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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:
Henny van Deurzen
Nelly Heeres
Nicky Looijmans
Harrie en Gonnie Joppen
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.
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VAN DE VOORZITTER
KONING SCHIETEN
Na een paar jaar wachten konden we
eindelijk het gezellige koning schieten
weer organiseren. Vanaf 13:00 liep het
mooie terras van De Schut onder een fijn
zonnetje weer vol. Inschrijving en
volgorde van de schutters werd door Jan
van Hunsel in gang gezet en na controle
van ID kon de strijd om de vogel beginnen.
De eerste splinters van de vogel vlogen eraf en na een uurtje wist Anne met
een welgemikt schot de kop er af te schieten. Tegen 16:00 wist Jan het kapot
geschoten lijfje omlaag te halen. Hoera de nieuwe koning was bekend in de
persoon van Jan Meeuwissen. Felicitaties, bloemen en applaus nam hij trots
in ontvangst. Intussen dreven de lekkere BBQ luchten over het terras en
konden we allemaal gebruik gaan maken van het goed verzorgde BBQ buffet.
Hoe gezellig kan het zijn? Er maakten nog maar weinig mensen aanstalten
om te gaan, maar zo tegen 17:30 gingen de eerste toch huiswaarts. Degene
die nog bleven schoven stoelen en tafels in een grote kring bij elkaar en
gezien de goeie zin en lekkere wijntjes zag het er naar uit dat er voorlopig
nog geen eind aan kwam. Het werd een steeds vrolijkere boel, en het
scheelde denk ik maar 1 wijntje of we hadden iemand die voor beweging voor
ouderen ging zorgen. Ondertussen (de wijntjes deden hun werk) werd er
zelfs geopperd om met een team aan het
volleybaltoernooi deel te nemen onder de naam DE
AAUW KNEUK. We hadden 6 spelers nodig maar
wel 15 tot 20 reserves. Nog een laatste rondje en
toen tegen 19:30 gingen we toch maar huiswaarts.
Dank gaat uit naar de mensen van De Schut die er
door hun zorgen er weer een prachtige middag van
gemaakt hebben. Jurgen van De Brasser voor de
voortreffelijke BBQ en de mensen van ons bestuur
die zich weer ingezet hebben dat deze dag weer op
rolletjes verliep.
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AGENDA 2022

Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het jaar in
de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar
de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar. 1 juli hoort nog bij de eerste helft
van het jaar. Een "gewoon" jaar van 365 dagen is precies half voorbij op 2
juli om 12:00 's middags. Een schrikkeljaar is vanwege de extra dag in
februari iets eerder half voorbij, om middernacht van 1 op 2 juli.
datum
01 jul
05 jul
06 jul

07 jul

08 jul
12 jul
13 jul

14 jul

activiteit
aanvang
Handwerken
09:30
Qigong
09:00
Rikken
13:30
Bestuursvergadering
09:00
Handwerken
13:00
Fietstocht Wedelse Watermolen
13:15
Bridge
13:30
Dineren bij De Griek gaat niet door.
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
Handwerken
13:00
Fietstocht Vosseven
13:15
Bridge
13:30
Jeu de boules
13:30
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locatie
Foyer
Jan van Friedte
Foyer
1.09
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Jan van Friedte
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Achterzijde

13:30
13:30
09:30
09:30
09:00
13:30
13:00
13:15
13:30
16:30
13:30
13:30
13:30
09:30
09:00
13:30
13:00
13:15
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
09:30
09:30

Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Jan van Friedte
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer

datum activiteit
hele maand augustus géén qigong

aanvang

locatie

02 aug
03 aug

13:30
09:00
09:30
13:30
13:30

Foyer
1.09
Foyer
Foyer
Achterzijde

15 jul
19 jul
20 jul

21 jul

22 jul
26 jul
27 jul

28 jul

29 jul

Sjoelen
Darten
Handwerken
Nordic Walking
Qigong
Rikken
Handwerken
Fietstocht Kaulille
Bridge
André Rieu
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Qigong
Rikken
Handwerken
Fietstocht Peerkesbos
Bridge
Dagtocht Bloem en Tuin Nuenen
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Nordic Walking

