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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: 
 
 

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. 
 
Helaas hebben we nog geen nieuwe leden te melden. 
 

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: 
  
  8 mei 2021 Toos Lammers-Peels 

 
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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 Zo, weer een maand voorbij. Weer een maand van 
afwachten wat er kan of mag. We zijn het moe, we willen 
weer van onze activiteiten genieten, we hebben nu wel 
lang genoeg gewacht en kunnen onze tijd wel beter 
besteden. Tijd die we niet willen verspillen, tijd waarvan 
we nog volop willen genieten. We hebben als bestuur 

besloten om nog te wachten met starten van activiteiten tot na onze 
volgende vergadering op 2 juni. We denken en hopen dan dat de 
vooruitzichten weer wat positiever zijn. Via de werkgroepen houden wij je 
dan op de hoogte. 
Wat in ieder geval niet doorgaat is het optreden van André Rieu. Het is 
omgeboekt naar 21 juli 2022. Ik heb over en weer contact gehad met Brabant 
Expres Reizen over wat te doen wanneer er mensen zijn, die om wat voor 
omstandigheden dan ook, niet meer kunnen of willen meegaan. Ze gaan zich 
daar naar ons toe heel coulant in opstellen wat eventuele annuleringen 
betreft, maar raden ons wel aan om niet de hele trip voor iedereen te 
annuleren. De vrijgekomen kaarten gaan weer de verkoop in en dan wordt 
het moeilijk om weer plaatsen te reserveren voor een grote groep. Uw 
bestuur ziet het liefste dat er in 2022 nog zoveel mogelijk van onze leden 
meegaan, en dat ze hun investering en geduld nog een jaartje kunnen 
uitzitten. 
 
Hieronder volgt het persbericht van Andre Rieu. 
 

Lieve vrienden, 

  

De laatste maanden zien we veel ontwikkelingen die ons hoopvol stemmen 

wat betreft het geven van concerten in de nabije toekomst. Velen van jullie, 

mijn lieve fans, zijn inmiddels al gevaccineerd, ik zelf ook. Helaas zijn we 

wereldwijd nog niet ver genoeg met de vaccinaties om in juli onbezorgd en 

gelukkig samen in Maastricht te zingen, te lachen en te dansen. Mijn orkest 

VAN DE VOORZITTER 
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en ik verlangen net als jullie naar deze avonden. Tot mijn grote spijt moet ik 

daarom aankondigen dat onze traditionele openluchtconcerten op het 

Vrijthof in Maastricht ook dit jaar niet door kunnen gaan. 

  

Het moet weer voor iedereen mogelijk zijn onze concerten te bezoeken, jong 

en oud, uit Nederland, maar ook uit vele andere landen. Mijn orkest en ik 

zijn er erg trots op om elke zomer voor mensen uit de hele wereld in mijn 

geboortestad op te treden. 150.000 fans uit 90 verschillende landen hebben 

samen met ons in 2019 onvergetelijke avonden gevierd. Degenen onder 

jullie die mijn concerten in Maastricht al vaker hebben bezocht, weten dat 

deze magische, unieke en vrolijke sfeer alleen mogelijk is zonder 

beperkingen en afstandsregels. Als we feestvieren, doen we dat zoals altijd 

samen, met elkaar! Helaas is dit in 2021 nog steeds niet mogelijk, en 

veiligheid heeft natuurlijk de hoogste prioriteit. 

 

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alle concerten opnieuw in 

te plannen, want we willen jullie iets geven om naar uit te kijken. 

Het Johann Strauss Orkest en ik sturen jullie onze allerbeste wensen. We 

kunnen niet wachten om binnenkort weer muziek en plezier met jullie te 

delen! 

The waltz will go on! 

 

Veel liefs,  

André Rieu 
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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; 

• je de contributie van onze vereniging van zorgverzekering VGZ 
terugkrijgt als je lid bent/wordt; 

• we het heel fijn zouden vinden als onze leden een artikeltje zouden 
schrijven voor de Nieuwsflits; 

 

 
GYMPIES 
 

Gympen zijn een fijne uitvinding. Jammer alleen, dat ze in de 
zomer kunnen gaan stinken. Daar gaat oma wat aan doen. 
Stop ’s avonds een geurig en droog theezakje in de neus van 
je gympen dan ruiken ze de volgende morgen weer lekker 
fris! 

