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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 leden te mogen begroeten: 
 

Nelly de Goey, Hein Baten, 
Jan Bogers, Franca Teeuwen, 
Annie Zentjens en Peto de Jong 

  Ben Steijn 
  

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 stilaan beginnende activiteiten aanwezig 
zullen zijn. 
  

Overleden: Cees Sol 19 juni 2021 
  
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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 En daar zaten we weer voor de zoveelste keer 
samen met het bestuur om te kijken wat er weer 
wel en niet mogelijk was wat betreft het 
organiseren van activiteiten voor onze leden. Voor 
de rest van dit jaar hebben we besloten dat een 
aantal activiteiten om restricties en 
organisatorische redenen geen doorgang kunnen 
vinden. Dit houd in dat er nog geen dansavonden 

(net as vruuger) plaatsvinden, we kunnen nog geen dagtochten met de bus 
organiseren vanwege de mondkapjesplicht in de bus, het gezellige 
koningsschieten gaat het dit jaar ook niet meer worden. We gaan in ieder 
geval wel proberen om weer een fijne en mooie kerstviering te regelen, 
hiervoor is de betreffende werkgroep al druk bezig. Ook het rikken en bridge 
het fietsen en jeu de boules, sjoelen en handwerken wordt weer goed 
bezocht. Qigong onder leiding van Hannie is een groot succes (er is nog 
steeds een wachtlijst). Voor het kegelen bij de Bellevue heeft Louise Sanders 
de taak op zich genomen om dat in goede banen te leiden waarvoor 
nogmaals onze dank. En ook de maandelijkse dinertjes komen er weer aan. 
Verder gaan we proberen om iedere maand een bezoek te brengen aan een 
leuke activiteit in Budel of omgeving. Het moet dan wel voor diegene die 
willen met de fiets bereikbaar zijn, en voor degene die niet zo fietserig zijn 
stellen we voor dat die met eigen vervoer gaan of meerijden met iemand. 
Hoe een en ander in zijn werk gaat en waar we naar toe gaan laten we iedere 
maand in de nieuwsflits weten. Tja en verder moet het onderhand maar eens 
afgelopen zijn met dat virusgedoe, om de simpele reden dat wij als senioren 
daar geen tijd meer voor hebben. De tijd die we nog hebben willen we toch 
echt met en voor elkaar op een plezierige en zorgeloze manier in vullen. 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER 

Zomer: de periode waarin het te warm is om te doen waarvoor 
het in de winter te koud was. 
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Alle activiteiten vinden plaats in of vanaf De Borgh, tenzij anders 
aangegeven. 
 

In tegenstelling tot eerdere berichten is het op iedere donderdag van de 
maand vrij kaarten in de foyer van De Borgh. Dus niet op dinsdag! 
 

AGENDA AUGUSTUS 2021 AANVANG LOCATIE 
Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
03 aug Vrij rikken 13:30 Foyer  
04 aug Fietsen Peerkesbos 13:15 Achterzijde 
 Handwerken 13:30 Foyer 
 Bridgen 13:30 Foyer 
05 aug Jeu de boules 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
 Vrij Kaarten, t.w. rikken,  
 klaverjassen, jokeren etc. 13:30 Foyer 
06 aug Handwerken 09:00 Foyer 
 Bridgen 13:30 Foyer 
10 aug Rikken competitie 13:30 Foyer 
11 aug Fietsen Rondje Sterksel 13:15 Achterzijde 
 Handwerken 13:30 Foyer 
 Barbecue 17 :30 De Wielerbaan 
12 aug Jeu de boules 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Vrij Kaarten, t.w. rikken,  
 klaverjassen, jokeren etc. 13:30 Foyer 
13 aug Handwerken 09:00 Foyer 
 Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
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 Vrij rikken 13:30 Foyer 
 Kegelen 14:00 Bellevue 
18 aug Fietsen Weelse Watermolen 13:15 Achterzijde 
 Handwerken 13:30 Foyer 
 Bridgen 13:30 Foyer 
19 aug Jeu de boules 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Vrij Kaarten, t.w. rikken,  
 klaverjassen, jokeren etc. 13:30 Foyer 
20 aug Handwerken 09:00 Foyer 
24 aug Rikken 13:30 Foyer 
25 aug Fietsen Vosseven 13:15 Achterzijde 
 Handwerken 13:30 Foyer 
 Bridgen 13:30 Foyer 
26 aug Jeu de boules 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Vrij Kaarten, t.w. rikken,  
 klaverjassen, jokeren etc. 13:30 Foyer 
27 aug Handwerken 09:00 Foyer 
 Nordic Walking 09:30 Achterzijde 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de belangrijke algemene ledenvergadering 
op donderdag 26 augustus 2021 om 14:00 in De Borgh. 
 