Rikken
Bestuursvergadering
Handwerken
Bridge
Fietstocht Swartbroek
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Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Jan van Friedte
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
HEMA
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde

04 aug

05 aug
09 aug
10 aug

11 aug

12 aug
13 aug
16 aug
17 aug

18 aug

19 aug
23 aug
24 aug

25 aug

26 aug

Dineren
Kaartverkoop MuseumPlusBus
Puzzeltheek
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Rikken
Handwerken
Bridge
Fietstocht Goolder Heide
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Nordic Walking
Barbecue
Rikken
Handwerken
Bridge
Verrassingsfietstocht
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Handwerken
Rikken
Handwerken
Bridge
Fietstocht Wulp langs kanaal
Ledenvergadering biljartgroep
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Nordic Walking
Handwerken
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18:00
10:00-11:30
13:30-15:00
13:30
13:30
13:30
13:00
13:30
09:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
09:30
09:30
15:00
13:30`
09:30
13:30
09:30
13:30
13:30
13:30
09:30
13:30`
09:30
13:30
13:30
14:00
13:30
13:30
13:30
09 :30
09:30

Coockpit
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
De Brasser
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Achterzijde
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde
Prowise
Achterzijde
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer

30 aug
31 aug

Rikken
Handwerken
Bridge
Fietstocht Rondje Budel

13:30`
09:30
13:30
13:30

Foyer
Foyer
Foyer
Achterzijde

Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30
01 sep

02 sep
06 sep
07 sep

08 sep

09 sep
14 sep
21 sep
28 sep

Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Dagtocht MuseumPlusBus
Handwerken
Qigong
Bestuursvergadering
Handwerken
Bridge
Fietstocht Sterksel
Dineren
Jeu de boules
Sjoelen
Darten
Nordic Walking
Handwerken
Fietstocht Reppel
Fietstocht Daantjes Hoeve
Fietstocht Leenderbos

13:30
13:30
13:30
09:00
09:30
09:00
09:00
09:30
13:30
13:30
18:00
13:30
13:30
13:30
09 :30
09:30
13:30
13:30
13:30

Achterzijde
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Jan van Friedte
1.09
Foyer
Foyer
Achterzijde
Wielerbaan
Achterzijde
Foyer
Foyer
Achterzijde
Foyer
Achterzijde
Achterzijde
Achterzijde

Voor opgeven of afzeggen van het dineren moet je Jo Voermans bellen op
tel. 0495 593258. Dit moet uiterlijk het weekend vooraf.
We willen je er op attenderen dat alle prijzen voor dineren hoger kunnen
uitvallen dan we gewend zijn, maar de oorzaken daarvoor kunnen we wel
bedenken toch?
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OEPS…

Op 1 juni viel de Fietstocht Reppel in het water.

FIETSEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2022…
datum locatie

begeleider

vertrek

03 aug Swartbroek

Jan van Lierop

13:30

10 aug Goolder Heide

Jan van Lierop

13:30

17 aug Lange verrassingstocht

Jan van Lierop

09:30

24 aug Wulp langs kanaal

Jen Derks

13:30

31 aug Rondje Budel

Jan Claes

13:30

07 sep Sterksel

Jan Claes

13:30

14 sep Reppel

Jan Derks

13:30

21 sep Daantjes Hoeve

Herman Adams

13:30

28 sep Leenderbos

Jan van Lierop

13:30

Vertrek aan de achterzijde van De Borgh.
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WANDELEN

Een wandeling op 24 mei in Hageven
Neerpelt. Wederom een prachtig
bosrijke
omgeving
en
mooie
waterpartijen. Plotseling verloren wij
Jac uit het oog. Jac tuurde in het rond
op zoek naar zijn vrouwen. Later zagen
Els en ik vanuit een uitkijktoren dat Jac
en de andere vrouwen herenigd waren.

Helaas kon ik niet deelnemen aan
de laatste wandeling op 31 mei.
Jac, dank je wel voor de gezellige
en mooie wandelingen en ik
verheug me op de nieuwe reeks
vanaf september. Fijne vakantie
allemaal.
Groetjes Anne
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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
NIEUWE FLUITKETEL
Heb je een nieuwe fluitketel? Doe er een paar knikkers in. Deze
rollen over de bodem heen en weer en zullen op die manier
kalkaanslag voorkomen. Vervang wel iedere paar maanden de
knikkers voor een stel nieuwe.

