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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 Vestjens-Looijmans 
 Ans Cox-Mooren 
 Marij Jansen-Sanders 
 Gerard Stienen 
 Marian Cloquet-Alleman 
 Rob Cloquet 
 Piet Neijssen 
 Annie Neijssen-Kirkels 
 
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. 

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

LEDEN 
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Jaarvergadering biljarters: ik dacht schuif eens aan om te horen hoe het er 
voorstaat met onze biljartclub. Onder de bekende wijze en op zijn Cor 
Neijssens werd de vergadering geopend. Een half jaar terug had Cor al 
aangegeven dat het een probleem ging worden met het opstellen van 
wedstrijdschema’s omdat na 20 jaar Franz Twardy er nu toch echt mee ging 
stoppen. Gelukkig kon hij Ben Kursten presenteren als de nieuwe man die dit 
voor zijn rekening ging nemen. Franz werd bedankt voor de lange tijd die hij 
in de vereniging heeft gestoken. Dat het biljarten goed in elkaar zit blijkt wel 
uit het feit dat er 40 van de 52 leden aanwezig waren die belangstellend alles 
in zich opnamen wat er komend seizoen gaat gebeuren  binnen hun club. 
  
Wat anders, zoals je ziet blijft Senioren Budel groeien in het aantal leden. 
Conclusie is dat we het nog niet zo slecht doen met onze activiteiten. Toch 
streven we ernaar om nog meer nieuwe onderwerpen te benaderen en uit 
te voeren. Heb je bijvoorbeeld een idee wat ook in onze vereniging zou 
passen, laat het ons weten dan kijken wij of het bij ons past en uit te voeren 
is. Zo gaan we 23 oktober De Borgh weer ombouwen tot een groot gezellig 
muziek- en danscafé. Nog nooit op onze gezellige muziek- en dansmiddag 
geweest? Toch eens komen en genieten van onze live muziek en gezellige 
ambiance. Lekker luisteren naar goeie muziek, eventueel als je zin hebt een 
dansje, of gewoon lekker wat zeveren en kletsen met elkaar. 
 
Ook de bekende rikdrive zit er weer aan te komen. 5 November gaat het weer 
los om een hele dag te rikken met een steeds groeiende groep mensen, 
volgens mij waren het de laatste keer al meer dan 60 deelnemers. 
Zoals je ziet we blijven ons best 
doen en blijven in beweging. 
  
Jen Compen 
 
 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER 
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AGENDA 2022 
 

 
 
AGENDA OKTOBER 2022 AANVANG LOCATIE 
 

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

04 okt Qigong 09:00 0.39 
 Riktoernooi 13:30 Foyer 
05 okt Bestuursvergadering 09:00 1.09 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 1.07 
 Dineren 18:00 De Griek 
06 okt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
 Puzzeltheek 13:30-15:00 Foyer 
07 okt Handwerken 09:30 Foyer 
11 okt Qigong 09:00 0.39 
 Rikken 13:30 Foyer 
 Wandelen Malpie Valkenswaard 13:30 Achterzijde 
12 okt Bridge 13:30 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer 
13 okt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
14 okt Handwerken 09:00 Foyer 
18 okt Qigong 09:00 0.39 
 Rikken 13:30 Foyer 
19 okt Bridge 13:30 1.07 
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 Handwerken 13:00 Foyer 
20 okt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
21 okt Handwerken 09:00 Foyer 
23 okt Muziekmiddag 14:00 Foyer 
25 okt Qigong 09:00 0.39 
 Rikken 13:30 Foyer 
26 okt Bridge 13:30 1.07 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Wandelen Grote Haart War Hamont 13:30 Achterzijde 
27 okt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
28 okt Handwerken 09:00 Foyer 
 Kienen 13:30 1.07 
 
  

 
 
 

AGENDA NOVEMBER 2022 AANVANG LOCATIE 
 

Biljarten: elke maandag, woensdag en donderdag vanaf 13:30 
 
01 nov Riktoernooi 13:30 Foyer 
02 nov Dineren 18:00 Coockpit 
03 nov Leesclub 14:00  1.08 
05 nov Rik-drive 10:30 Foyer 
08 nov Wandelen Ijzeren Man 13:30 Achter 
22 nov Wandelen Lozer Heide 13:30 Achter 
29 nov Wandelen Grote Peel 13:30 Achter 
 
Voor opgeven of afzeggen van dineren moet je uiterlijk het weekend 
vooraf Jo Voermans bellen op tel. 0495 593258. 
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 Op 13 augustus werd 
 Frans Linnartz 90 jaar. 
 
