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Brigit Roozen Onze activiteiten vinden plaats in 
Winkelmolenstraat 12, 6021 XP  Budel Multif. 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: 
 

 Peter en Gerda Schoenmaekers 
Paulus Sanders  
Mariet Schneider-Dautzenberg 

 Riek Bisschops-van Cranenbroek 
 Netje de Goey-van Seggelen 
 Toon en Annie Vlassak 
 Jolanda Smeijers 
 Gerard en Lummie Peters 
  

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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Overleden: Lizette Genevasen-van Balen 
 Marianne Strijbosch 
 Ad Pijnappels 

 Tonneke Meeuwissen-Baltussen 
 Corry Kneepkens-van Heeckeren    
 

Wij wensen familie en vrienden sterkte met dit verlies. 
 
 

 
Beste leden. 
 
Een andere naam onder het voorwoord wat normaliter hier altijd door 
onze voorzitter geschreven wordt. Niet omdat hij uitgezeverd zou zijn (dat 

zal bij Jen niet snel gebeuren     ) maar omdat het ons een goed idee leek 
om ook de andere bestuursleden eens aan het woord te laten. Vandaar 
dat mij (Noud) die eer te beurt is gevallen.  
 
Ik ben in eerste instantie als sociaalmakelaar ooit bij het bestuur betrokken 
geraakt. Vanaf veelal de zijkant heb ik met eigen ogen mogen ervaren wat 
een energie er in onze vereniging zit. Veel wordt er georganiseerd en 
nagenoeg alle activiteiten worden ook goed bezocht. De drijfveer is voor 
zowel de organiserende leden als ook de deelnemers de gezelligheid en de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten. 
 
Als sociaalmakelaar merk ik samen met mijn collega’s hoe belangrijk dat 
element is in onze samenleving. Oog en oor voor elkaar vormt de basis voor 
een goed leven al blijven we natuurlijk kwetsbaar als het gaat om 
gezondheid en hoe vanzelf sprekend dat is.  
 
Zelf wil ik graag in de nabije toekomst wat meer gaan deelnemen aan de 
activiteiten en daarnaast ook mijn passie “muziek en verhalen” met jullie 
delen. Eerste voorbeeld daarvan zal zijn op onze algemene 
ledenvergadering waar ik aansluitend op het officiële gedeelte een aantal 
liedjes zal zingen met wat aanvullende teksten tussendoor. 

VAN EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN  
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Naast een nuttige informatieve middag zorgen we daarmee ook nog voor 
wat extra gezelligheid. Ik hoop dan ook dat jullie met velen de ALV komen 
bijwonen. 
 
Lieve mensen, Vier ut Lêve zolang als het mag en: 
Laat liefde leidend zijn! 
 
groet, 
Noud van Leeuwen 
 

 

 
Vinden jullie darten ook zo leuk en 
ontspannend en wisten jullie dat 
darten heel goed is voor je rug en 
dat je tevens je armspieren traint en 
je concentratie verbetert op alle 
vlakken?? 
Darten is ook erg laagdrempelig, 
gezellig en ontspannend/ 
inspannend, terwijl iedereen hier tot 
op hoge leeftijd zonder problemen 

aan kan meedoen. 
En we hoeven echt niet allemaal te worden als Michael van Gerwen of 
Raymond van Barneveld, maar gewoon lekker pijltjes gooien volgens de 
spelregels is voldoende. 
Iedere donderdagmiddag hangen we het dartbord op in De Borgh en 
vanaf 13:30 beginnen we. 
Ter info: Het dartbord hangt altijd op een hoogte van 1,73 m. en we 
gooien vanaf de afstand 2,37 m. Er kan individueel of in groepen gespeeld 
worden en we tellen terug vanaf 501 naar 0 (dubbel eindigen), enzovoort. 
Belangstelling gewekt??? Bel dan nummer: 0620979718 en als je geen lid 
bent mag je de eerste 2 keer zelfs gratis meedoen, om dan definitief te 

beslissen. 
 