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
We zijn te verstandig
om gelukkig te zijn
en dan zijn wij sukkels
ook nog gelukkig
dat we niet onverstandig zijn.
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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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DAGTOCHT NAAR BLOEM EN TUIN IN NUENEN 28 juli 2022
We gaan een fijne dag doorbrengen op Landgoed Gulbergen. Kronkelige
bospaden, groene tuinen, geurende bloemen en mooie open plekken
vormen het prachtige decor waar Groenexpo Bloem & Tuin voor de 28ste
keer een prachtig evenement organiseert.
We vertrekken om 13:30 met de bus vanaf de parkeerplaats achter de
Hema en rijden naar Nuenen waar u kunt genieten van al het moois.
De dagtocht kost € 40,00 voor leden en € 45,00 voor niet-leden. Hiervoor
krijg je de bustocht, de entree en koffie of thee met gebak. Teruggekeerd in
Budel gaan we dineren bij De Brasser. Ook het diner (zonder drankjes) is bij
de prijs inbegrepen.
De kaartverkoop voor deze dagtocht is op 14 juli 2022 in De Borgh van
10:00 tot 11:30.
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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 je mag je melden en 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
degenen die al betaald hebben. Mocht je onverhoopt niet kunnen meld dit
dan bij onze secretaris.
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MUSEUM PLUS BUS 2 september 2022
SPECIALE DAGTOCHT VOOR ONZE 70-PLUSSERS MET DE MUSEUM PLUS
BUS NAAR HET KROLLER – MULLER MUSEUM OP DE HOGE VELUWE
We kunnen dit jaar met de Museum Plus Bus op pad. Deze bus rijdt speciaal
voor senioren die door hun leeftijd en/of hun lichamelijke conditie geen
museumbezoek kunnen afleggen. Er kunnen, jammer genoeg, maar 30
personen mee. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
We vertrekken vanaf De Borgh. De bus staat klaar vanaf 08:30 en vertrekt om
09:00. Er is geen koffiepauze op de heenreis en tijdens de busrit worden geen
consumpties aangeboden. Het is natuurlijk altijd prima als je eten en drinken
meeneemt en dit in de bus nuttigt.
In het Kröller-Müller Museum bevindt zich de mooiste Vincent van
Goghcollectie ter wereld en geniet je van topstukken van andere moderne
meesters. Er is een uitgestrekte beeldentuin en de museumgebouwen zijn er
voor de liefhebbers van architectuur. Door de ligging op de Veluwe een plek
om te genieten en tot rust te komen.
Na aankomst in het Kröller-Müller Museum krijg je koffie en daarna een
rondleiding. Om 13:15 wordt er voor een lunch gezorgd. Daarna kun je het
museum nog op eigen gelegenheid verkennen.
Om 14:45 vertrekken we uit het museum en de bus vertrekt om 15:15. We
verwachten rond 17:15 terug in Budel te zijn.
De kosten van deze prachtige tocht bedragen slechts € 15,50.
Kaartverkoop op 4 augustus 2022 in De Borgh van 10:00 tot 11:30. Tijdens de
kaartverkoop kun je doorgeven of je een rolstoel of rollator meeneemt.
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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.