 Onze felicitatie dames hebben  
 weer een  mooi boeketje 
 bezorgd. 
 
 
 
 
 

 
Op 08 september waren dhr en mw Damen 60 jaar getrouwd. 

Op 24 september werd Bets Lemmens 90 jaar. 

Op 17 oktober zijn Truus en Harrie Vlassak 60 jaar getrouwd. 

 
Allemaal van harte 
 
 

 

VAN HARTE PROFICIAT 
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We zijn van plan om weer een dartgroep op te 
starten en vanaf 1 september a.s. om 13:30 kun je 
weer terecht in de foyer van De Borgh. We zorgen 
dat het dartbord op zijn plaats hangt en de pijltjes 
klaar liggen. 
 
Iedereen mag meedoen, je hoeft helemaal geen 
professional te zijn. Als je weet in welke richting je de 
pijl moet gooien ben je al een heel eind. 

 
We hopen dat jullie komen en een hele fijne dartmiddag zullen hebben. 
 
Veel plezier! 
 

 
Zondag 23 oktober kunnen we weer met de 
beentjes van de vloer op muzikale tonen van de 
ons welbekende band Jukebox. 
 
De foyer van De Borgh is om 13:30 open en de 
muziek start om 14:00. 
 
De kosten bedragen voor leden € 7,00 en voor 
niet-leden € 9,00 incl. koffie of thee en vlaai. 
 

De inschrijfformulieren zijn los bij deze Nieuwsflits bijgevoegd en de 
verkoop is op donderdag 13 oktober van 10:00 - 11:30 in de foyer van 
De Borgh. 
 
 
 
 

DARTEN 

ZONDAGMIDDAG MUZIEK-/DANSMIDDAG 
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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; 

• 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 
 

 
Wist je dat de wintertijd in de nacht 

van 29 op 30 oktober ingaat en de 

klok dan een uur achteruit moet? 

 

WIST JE DAT…. 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
mailto:kokde.j@gmail.com
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KRAS IN GLAS 
 

Krassen op bijvoorbeeld een glazen tafelblad kun je wegkrijgen 
met zilverpoetsmiddel. Reinig daarna de tafel met een sopje van 
water met azijn. Even nawrijven met een oude krant en je 
tafelblad is weer als nieuw! 
 

 
 

 

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 06 5370 2104 verkrijgbaar 
bij Jen Compen. 
 
 

 
Deze week is het een jaar geleden dat we gestart zijn met ANWB Automaatje 
in Cranendonck. Met 15 chauffeurs, 4 planners en inmiddels 84 klanten zijn 
er in dit jaar maar liefst 1200 ritten gereden! 
 
VERVOER NAAR DE HUISARTS OF FAMILIE 
ANWB AutoMaatje kan voor verschillende doeleinden worden ingezet: een 
bezoek aan de huisarts, de kapper, een familielid of naar een activiteit. Door 
deze vervoersdienst kan iedere inwoner van A naar B worden gebracht door 
een vrijwillige chauffeur uit Cranendonck. Maar denk ook aan ritten naar de 

KNUTSELEN  

TIPS VAN OMA 

 

EÉN JAAR ANWB AUTOMAATJE CRANENDONCK  
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ziekenhuizen in de regio of een andere zorgverlener. Hierdoor hoeft niemand 
aan de kant te blijven staan. 
Via het telefoonnummer 0495 592553 van Cordaad Welzijn kunnen inwoners 
een rit aanmelden. De kosten voor het AutoMaatje bedragen €0.35 per 
kilometer. Het telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag tussen 10:00 en 12:30 en op maandag én donderdag tussen 13:30 
en 15:30. We rijden voor inwoners uit Budel, Gastel, Soerendonk en 
Budel-Dorplein. 
 