DARTERS OPGELET! 
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AGENDA 2023 
 
 
 
 

AGENDA FEBRUARI 2023 AANVANG LOCATIE 

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

01 feb Bestuursvergadering 09:00 1.09 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Coockpit 

02 feb Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
03 feb Handwerken 09:30 Foyer 
07 feb Qigong 09:00 0.39 
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
08 feb Reanimatiecursus 09:00 0.52 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
09 feb Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
10 feb Nordic Walking 09:30 Achter 
 Handwerken 09:30 Foyer 
14 feb Qigong 09:00 0.39 
 Wandelen Huchterheide M´heeze 13:30 Achter 
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
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15 feb Reanimatiecursus 09:00 0.52 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
16 feb Kaartverkoop muziekmiddag 10:00-11:30 Foyer 
 Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
17 feb Handwerken 09:30 Foyer 
21 feb Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
22 feb Dagtocht Boskoop 08:30 De Borgh 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
23 feb Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
24 feb Handwerken 09:30 Foyer 
 Nordic Walking 09 :30 Achter  
 Kienen 13:30 1.07 
26 feb Muziekmiddag 14:00 Foyer 
28 feb Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
 Wandelen Keelven 13:30 Achter 
 

 

 

 

AGENDA MAART 2023 AANVANG LOCATIE 

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

 

AGENDA MAART 2023 AANVANG LOCATIE 
01 mrt Bestuursvergadering 09:00 1.09 

 Handwerken 13:00 Foyer 
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 Bridge 13:30 Foyer 
02 mrt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
03 mrt Handwerken 09:30 Foyer 
 Nordic Walking 09 :30 Achter  
07 mrt Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
08 mrt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
09 mrt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
 Leesclub 14:00 1.08 

10 mrt Handwerken 09:30 Foyer 
 

 

 
Elke maand organiseren we een gezellige 
kienmiddag. 
 
Werkgroep 
Thea van Rooij T 0495 494601 

  Jo Voermans T 0495 593258 
Waar en wanneer 
Aanvang 13:30 in 1.07 van De Borgh 
 
Elke laatste vrijdag van de maand in september t/m mei t.w.: 
 
27 januari 29 september 
24 februari 27 oktober 
31 maart 24 november 
28 april 29 december (onder voorbehoud) 
26 mei  

KIENEN 
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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 en CZ 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. 
 

Denk er s.v.p. aan om de gekochte intreekaart mee te 
brengen naar de betreffende activiteit. Dit bewijs is 
nodig omdat wij niet weten wie wel of geen kaart heeft 
gekocht. 

WIST JE DAT…. 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
mailto:kokde.j@gmail.com
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Wandeling 13 december 2022 de Grote Heide Achel 
 
Het was o zo koud, maar ik had me warmer aangekleed dan anders.  Was 
3,5 week in Azië geweest met temperatuur van gemiddeld 34 graden. Op 
21 november was het in  Budel 3 graden, brrrr. Daar wordt men ziek van. 
Vandaag na lange afwezigheid wilde ik weer wandelen.  
 

Op de parkeerplaats achter De 
Borgh zag ik het bekende groepje 
dames en Jac staan. Ach wat had ik 
deze dames, Jac en de wandelingen 
met hen gemist. Het aantal 
wandelaars telde 17 personen. Bert, 
Piet, Jac met zijn 12 dames en 2 
nieuwe mannelijke deelnemers, die 
Els heeft meegenomen. Welkom 
mannen. Leuk dat jullie er waren. 

 
Hoe mooi mijn geboorteland ook is, toch ben ik elke keer blij als ik weer 
terug ben in Nederland. 
Het is zo genieten van de mooie natuur in de omgeving van Cranendonck, 
maar je moet wel de mooie plekken weten. En dat is Jac die ons elke keer 
leidt naar deze plekken. Zie de foto met de wandelaars ver voor mij. Ik 
moest diverse malen achter hen aan rennen, omdat ik moest stoppen om 
een foto te maken, bijvoorbeeld van een grote stronk met daarachter de 
zon.  
 
Bij een rustmoment van ongeveer 10 á 15 minuten, liet ik deze foto zien 
aan de anderen. Enkelen hadden tijdens de wandeling de zon niet eens 
opgemerkt.  Zij waren blijkbaar zo aan het kwebbelen dat de omgeving 
hen is ontgaan.  
 
Het beeld van de wildernis in Azië verdwijnt van mijn netvlies door het 
mooi weidse aangezicht bij deze wandeling. 

WANDELEN 
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Na afloop waren wij voor de verandering naar De Borgh gegaan om na te 
praten. 
Jac hartelijk dank voor deze gezellige middag.  
 