WIST JE DAT 

TIPS VAN OMA 

 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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VAN HARTE PROFICIAT! 
 

 

Op 24 juli wordt mevrouw Toemen-Chatrou  
90 jaar. 

 
 

 
Toon van Cranenbroek is op 26 april j.l. benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Alsnog van harte proficiat Toon! 
 

 

 
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. 
  

 

IETS TE VIEREN? 

ONDERSCHEIDINGEN  

SOCIAAL MAKELAAR  
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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. 
 

 
We starten weer een nieuwe rubriek. 
 
Dit monument maakt deel uit van een stuk 
geschiedenis. De vraag is: waar staat het 
monument? 
 
Oplossingen kun je tot 10 juni 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 de winnaar wordt beloond met 2 consumptiebonnen, te 
gebruiken in De Borgh. 
 
 
 
 

KNUTSELEN  

KEN ONS DORP 

Het leven is als een oude televisie, soms stoort het een beetje en 
moet je de juiste zender opzoeken. 
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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  

Ontmoeting op straat 
“Hé, u bent toch meneer De Boer?” 
“Nee, ik heet Prlwytzkofsky.” 
“O ja, sorry, ik haal die twee namen altijd door elkaar.” 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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zo houdt u beestjes buiten de deur 
 
Vliegen voorkomen 
Houd de kattenbak en andere plekken waar 
uitwerpselen van dieren liggen goed schoon.  
 
Vliegen bestrijden 

• Koop bij de bouwmarkt of het tuincentrum een 
spuitbus met een plataardig verdelgingsmiddel. Dit doodt  insecten, maar 
is niet schadelijk is voor mensen en warmbloedige dieren. 

• Hang een vliegenlamp op die vliegen aantrekt en doodt. 
 
Mieren voorkomen 
Laat afvalcontainers altijd legen, ook als er weinig in zit. Maak de containers 
regelmatig schoon. Of laat ze schoonmaken door een bedrijf. Er bestaan al 
reinigingsabonnementen voor 50 euro per jaar. 
 
Mieren bestrijden 

• Meng zuiveringszout (ook wel baking soda genoemd) met poedersuiker. 
Zet het neer in een bakje of strooi het rond het nest. Zuiveringszout doodt 
mieren na verloop van tijd. Doordat ze het meenemen naar hun nest, 
gaan ook daar de mieren dood. 

• Spuit een mengsel van azijn en water met een plantenspuit op alle 
plekken waar u mieren wilt verjagen. Azijn doodt de mieren niet. 

• Smeer drempels bij openstaande deuren in met olijfolie, de mieren 
kunnen hier niet overheen. 

• Heeft u een compleet mierennest? Gooi er kokend water overheen, 
nadat u er met een stokje in heeft geprikt. Herhaal dit een paar keer. 

• Heeft u erg veel mieren in huis en helpen deze maatregelen niet? Schakel 
dan een professionele bestrijder in. 

 
Wespen voorkomen 

BEESTJES  
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• Snijd een sinaasappel of citroen doormidden en steek er kruidnagels in. 
Dat houdt wespen op afstand. Hetzelfde geldt voor ui, azijn, koffie, 
geraniums en wierook. 

• Vermijd zoete geuren op uw huid, bijvoorbeeld van parfum of 
zonnebrandcrème. 

 
Wespen bestrijden 

• Plaats een wespenval gevuld met een zoete vloeistof. Maak de val zelf 
van een limonadefles. Snijd de hals van de fles af en klem deze 
ondersteboven op de onderkant. 

• Spuiten met een natuurlijk verdelgingsmiddel kan natuurlijk ook. 

• Schakel voor het verwijderen van een wespennest een professionele 
bestrijdingsdienst in. 

 
Zilvervisjes en papiervisjes voorkomen 

• Klop bibliotheekboeken uit voordat u ze mee naar binnen neemt. 

• Verzamel uw oud papier niet in huis. 

• Ventileer uw woning en eventueel de kelder goed. 

• Heeft u een vochtige woning? Zet dan vochtvreters neer. 

• Berg ordners en ander papier op in afsluitbare plastic boxen. 

• Probeer de temperatuur in huis overal onder de 22 graden te houden. Bij 
temperaturen onder de 20 graden komen de eitjes van het papiervisje 
niet meer uit en onder de 18 graden ontwikkelt het papiervisje zich niet 
goed. 