VRIJWILLIGERS 
We zoeken nog altijd wel nieuwe chauffeurs, omdat het aantal klanten nog 
iedere week toeneemt. Dit vrijwilligerswerk is heel flexibel in te zetten als je 
iets wil doen voor een ander, maar niet op vaste tijden beschikbaar bent. Je 
mag zelf aangeven hoeveel ritten je wil rijden per week, of juist alleen 
overdag, alleen in de avond of juist in het weekend bijvoorbeeld. 
Je hebt een leuk contact met degene die je vervoert, deze mensen zijn er 
oprecht heel blij mee dat jij hen naar een afspraak kunt brengen en ze ook 
weer netjes thuisbrengt. We kunnen voor alle dagen chauffeurs gebruiken, 
maar met name voor de woensdag zoeken we nog mensen! 
 
Daarnaast zijn we voor de donderdagochtend nog op zoek naar een planner. 
Dat is een vrijwilliger die de telefoontjes aanneemt, chauffeurs benadert of 
ze willen rijden en dan de klant weer blij maakt dat er een chauffeur 
gevonden is. Ben je handig met de computer en praat je makkelijk aan de 
telefoon? Dan is dit wellicht een klus voor jou. 
 
Lijkt het jou leuk om mensen van A naar B te vervoeren en hiermee iets te 
kunnen betekenen voor een ander? Je kunt zelf aangeven op welke dagen 
je beschikbaar bent, je bent verzekerd en aan lief en leed wordt gedacht.  
 
Interesse? Neem dan contact op met Cordaad Welzijn voor meer informatie 
via 0495 592553 of automaatjecranendonck@cordaadwelzijn.nl. De 
eerstkomende 10 aanmelders ontvangen een leuke goodiebag! 
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GYM VOOR OUDEREN BIJ SENIOREN BUDEL 
Heb je tijd over en wil je graag in een leuke, gezellige groep gymoefeningen 
doen zodat de spieren lekker soepel blijven en je je daardoor jonger en blijer 
en gelukkiger voelt? Wij zijn van plan om onze leden meer te laten bewegen 
omdat dat alleen maar heel goed voor ons is. Senioren Budel gaat in  
 

Multifunctioneel centrum De Borgh seniorengym FITT met Ons 
organiseren. 

 
We willen op een ochtend of middag starten in de Sport- en Spelzaal en er 
kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Bij voldoende animo zullen de 
nodige bijzonderheden omtrent de volgende data, tijden naar jullie worden 
teruggekoppeld met mogelijk ook de kosten, die we uiteraard zo laag 
mogelijk willen houden. 
 
Heb je interesse om op een ongedwongen manier mee te doen? Geef je dan 
op bij ons secretariaat op 0495 492519 of stuur een e-mailtje naar: 
seniorenbudel@outlook.com 
 
Wees verstandig, overwin je angst voor het onbekende en meld je aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYM VOOR SENIOREN 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
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Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse 
bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond om 
boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding 34 vogel 
36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 
42 erfenis 45 pl. in België 48 bond 51 bevel 53 slagader 54 nikkel 
55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 60 vochtige warmte 62 tam 
63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. 
station 7 helder klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 
11 gewoonte 12 sportartikel 14 scheepsrebel 16 gesloten 19 jaartelling 
22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen staafje 
30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem 37 kwaad 
42 naargeestig 43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 46 voorzetsel 47 brief 
49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 52 houding 54 grappenmaker 
56 waarnemend 57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin v.d. 
dageraad 64 deksel 66 ijzer 67 achter. 

 
 

 
Op 2 juli organiseerde KBO Brabant ion  het provinciehuis in Den Bosch het 
jaarlijkse congres met aansluitend een woonzorgmarkt. 
Hierbij wat achtergrondinformatie en het thema van het congres. 
Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag, in combinatie met een 
voorzien tekort aan zowel hulpverleners als mantelzorgers, staan we voor 
een complexe maatschappelijke uitdaging. 
Want hoewel de vraag zal verdubbelen, zal de verpleegcapaciteit niet groter 
worden, de thuiszorgcapaciteit overigens ook niet. 
  
