklets voort. Na een kopje 
koffie of chocomelk gaan wij uit elkaar. 

 

 

We gaan in samenwerking met De Brasser een prachtige paasbrunch 
regelen op 18 april.  De brunch begint om 11:00 en bestaat uit soep van 
lente-ui met Noorse garnaaltjes – diverse vissoorten – diverse vleeswaren – 
huzarensalade/fruitsalade – miniworstenbroodjes – kipragout – paaseitjes – 
paasbrood – runderstoofpotje – rijst – aardappel gratin – diverse broodjes – 
zoetwaren – vrolijk paasdessert. Prijs per persoon € 21,50 Inclusief 
koffie/thee jus d`orange. 
Aanmelden bij Jo Voermans tel. 0495 593258 

WANDELEN 

PAASBRUNCH 
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Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel 
- 3 metaal; avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 
5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; putemmer - 
7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; Italiaans 
gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; 
fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; bloem; 
tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 
3 zowat; woonschip; loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; 
koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; 
vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en 
dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet 
- 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van adel; Grieks 
eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan; 
bijbelse figuur. 
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INFO/KOFFIE UURTJE VAN DE BIBLIOTHEEK  
 

                                             
 

Weet je dat je bij de 
‘Bieb’ veel meer kunt 
dan alleen boeken 
lenen? 
 
 
 

Er zijn activiteiten rond computers, tablets, vragen over Digi-D. 
Er zijn activiteiten voor ontwikkeling, ontmoeten en ontspannen zoals 
lezingen, workshops, taalcafe’s  en nog veel meer…. 
 
Er zijn speciale abonnementen en activiteiten die je gratis kunt bezoeken. 
 
Marloes van de Bibliotheek komt dit graag allemaal eens uitleggen en ze 
kan jullie vragen beantwoorden. 
 
Wanneer ? 
Maandag 11 april om 10.30 uur of 
Dinsdag 19 april om 13.00 uur (in ’t Buuls zitje) 
 
Wel graag inschrijven op de lijst in ’t Zitje en….de koffie met iets lekkers is 
dan natuurlijk gratis!!!! 
Dus inschrijven maar…. 
                                                                                     
Je mag ook bellen naar het 
secretariaat tel. 0495 492519 
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5 TIPS OM TE CONTROLEREN OF EEN WEBSHOP BETROUWBAAR IS 
18 maart 2021Auteur: Redactie Beleef KPN 

78% van de Nederlanders shopt wel eens online (CBS, 2018). Dit percentage 
zal blijven stijgen, maar het aantal valse webshops neemt ook toe. Naar 
schatting is 20% van alle webshops nep (Consumentenbond, 2018). Via 
deze valse webshops kan je wel echt iets bestellen, maar wordt je aankoop 
nooit geleverd. Foute boel, dus. In dit blog geven we je tips om te 
controleren of een webshop betrouwbaar is, zodat jij veilig kan shoppen. 
 
Gebruik een beveiligde internetverbinding 
Veilig shoppen begint bij je eigen internetverbinding. Zorg ervoor dat je op 
een beveiligde internetverbinding zit als je online shopt. De 4G-verbinding 
van je mobiel is zo’n beveiligd netwerk, net zoals je wifi thuis. Doe nooit 
online aankopen op openbare wifi-netwerken, zoals in de trein of in een 
café. Ook het checken van je banksaldo kan je beter niet op een openbaar 
netwerk doen. 
 
Zo controleer je de betrouwbaarheid van een webshop 
Met een beveiligde internetverbinding alleen ben je er nog niet. Het is 
belangrijk om te controleren of een webshop betrouwbaar is. Met de 
onderstaande tips helpen we je een handje. 
 
1. Bekijk de contactgegevens 
Op valse webshops staat vaak geen telefoonnummer, e-mail of adres. Of 
het staat er wel, maar het is nep. Gebruik bij twijfel een routeplanner om te 
controleren of het adres echt bestaat en kijk of de website reageert op een 
e-mail, chatbericht of telefoontje. 
 
2. Controleer of het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
(KvK) 
Een bedrijf moet ingeschreven staan bij de KvK en is verplicht zijn KvK-
nummer te vermelden op de website. Natuurlijk kan het ook een 
nepnummer zijn dat er staat. Zoek daarom in het handelsregister op of het 
bedrijf is aangesloten bij de KvK. 
 

https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?orig=#!shop?&q=
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3. Zoek reviews op 
Zoek naar reviews van andere klanten. Dit doe je door te googelen op 
‘reviews + de naam van website’. Je kan ook kijken of er veel klachten over 
de website staan op www.klachtenkompas.nl. 
 
4. Kijk of er een keurmerk staat 
Controleer of de webshop is aangesloten bij keurmerken zoals Thuiswinkel 
Waarborg. Als dat zo is, dan weet je zeker dat je er betrouwbaar kan 
winkelen. Je checkt dit door naar het logo van een keurmerk te zoeken. 
Meestal staat zo’n logo helemaal bovenaan of onderaan de website. Helaas 
zetten valse websites soms neppe logo’s neer. Controleer daarom 
op www.thuiswinkel.org of de webshop echt is aangesloten op het 
keurmerk. 
 
5. Controleer de betaalopties 
Een echte webwinkel moet je altijd de optie geven om achteraf te betalen 
met bijvoorbeeld Afterpay of een acceptgiro. Je betaalt dan pas als je de 
bestelling hebt ontvangen. Als die optie er niet tussenstaat, is het slimmer 
om ergens anders te shoppen. Betalen via Paypal of je creditcard is sowieso 
altijd veiliger dan via iDeal. Vaak heb je bij Paypal of creditcard 
aankoopbescherming, waardoor je je geld terugkrijgt als je de aankoop niet 
ontvangt. Bij iDeal heb je die aankoopbescherming niet. 
 
Gebruik je gezonde verstand en onderbuikgevoel 
Vaak voelen we het aan als een website niet te vertrouwen is. De website 
staat bijvoorbeeld vol spelfouten en (ver)taalfouten. Of het design ziet er 
niet professioneel uit. Ook de prijs is vaak te mooi om waar te zijn. 70% 
korting op die mooie schoenen en ook nog eens alle maten op voorraad? 
Hmmm, vreemd. Luister naar je onderbuikgevoel en kies voor een andere, 
bekendere webshop. Die schoenen lopen niet weg. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klachtenkompas.nl/
http://www.thuiswinkel.org/
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LENTE IN HET BOS 
 

Als het eerste plantje groeit, 
de egeltjes weer spelen op het mos. 

Als de eerste krokus bloeit, 
begint de lente in het bos. 

Als de koekoek buiten koekoek zegt, 
en de mus een nest gaat bouwen. 

En de eerste duif een eitje legt, 
en twee kikkertjes gaan trouwen. 

Als het eerste plantje groeit, 
de egeltjes weer spelen op het mos. 

Als de eerste krokus bloeit, 
begint de lente in het bos. 

 
Maart, o maart, je bent niets waard. 

Als ik mijn jas aandoe, is het heet. 
Als ik 'm uitdoe is het koud. 
Als ik mijn regenjas vergeet 

dan giet het weer, 't is altijd fout. 
Noem jij jezelf een lentemaand? 

Wat klinkt dat vreselijk verwaand. 
Nee maart, ik weet wel wat ik wil. 

Wat ik wil, dat is: april!ik in 
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www.seniorenbudel.nl 
seniorenbudel@outlook.com 
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