• Isoleer leidingen die door kasten en holle ruimtes lopen. Op die manier 
wordt het in die ruimtes niet te warm.  

 
Zilvervisjes en papiervisjes bestrijden 

• Leg ’s avonds een doorgesneden aardappel in een open plastic zakje neer. 
Zilvervisjes komen hierop af. Knoop het zakje ’s morgens dicht en gooi 
het weg. 

• Strooi peper op plekken waar papier- en zilvervisjes zitten. 

• Heeft u erg veel zilvervisjes of papiervisjes en komt u er niet vanaf? 
Schakel dan een professionele bestrijder in. Licht ook de buren in, want 
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deze insecten laten zich niet tegenhouden door een muur of een 
voordeur. 

 
Muizen voorkomen 

• Laat geen vetbollen en zaden voor vogels buiten liggen. 
 
Muizen bestrijden 

• Zet een val. Lok de muis met kaas, chocola, noten of havermout met 
pindakaas. 

• Met een kooi- of kantelval vangt u de muis levend. U kunt hem daarna 
ver buiten de bebouwing weer vrijlaten. 

• Gebruik liever geen muizengif. Het leidt tot een langzame, pijnlijke dood 
en is ook schadelijk voor de gezondheid van mensen en andere dieren. 

• Als muizen echt een plaag worden, neem dan contact op met een 
professionele ongediertebestrijder. 

 
Bedwantsen voorkomen 

• Voorkom dat u bedwantsen meeneemt uit een hotel of vakantiehuisje. 
Zet uw koffer niet op het bed of op de vloer ernaast. Een rekje op afstand 
van de muur en het bed is een betere plek. De badkamer is ook een veilige 
plek. 

• Bent u in een hotel gebeten door bedwantsen? Stop uw kleding dan in 
een afgesloten vuilniszak en was deze thuis op minimaal 60 graden. 
Droog de kleding in de droger. Boen de koffer goed schoon met heet 
water. 

 
Bedwantsen bestrijden 
Een bedwantsenplaag in uw eigen huis, kunt u het beste overlaten aan een 
professionele bestrijdingsdienst. 
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Ik ben Thea de Werdt, in 1940 in Weert geboren als Thea Verhagen, als vierde 
in een gezin van tien kinderen. Ik wil jullie in deze bijdrage graag iets vertellen 
over mijn hobby.  
 
Mijn belangstelling voor beeldende kunst dateert van vele jaren her, eigenlijk 
al vanaf direct na de lagere school, maar mijn ouders vonden die geiten-
wollen-sokken-dragende kunstenaars met kapotte spijkerbroeken maar niks. 
Daar was geen droog brood mee te verdienen. Pas veel later, toen mijn eigen 
kinderen al wat groter waren, kreeg ik de gelegenheid om die prille 
belangstelling uit te bouwen en “handen en voeten te geven”. 
 
Na het volgen van schilderlessen bij diverse leraren en in meerdere clubs, 
bleek ik toch behoefte te hebben aan een wat grondigere en meer complete 
opleiding. In 1988 ben ik begonnen aan de kunstacademie te Neerpelt, België 
(Noord Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs). Ik heb daar de vakken 
tekenen/schilderen, beeldhouwen en kunstgeschiedenis gevolgd gedurende 
8 jaar.  
Na het voltooien van deze opleidingen heb ik een groot aantal werken 
gemaakt (beelden en schilderijen) en ook een aantal jaren zelf les gegeven. 
Zowel in mijn beelden als in mijn schilderijen probeer ik met zo weinig 
mogelijk details iets neer te zetten en laat dan de verdere invulling aan de 
fantasie van de toeschouwer over. Mens en natuur spelen een belangrijke 
rol.  
 
Mijn stijl is in de loop van de jaren sterk geëvolueerd van realistisch/figuratief 
naar sterk gestileerd, soms bijna abstract. 
Kleur speelt een belangrijke rol: mijn palet is fris en warm.  
Ik heb erg veel plezier beleefd aan het schilderen van Toscaanse 
landschappen, geïnspireerd op de vele reisjes, die ik samen met mijn man 
Rein en met reisgezelschappen gemaakt heb naar dat gebied. 
Een andere mooie serie schilderijen ben ik “Red, Yellow en Blue” gaan 
noemen, met een wat ondeugende knipoog naar het beroemde/beruchte 
schilderij van Barnett Newman (Who’s afraid of Red, Yellow and Blue).   