Oplossingen moeten uit andere richtingen komen:  Langer thuis wonen met 
technologische hulpmiddelen, sociale netwerken, ondersteuning door 
vrijwilligers en mantelzorgers, gemeenschappelijk wonen, intensievere zorg 
thuis. Een heel spectrum dus, van enerzijds geen hulp nodig tot anderzijds 
intensieve professionele hulp nodig met alles er tussen in en ultiem 
uitmondend in opname in een verpleeghuis. 

JAARLIJKS CONGRES KBO-BRABANT 
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Welke partijen spelen daarin een rol? En wat kunnen zij samen bijdragen aan 
oplossingen ?Het thema is vooral gericht op zorg thuis, in een passende 
woning en woonomgeving, ook figuurlijk in de zin van sociale netwerken. 
Passend wonen is een deel van de oplossing. 
Vanuit de overheid wordt daarvoor de nadruk gelegd op een gemeentelijke 
woonzorgvisie met een heldere uitvoeringsagenda en prestatieafspraken 
tussen overheid, zorgorganisatie, woningaanbieders en 
seniorenverenigingen. En dat is precies de “vierhoek” die op dit congres en 
de woonzorgmarkt op een boeiende en inspirerende manier hun bijdragen 
hebben geleverd. 
  
Hoe? Daar bood de KBO-dag ook handvatten voor: In de hal van het 
provinciehuis was na de toespraken een informatiemarkt met kraampjes 
over bouwprojecten, sociale initiatieven, gezonde voeding en hulpmiddelen 
voor ouderen. 
Al met al een verhelderende kijk op wat ons in de toekomst te wachten staat 
en het lijkt zeer verstandig daarop nu al zoveel mogelijk in te spelen. 
 
Wordt vervolgd… 
 

 

Ik ben omdat ik denk, 
ik ben geweest 
als ik ben uitgedacht. 
Of zou het kunnen 
dat hij mij denkt 
en ik geweest zal zijn 
als hij mij hééft gedacht. 
Of is het zo dat hij er is 
omdat ik hem bedacht. 
Ben ik, is hij, of zijn wij 
allebei? 
 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 
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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 af en toe moeite 
heeft met het invullen van 
formulieren of met het indienen 
van aanvragen. Ook mensen die zelf 
geen computer en/of printer 
hebben 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 bel je op maandag tot en met donderdag tussen 10:00 
en 12:30 of op maandag of donderdag tussen 13:30 en 15:30 naar 0495-
592553. Dan wordt er een afspraak met je ingepland die plaatsvind op 
donderdagmiddag. Kun je niet op donderdagmiddag, geef dat dan aan, dan 
zoeken we een andere oplossing. Je kunt voor het maken van een afspraak 
ook appen naar 06 1020 8470. 
 
Het Administratiecafé is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale 
Cranendonck, onderdeel van Cordaad Welzijn. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Carrie van Hoef, 06 10208470, bellen of appen of stuur 
een mail naar carrievanhoef@cordaadwelzijn.nl. 
 
 
 

ADMINISTRATIECAFÉ CRANENDONCK 
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Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
 
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 VVN 
Opfriscursus Auto 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. 
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): 
Maandag 7 en 14 november 2022; tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Maarheeze. 
 
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. https://vvn.nl/opfriscursuscranendonck 
 
Deelname is gratis, maar 
let op: vol=vol! 
 
Je ontvangt een week 
voor aanvang van de 
cursus een bevestiging 
met de locatiegegevens.  
 

 

 

VEILIG VERKEER NEDERLAND 

https://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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 Toon Hermans 
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Op 2 september 2022 hebben we met de seniorenvereniging een culturele 
dagtocht gemaakt naar het Kröller-Müller museum in Otterlo aan boord van 
de Museum Plus Bus. De Vriendenloterij sponsort dit initiatief, waardoor dit 
uitstapje relatief goedkoop is en – wat misschien nog belangrijker is - de bus 
is prima ingericht voor o.a. rollator en rolstoelvervoer en dat kwam goed van 
pas. Hierdoor is de capaciteit voor inzittenden wel wat kleiner namelijk 38 
personen. 
 