Tevens uitreiking van het competitieprogramma seizoen 2021/2022. 
Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Evaluatie seizoen 2020/2021 
3. Vooruitblik seizoen 2021/2022 
4. Rondvraag en sluiting 
 
De Werkgroep biljarten. 

BILJARTEN 
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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; 

• je opzeggen van een activiteit altijd schriftelijk moet melden aan het 
secretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 

WIST JE DAT 

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

 

Op 8 juni is mw Sprankenis 90 jaar geworden. Ze 
werd door ons bezocht met een mooie bos 
bloemen. 
 
Op 2 juli waren Bert en Lenie van Meijl 50 jaar 
getrouwd. 
 
 
 
 

In augustus worden 90 jaar: 
 

06 augustus Maria Brouns  
16 augustus A.Tijssen 
22 augustus Janneke Recourt 
 

Op 19 augustus zijn Nelly en Sjef Duisters 60 jaar getrouwd. 
 

Zoals je wellicht weet besteden wij aandacht aan kroonverjaardagen. Wij 
bezorgen op het kroonjaar 90, 95 en 100 jaar een attentie. In onze 
ledenadministratie staat de geboortedatum vermeld, zodoende hebben we 
inzage in deze kroonjaren. 
 

Dat geldt echter niet voor gouden, diamanten of nog langere 
huwelijksjaren. Het komt dan ook regelmatig voor dat leden 50 of 60 jaar 
getrouwd zijn, waar wij als vereniging niets van weten. Wij willen toch graag 
aandacht schenken aan jubilerende echtparen. Wij verzoeken dan ook alle 
echtparen om hun huwelijksdatum door te geven zodat er voor een 
passende attentie kan worden gezorgd. 
 
Het bestuur stelt het erg op prijs als je je naam, adres en huwelijksdatum 
doorgeeft. Dat kan per e-mail naar seniorenbudel@outlook.com of bellen 
naar onze secretaris tel. 0495 492519. 

IETS TE VIEREN? 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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Onze Noud van Leeuwen is helaas door ziekte tijdelijk uitgevallen. Mocht je 
een sociaal makelaar nodig hebben dan is de  1e vervangster sociaal makelaar 
Mariette Claessens tel. 06 8266 2179 en als 2e vervangster haar 
collega  Marina Bukkems tel. 06 82662263. 
  

 

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. 

  

 

Iedere donderdagmiddag van 13:30 - 16:30 is het vrij kaarten in de foyer 
van de Borgh. Je kan er dan rikken, jokeren, klaverjassen, pesten en wat al 
niet meer. Voor het rikken worden dezelfde spelregels en puntentelling 
aangehouden als bij het rikconcours en het vrij rikken op de 1e en de 3e 
dinsdag van de maand. Na een jaar worden alle behaalde punten bij elkaar 
opgeteld en degene met de meeste punten ontvangt een leuke prijs. We 
geven ook een poedelprijs weg t.w. een bon voor een gratis kop koffie en 
wat lekkers, te besteden in De Borgh. Dus kom gezellig naar De Borgh! 

KNUTSELEN  

SOCIAAL MAKELAAR  

VRIJ KAARTEN 
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De oplossing van de foto in de Nieuwsflits van de maand 
juni/juli: dit monument staat op de Toom, waar op 28 mei 1944 
een bommenwerper crashte. 4 Bemanningsleden kwamen 
hierbij om het leven. In het monument zijn originele 
onderdelen van het vliegtuig verwerkt. De V staat voor vrijheid 

die niet altijd vanzelfsprekend is. 
 
De gelukkige winnaar is Toon van Kessel. Een koffiecadeaubon is al bij hem 
bezorgd. 

 
De oplossing van onze nieuwe foto kun je tot 10 augustus 
2021 sturen naar seniorenbudel@outlook.com 
of bel naar 0495 492519. 
 
Als er meerdere oplossingen worden gemeld zal de 
winnaar of winnares uit alle goed ingezonden oplossingen 
worden getrokken. De oplossing én de winnaar worden in 
de volgende Nieuwflits bekend gemaakt en wordt beloond 

met 2 consumptiebonnen, te gebruiken in De Borgh. 

 
We gaan een poging doen om weer een 
fotografiegroep op te richten. 
Heb je interesse om maandelijks een dagdeel er 
op uit te trekken en met een paar andere leden 
mooie foto’s te maken van gebouwen of natuur 
onder de bezielende leiding van een expert op het 
gebied van fotografie? 
Geef je dan vóór 20 augustus 2021 op bij ons 
secretariaat via tel. 0495 492519 of stuur een 
e-mail naar seniorenbudel@outlook.com 

KEN JE DORP 

OPROEP FOTOGRAFIEGROEP 
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Een plein voor onze leden 
 

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 Senioren 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. Stuur een   
e-mail naar seniorenbudel@outlook.com of bel naar 0495 492519. 
 