Groetjes Anne 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Senioren Budel heeft op 19 en 26 april a.s. weer haar jaarlijkse 

succesactiviteit het Chinees buffet geregeld bij 
Chinees Restaurant Tong Ah op de markt in Budel. 
Een onbeperkt hoogstaand culinair buffet met 
specialiteiten van het huis, begint beide dagen om 
17:30 met een inloop vanaf 17:15. 
 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon, fris en 
bier kost € 1,00 en wijn kun je verkrijgen voor € 
2,00. 

 
De kaartverkoop vindt plaats op 29 maart van 10:00-11:30 
in De Borgh. Je komt toch ook? Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen, 
zorg dat u er bij bent.  
Helaas vervallen de kortingen die we mochten krijgen buiten de andere 
dagen dan door Senioren Budel geregeld. 

CULINAIR BUFFET VOOR SENIOREN BUDEL 
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Op 14 februari 2023 viert mevrouw Derks-de Werdt haar negentigste 
verjaardag. 
 
Op 28 februari 2023 wordt mevrouw Somers-Kuipers 90 jaar. 
 
Allemaal van harte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSTOPT TOILET 
 
Eerste hulp bij een verstopte wc: afwasmiddel en warm 
water! Ja, zo simpel kan het zijn. Het zeep zorgt er voor dat de 
verstopping als het ware gladder word waardoor die los kan 
komen en kan wegzakken. 
 

 

 
Heb je een speciale hobby, een gedicht, leuke 
anekdote of ben je bezig met een unieke 
activiteit, laat het ons weten of schrijf 
een artikeltje voor de Nieuwsflits!  

 
 

Deel uw interesses met al onze leden! 

VAN HARTE PROFICIAT 

TIPS VAN OMA 

 

VAN EEN VAN ONZE LEDEN 
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Op de dag na de 
carnavalsoptocht 22 februari 
2023 gaan we naar Van der 
Klooster in Boskoop. Het 
wordt een geweldige Lady’s 
Day waar natuurlijk ook de 
heren van harte welkom zijn. 
Het modehuis viert haar 45 
jarig jubileum en presenteert 
een mooi programma waar we 
van gaan genieten. 

  
We vertrekken met de bus om 08:30 en zijn dan rond 10:30 ter plaatse waar 
we ontvangen worden met koffie en gebak. 
Van 11:00 tot 12:00 kunnen we van een uitgebreide modeshow met muziek 
genieten en tijdens de show doen we mee met een prijsvraag. De winnaar 
ontvangt een leuk cadeau. Daarna gaan we lunchen. Na de lunch wordt de 
groep in tweeën gesplitst waarna de ene groep naar een gratis bingo gaat 
terwijl de andere groep (geheel vrijblijvend) kan winkelen. Rond 15:00 
sluiten we feestelijk af met een advocaatje met slagroom. 
 
Daarna stappen we rond 15:30 in de bus en hopen we rond 17:30 in Budel 
aan te komen waarna we gaan genieten van een heerlijk buffet in De Borgh. 
Het buffet wordt verzorgd door De Brasser. Het wordt een echte verwendag 
voor iedereen die meegaat. De prijs voor deze hele dag is slechts € 40,00 
voor leden en € 45,00 voor niet-leden. 
 
De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats achter De Borgh en zet ons daar 
’s avonds ook weer af. 
 
De kaartverkoop voor deze dag is 19 januari 2023 tussen 10:00 en 11:30. 
 
 
 

DAGTCHT NAAR BOSKOOP 
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Op 8 en 15 februari wordt de reanimatie cursus in De Borgh georganiseerd 
door Senioren Budel. Er hebben zich 35 personen aangemeld.  Best een 
mooi aantal voor iets wat best wel belangrijk is. Zeker voor onze 
vereniging. Er wordt uitgelegd hoe men mensen met een hartstilstand én 
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 vertegenwoordigt zou zijn. We organiseren in 
ieder geval cursus dit 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. 
 
Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren is het noodzakelijk 
om jaarlijks één dagdeel de cursus reanimatie te herhalen. 