Om vrijwel precies 09:00 gingen we op weg voor een twee uur durende rit 
naar Otterlo. Onderweg werden we door onze eigen gastvrouwen Jo, Thea 
en Hellen zoals gebruikelijk weer verwend met wafels, fruitvlaatjes en Vlugge 
Japies (vroeger: Snelle Jelle) en een flesje lekker fris water. Wat  zijn dat toch 
schatten! 
 
In de smalle straatjes van Otterlo was het nog even billen knijpen, of onze 
chauffeur het wel ging redden: dat lukte, maar voor de bewoners is dit 
dagelijks terugkerende ritueel geen lolletje. De gemeente zoekt een 
oplossing. 
 
In het museum werden we getrakteerd op een kop koffie, waarna we in drie 
groepen verdeeld werden en onder leiding van drie gidsen door een deel van 
het museum geloodst. We kregen eerst de indrukwekkende verzameling Van 
Goghs te zien; de uitleg van de gidsen voegden echt veel toe en we kregen 
een groeiend respect voor mevrouw Müller die deze collectie ooit bij elkaar 
gebracht heeft. Misschien nog wel meer voor de enorme productie 
schilderijen, die Vincent in zijn korte leven gemaakt heeft. 
 
Hierna hebben we ook nog even mogen ruiken aan werk van Seurat, 
Mondriaan en Picasso (respectievelijk Pointillisme, De Stijl en Kubisme).   
Hierbij hadden we het soms toch wat moeilijker, om de diepere betekenis 
achter sommige werken te bevatten, te oordelen aan het fronsen van enkele 
wenkbrauwen! Aan de enthousiaste uitleg van de gidsen heeft het zeker niet 
gemankeerd. Ten slotte kregen we in een soort “souterrain” nog enkele grote 
beeldhouwwerken te zien in diverse stijlen en in diverse materialen. 

DAGTOCHT NAAR HET HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM IN OTTERLO 
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Na al die cultuur werd ook de inwendige mens niet vergeten en kregen we 
een smakelijke lunch voorgeschoteld met soep, rijkelijk belegde broodjes en 
koffie en thee; genoeg om de rest van de middag door te komen. 
Een wandelingetje door het park met beelden completeerde ons bezoek en 
volgezogen met cultuur zijn we weer naar Budel afgereisd. Onderweg nog 
meer wafels, vlaatjes, Vlugge Japies en water. Veel dank aan onze deskundige 
chauffeur, die ons precies om 17:00 weer achter De Borgh afzette en aan al 
degenen, die dit mogelijk gemaakt hebben. 
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Op 5 november a.s. organiseren we weer onze welbekende rik-drive. 
 

Het dagprogramma zal er zo uitzien:  
  
10:00            aanvang met koffie/thee en vlaai 
10:30            start 1e ronde,  gevolgd door een 2e ronde  
12:45            lunch  
13:30            start 3e ronde, gevolgd door nog 2 rondes  
ca. 17:00      prijsuitreiking  
 
Kosten € 15 voor leden, € 17,50 voor niet-leden. 

Kaartverkoop is op: 
elke dinsdag in oktober van 12:45 - 13:30 in De Borgh vóór de start van het 
reguliere rikken of bij Nelly van Bree, tel. 0495 492403  

RIK-DRIVE 5 november 2022 
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’t Inne 9 
6021 DA Budel 
Tel. +31 (0) 495 593474 
E-mail info@hallalmeatcompnay.nl 
Website 
www.hallalmeatcompany.nl 

Openingstijden:  
Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag 09:30 – 17:30 
Zaterdag 09:30 – 16:00 
 

Mehmet Cosgun 
Eigenaar 

mailto:info@hallalmeatcompnay.nl
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Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

  10:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 
1e zaterdag van de maand Repair café 

  Vanaf 10:00 
Zondag gesloten 
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www.seniorenbudel.nl 
seniorenbudel@outlook.com 

http://www.seniorenbudel.nl/
mailto:seniorenbudel@outlook.com