SCHAKELTJES  

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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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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WEBSHOP 
 

Via onze webshop Ons ledenvoordeel profiteert u van de meest 
uiteenlopende aanbiedingen: van een mobiliteitstrainer tot batterijen voor 
uw hoorapparaat, en van voordelig bellen tot leuke uitjes. Bent u niet thuis 
op internet? In ons ledenmagazine ‘Ons’ staan maandelijks mooie 
aanbiedingen, en telefonisch bestellen kan ook! 
 
Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl, of bel 085 486 33 63. 

 
RIJBEWIJSKEURING 
 

De hier genoemde keuringsinstelling hanteert sowieso een aantrekkelijke 
prijs, maar vraag bij de instantie zelf gerust even na of je als lid van KBO-
Brabant en Senioren Budel in aanmerking komt voor extra korting. 
 
Naam: Verkeersschool Cranenbroek 
Adres: Instraat 21 
Postcode en plaats: 6021 AC BUDEL  
 
Contact: Dagelijks bereikbaar voor afspraken en informatie tussen  
 09:00 uur en 17:00 via tel. 088 2323300.  
Online: afspraak maken via www.regelzorg.nl 
 
Gezondheidsverklaring telefonisch te bestellen of via info@regelzorg.nl 
 
ENERGIE 
 

Onze partner Energiebesteding voorziet u van groene energie direct uit 
Nederlandse bron, tegen voordelige variabele en vaste stroom- en 
gastarieven. Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het 
overstappen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van 
Energiebesteding. Hier nemen ze de tijd voor u en regelen ze alles. 
Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl, of tel. 085 486 33 63 

TIPS EN WEETJES VAN KBO-BRABANT 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
http://www.regelzorg.nl/
mailto:info@regelzorg.nl
http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Ik kwam de liefde tegen 
vanmorgen in een wei. 

Ze zei: 
toe, blijf bij mij, 

ik zal je vrede geven en rust. 
Ik zal geen vragen stellen, 

geen oordeel vellen, 
ik wil alleen maar bij je zijn. 

 
Ik kwam de liefde tegen 
vanmorgen in een wei. 

Ze zei: 
ik wil je vergezellen, 

geen uren, dagen tellen, 
geen gisteren of morgen 

of eisen 
voor de toekomst stellen. 

 
Ik kwam de liefde tegen 
vanmorgen in een wei. 

Ik zei: 
ik heb geen tijd, heb zorgen, 
van gisteren voor morgen, 

ik heb nog veel te doen; 
toe liefde, 

houd toch je fatsoen. 
 

De liefde is toen stil, 
geruisloos weggegaan, 

ik heb haar nergens meer zien staan. 
 

 
 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 
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Op 11 augustus kunnen we weer gaan 
genieten van een heerlijke en 
uitgebreide barbecue op de terrassen 
van Café - Zaal De Wielerbaan. Wil je 
meedoen aan deze gezellige en lekkere 
middag/avond dien je je vóór 
7 augustus op te geven bij: 
Jo Voermans, tel. 0495 593258 
 

Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. De aanvang is 17:30  en de 
kosten € 17,50 p.p. excl. consumpties. 
 

 
GROENTE EN FRUIT 
 

Plant je aardbeien in eigen tuin? 
Als je er prei tussen zet gaan de aardbeien het nóg beter doen. 
 
 

 

 
De taart van de maand juli is gewonnen 
door Willemien van den Dungen 
 
 
We hopen dat ie gesmaakt heeft, 
Willemien! 
 
 
 

BARBECUE  

TIPS VAN OMA 

 

KWARTAALTAART 
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KRUISWOORDRAADSEL 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere 
persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 
23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 
31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 
glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 
44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 
grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 
heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van 
Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 
cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in 
Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 
16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 
25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de 
wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 
strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale 
speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 
Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 
ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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Piet Fransen, geboren en opgegroeid in Gastel, onderwijs gehad in Budel, op 
de Jozefkleuterschool in de Kerkstraat en de Aloysius jongensschool aan de 
Mathijssenstraat. Na HBS en Kweekschool (nu PABO) begon ik  in het 
basisonderwijs, waarvan velen mij kennen als leerkracht aan de St 
Jozefschool/de Kleine Wereld, in augustus 2006 gefuseerd met de St 
Annaschool tot BS De Schatkist. In 2011 heb ik na ruim 42 jaar het onderwijs 
vaarwel gezegd, terugkijkend op 42 mooie jaren met de jeugd,  hun  ouders 
en collega’s en vooruitkijkend op de vrije tijd, die voor me lag. 
 