THEA VERTELT … 
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Helaas is de (erfelijke) reuma van lieverlede zó op gaan spelen, dat ik zowel 
beeldhouwen als schilderen op heb moeten geven. 
Gelukkig biedt de Seniorenvereniging (althans buiten coronatijd!!) nog tal 
van activiteiten aan zoals fitness, bridge, etentjes en reisjes waar ik met 
plezier aan meedoe.  
 
Thea de Werdt 
 
 
 
 
 
 
 
 
   “Red, Yellow and Blue” 3   
 
 

Een goede en tijdige voorbereiding op uw woontoekomst is het halve werk 
  
Kleine aanpassingen kunnen uw wooncomfort en de veiligheid in huis 
vergroten. Vraagt u zich af wat er in uw eigen huis allemaal mogelijk is? En 
vindt u het prettig als een expert daarbij eens met u meekijkt? Dan kunt u 
gebruikmaken van de gratis Huistest, die wij aanbieden in samenwerking 
met Generatiethuis. Samen met een hiervoor opgeleide vrijwillige 
woonadviseur loopt u door uw eigen woning om eens te onderzoeken op 
welke wijze u uw wooncomfort en -veiligheid kunt vergroten. 
In coronatijd gaat dit alles via een briefwisseling met een formulier en per 
telefoon. Wij houden de regels in acht! 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO-Brabant,  
Edith Mostert,  emostert@kbo-brabant.nl of telefoon: 073  644 40 66 of 
kijk op www.kbo-brabant.nl/huistest/ 

GRATIS HUISTEST 
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Een huisvrouw beste mensen, is de spil van haar gezin. 

Ze is als eerste wakker en slaapt 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 troep. 

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 van haar troep. 
Haar wapenspreuk is liefde, God zegene haar beroep! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden door Mieke  Theyssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEN BEROEP 

Ik heb echt een droomhuwelijk, 
jammer dat ik iedere keer wakker word 
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ADMINISTRATIECAFÉ CRANENDONCK 
 
Heb jij hulp nodig bij jouw administratie of ken je iemand die hulp kan 
gebruiken? Maak een afspraak bij het Administratiecafé Cranendonck! 
 
Het Administratiecafé is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met het 
invullen van formulieren of met het indienen van aanvragen. Ook mensen die 
zelf geen beschikking hebben over een computer en printer kunnen bij ons 
terecht. Naast hulp bij het invullen van formulieren kunnen mensen ook bij 
ons terecht voor meer informatie over bestaande voorzieningen. Niet altijd 
maken mensen gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden die 
voorhanden zijn, waardoor zij bijvoorbeeld financiële bijdragen laten liggen. 
 
Het Administratiecafé werkt op basis van het maken van een afspraak. Om 
een afspraak te maken kunt u op maandag- of donderdagmiddag tussen 
13:30 en 15:30 telefonisch contact opnemen via 0495 592553 met de 
Vrijwilligerscentrale Cranendonck. 
 
Het Administratiecafé is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale 
Cranendonck, onderdeel van Cordaad Welzijn. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Marlon Korsten, 06 2037 2237 of stuur een mail 
naar marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl. 
 
 

 
Toen God de mens schiep moet hij verwacht  
hebben dat de mens liever praat dan luistert. 
Hij gaf hem één mond en twee oren. 
We hebben zijn verwachting overtroffen. 

 
 

CORDAAD 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 
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WOORDZOEKER 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze 
af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 
AFSTOPPEN JARIG STAAR 
ATOOM JEUKEN TAALFOUT  
BARITON KAKEN TIKKEN 
BESJE KNOTTEN TOVERFLUIT 
DUIKLESSEN KRAAMFEEST TURNER 
EERSTEKLAS MEELZAK ULAAN 
FLANK MOTIE VADEM 
GEWAAD NAGELVAST VEDEL 
GIEREN OORARTS VOGELNEST 
GODEN PERRON VUREN 
HALSTER RONDOM WAAIERPALM 
HANEKAM SCENE WEGENATLAS 
HANGMAP SCHUIFMAAT ZEVEN 
HAREM SNEEUWEN ZWEEFTREIN 
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Twee eieren zitten in een pot met kokend water. 
 

Zegt de ene: “Pff wat is het warm hier!” 
Zegt de andere: “Ach, daar word je hard van!” 
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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