TAART VAN DE MAAND JUNI
De taart van de maand juni
werd gewonnen door:
Toos Fransen-van der Laak
Ze waren er heel blij mee en
het heeft haar en haar partner
vast en zeker gesmaakt!
Dank je wel weer bakker
Teeuwen voor het gratis
leveren van de taart.
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ZOMER BARBECUE 13 augustus 2022
Zaterdag 13 augustus pakken we uit met een grote zomer BBQ. Omdat we er
toch niet zeker van waren of we een zomerfeest in de grote tent konden
realiseren in verband met de onzekere factor of het allemaal wel door kon
gaan, hebben we besloten om toch nog iets feestelijks te organiseren met
minder financieel risico. We hebben gekozen voor een fijne grote BBQ met
live muziek. De BBQ vind plaats bij en wordt verzorgd door De Brasser. Het
gaat een uitgebreide BBQ worden met een verrassend dessertbuffet. Wij
kunnen dit bovenstaande aanbieden voor slechts € 25,00 incl. 2 consumpties.
Wie van de prima verzorgde BBQ bij het koningsschieten heeft genoten weet
wel wat er op de bordjes komt. Verkoop 4 augustus, zie bijlage.
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SCHAKELTJES
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 Seniorenvereniging Budel ontmoeten mensen elkaar. Bij onze
activiteiten wordt veel gebuurt, gelachen en handige tips uitgewisseld. Kan
de Nieuwsflits ook een PLEIN zijn voor onze leden? Is er tussen alle
praktische, interessante en grappige informatie een “open onbebouwde
ruimte”? Een plein waar leden elkaar “ontmoeten” voor … eh …
bijvoorbeeld het antwoord op vragen, het aanbieden van hulp of gratis af te
halen overbodige spullen?
In de Nieuwsflits komen steeds vaker onze leden en vrijwilligers aan het
woord. Het wordt steeds meer een blad van, voor en door onze leden. Het
antwoord is: JA. De Nieuwsflits kan mensen met elkaar verbinden, een open
onbeschreven ruimte creëren en zo een schakel zijn tussen onze leden.
Een plein heeft meestal een eigen naam, maar mensen noemen het vaak
simpelweg “het plein”. Het plein in de Nieuwsflits noemen we
“Schakeltjes”. De Schakeltjes hebben een nummer. Dat is gemakkelijker
voor het contact.
SCHAKELTJES
Zelf een Schakeltje plaatsen, reageren of informeren? Dat kan. E-mail naar
seniorenbudel@outlook.com of bel naar 0495 492519.
SCHAKELTJES
Aangeboden:
Gevraagd:
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REANIMATIECURSUS
18 mei reanimatiecursus in De Borgh georganiseerd door Senioren Budel. Er
hadden zich 14 personen aangemeld waarvan er 9 overbleven die
daadwerkelijk aan de cursus deelnamen. Eigenlijk jammer voor iets dat best
wel belangrijk is, zeker voor onze vereniging. Er werd uitgelegd hoe men
mensen met een hartstilstand en hoe men iemand met flinke verwondingen
kan helpen. Het is niet de bedoeling dat je een volleerd EHBO-er wordt, maar
je leert wel dat je niet bij het bovenstaande met je handen in het haar er bij
staat. Nu zie ik deze cursus zeker voor onze leden als best wel belangrijk. Er
zijn al wat begeleiders van een paar activiteiten die deelnemen, maar graag
zou ik zien dat iedere activiteit vertegenwoordigd zou zijn. We organiseren
in ieder geval de cursus volgend jaar weer en gaan dan ook de mensen die
activiteiten begeleiden proberen over te halen om deel te nemen. Maar
natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Jen Compen
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PUZZELTHEEK

Wist je dat onze puzzeltheek het ideale plein is waar je jouw legpuzzels, die
je zelf in de loop der jaren al heel vaak gemaakt hebt, kunt ruilen!? Denk
nooit dat jij de enige bent die graag eens een frisse wind wil laten waaien
door je verzameling puzzels.
De ruilbeurs wordt om te beginnen het hele jaar door, ééns per maand,
georganiseerd en wel op de eerste donderdag van de maand in de foyer van
De Borgh van 13:30 - 15:00. Vanaf 2023 houden we een zomerstop in
juni/juli/augustus. Je kunt dan in april of mei extra puzzels meenemen om
de zomer door te komen.
Het is niet verplicht om lid te zijn van onze vereniging, ook niet-leden
mogen ruilen en het is ook niet aan leeftijd gebonden. Beginnende
puzzelaars mogen een puzzel meenemen zonder er eentje in te leveren en
het ruilen is gratis maar de vereniging steunen mag natuurlijk altijd.
Kijk eens op zolder of je misschien nog puzzels hebt liggen en die je aan
onze vereniging wilt schenken.
Heb jij interesse, of wil je graag eerst nog wat informatie?
Bel dan met ons secretariaat op 0495 492519 of stuur gewoon een e-mailtje
naar: seniorenbudel@outlook.com
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www.seniorenbudel.nl
seniorenbudel@outlook.com
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