In 1978 heb ik me aangemeld als lid bij toneelvereniging de Budelse Comedie, 
om naast mijn werk en gezin ontspanning te vinden door in de huid te 
kruipen van een typetje dat op het toneel moest worden neergezet. Samen 
met iedereen binnen de vereniging hebben we in  al die jaren mooie uren 
beleefd aan het instuderen van tekst en spel. Het plezier hadden we met 
elkaar om elke rol in het stuk optimaal uit te laten komen, waarbij veel 
gelachen maar ook serieus gerepeteerd werd. Blij waren we als dan ook het 
publiek bij de uitvoeringen enthousiast reageerde. Al vrij snel moesten in de 
kleine vereniging ook andere taken samen worden aangepakt: Decor 
bouwen werd ook door de leden gedaan: zagen, timmeren, schilderen, 
behangen. We waren van alle markten thuis. Gelukkig hebben we nu onze 
vrijwilligers, die dit werk grotendeels hebben overgenomen. Ook 
bestuurstaken moesten worden ingevuld en toen onze penningmeester 
vertrok kreeg ik zijn taak toebedeeld want “unne mester kan goe schrieven 
en tellen” werd gezegd. Toen het grimeren voor Jan van Cranenbroek in 
november, bij alle Sinterklaasdrukte, teveel werd, werd dat, na het volgen 
van diverse cursussen, vanaf 1986 ook een van mijn taken. De 
toneelvereniging was en is mijn hobby en omdat we in 2012 geen regisseur 
hadden, werd dat de volgende uitdaging voor mij. Na overleg met de leden 
en vrijwilligers gingen we die samenwerking vol vertrouwen aan op basis van 
mijn ervaring als speler, decorbouwer, bestuurslid, grimeur en mijn werk in 
het basisonderwijs met dramalessen, kersttoneel, musicals e.d. Na dat eerste 
jaar als regisseur bleek in  de evaluatie dat we samen positief verder konden 
en tot nu toe loopt de samenwerking prima. 

PIET VERTELT… 
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En toen….kwam Corona, alles ging op slot.  
2020: geen bijeenkomsten, geen repetities, geen uitvoeringen.  
2021: Jubileumjaar, 50 jaar de Budelse Comedie, maar…beperkingen… geen 
bijeenkomsten tot… juni…versoepelingen …ledenvergadering en…ja!! We 
gaan repeteren en indien er geen nieuwe uitbraak van corona komt met 
nieuwe beperkingen, kunnen we ons publiek weer verwelkomen op 20, 21, 
17 en 28 november 2021 in De Borgh. Hoera! 
 
Noteer deze data al op de kalender en tot ziens bij een van onze 
voorstellingen.. 
 

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

  

CADEAUBON 

 

KADO
BON 

 
Voor 
een 
jaar 
lidm
aats
chap 

bij 
 

Seni
oren 
Bud
el 
 

Aan
gebo
den 
door
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Sinds kort zijn wij lid van Senioren Budel en hebben wij kennis kunnen maken 
met de fietsactiviteit op woensdagmiddag, wat een prettige ervaring om met 
een groep onder begeleiding de wijde omgeving van Cranendonck te 
verkennen en ook nog gezond bezig te zijn. 
Zoals onlangs een mooie trip naar de Wulp, via de grote heide waar we ons 
konden vergapen aan de enorme villa’s en buitenhuizen. Na een aantal 
tussenstops en koffiepauze, weer terug naar Budel via een laan vol 
kersenbomen, nu via omgekeerde volgorde langs de villa’s, onderweg nog 
een noodstop met 2 man lek gereden, na overleg kon de groep toch verder 
en ging op het eind in Budel ieder zijn eigen weg naar huis.  
Rest ons een dank voor de organisatie van de wekelijkse fietstocht en hopen 
nog vaak mee te gaan. 
 
Jaap en Gerrie de Kok 

 
 
 
 
 
 
  

FIETSEN 
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We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt 
blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt 
veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?  
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de 
Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van 
de gemeente Cranendonck, in samenwerking met de lokale VVN afdeling en 
de lokale seniorenverenigingen organiseren we een opfriscursus 
verkeerskennis voor de ervaren automobilist. Je verkeerskennis wordt 
opgefrist en onze instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe 
verkeersregels, -situaties en -borden. 
 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te 
melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) 
Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.  
De cursus is op (je wordt beide dagen verwacht): 
Woensdag 22 en 29 september 2021 tijdstip 13.30 – 15.45 uur in Budel 
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de 
gemeente Cranendonck en is dit iets voor jou? 
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via 
onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
http://vvn.nl/opfriscursuscranendonck 
 

(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM 
richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte 
RIVM richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden) 
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens.  
 
 
 
 

GRATIS JE VERKEERSKENNIS OPFRISSEN? 

BEKEURINGEN 
 

Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te 
betalen. 

http://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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HOND LEERT BAAS TRUCJE 
 

Ik ken een hond die zijn baas kunstjes leert.  
Als de hond hem een stok brengt, gooit de baas die meteen 

weer weg! 
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06 1049 8978 
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