• houdt je de vaardigheden bij; 

• blijft je kennis op peil; 

• sterk je je zelfvertrouwen; 

• kun je adequaat reageren in noodsituaties; 

• de cursus bevat minder theorie en meer praktijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REANIMATIE CURSUS 



13 

 

 

 
VALENTIJNSGEDICHTJE: 
 
Ik ben voor jou gevallen, languit op straat. 
Ik zag jouw mooie ogen, maar de stoeprand te laat. 
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26 februari is het weer zover, onze 5e luister- en 
dansmiddag zit er weer aan te komen. We gaan ons 
laten verrassen door torkestje. een 4 mans formatie 
die fijne dans- en luistermuziek brengt. 
We gaan de foyer van De Borgh weer verbouwen tot 
een gezellige feestzaal met ruimte voor 150 
zitplaatsen. 
Aanvang 14:00, zaal open 13:30. 

 
Kaartverkoop 16 februari van 10:00 tot 11:30. 
Toegangsprijs is € 7,00 voor leden en € 9,00 voor niet leden of 
introducees. Hiervoor krijg je bij binnenkomst koffie met lekker stuk 
vlaai, een gratis consumptiemunt en een super gezellige middag. 

 

Puzzelen en spelen met taal is goed voor het denkvermogen en nog leuk 
ook. U kunt taalspelletjes alleen of met anderen doen, op een speelbord 
aan tafel, online op de computer of via een app op de tablet of smartphone. 
 
Spelen met spreekwoorden 
Bent u geïnteresseerd in de betekenis en herkomst van spreekwoorden en 
uitdrukkingen? Met het Spreekwoordenkwartet leert u ze spelenderwijs. 
Het kwartetspel bestaat uit 80 spreekwoorden en uitdrukkingen in 20 
groepen. Verzamel bijvoorbeeld alle vier de kaarten met uitdrukkingen over 
scheepvaart, landbouw of zeilen. Met het Spreekwoordenspel kunt u 
punten verdienen door te raden welke uitdrukking op een kaart wordt 
uitgebeeld. Op de achterkant staat meer uitleg over het spreekwoord, 
zodat u er ook nog wat van leert. 
 
Woblet 
Met de houten letterblokjes van Woblet kunt u veel verschillende spelletjes 
doen op alle niveaus. Zo is het leuk voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen. U kiest zelf hoe lang u wilt spelen, tien minuten of twee uur. 

DANSMIDDAG 

LEUKE SPELLETJES 

https://www.spelplus.nl/het-spreekwoordenkwartet/
https://www.spelplus.nl/het-spreekwoordenspel/
https://www.woblet.eu/index.html
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Het gaat erom dat u woorden vormt. Op losse kaartjes in de doos staan de 
spelregels van verschillende spelvariaties. De spelletjes zijn geschikt voor 
twee tot zes spelers. 
 
Pim Pam Pet 
Pim Pam Pet is een klassieker en nog altijd te koop. Het is een vraag- en 
antwoordspel met tachtig kaarten. Je kunt het met z’n tweeën spelen, maar 
ook met z’n tienen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een vraag te 
beantwoorden met een beginletter, die wordt bepaald door een draaischijf. 
 
Galgje 
Het enige wat u voor dit ouderwetse spel nodig heeft, is een vel papier, een 
potlood of pen en een tegenstander. Bedenk een woord langer dan zes 
letters. De ander moet de juiste letter en uiteindelijk het juiste woord 
raden. Bij ieder fout antwoord, tekent u op papier een deel van het 
poppetje (2 benen, 1 romp, 2 armen en 1 hoofd). Als het poppetje compleet 
is en het juiste woord niet geraden is, krijgt de persoon die het woord 
verzonnen heeft een punt. Er is ook een app van Galgje waarmee u het op 
uw Android-smartphone of iPhone kunt spelen.    
 

Woord Mix 
Het spel Woord Mix bestaat uit een beker met dobbelstenen, waarop in 
plaats van cijfers de letters van het alfabet staan. De bedoeling is de 
dobbelstenen uit de beker te schudden en met de uitkomst woorden te 
vormen. Woord Mix lijkt erg op Boggle, maar bij dit spel liggen de letters 
vast in een bakje. U moet woorden maken met letters die elkaar raken. 
Boggle kunt u ook online spelen. 
 

Scrabble 
Scrabble is het populairste letterspel onder alle woordspelletjes en bestaat 
in 29 talen. U speelt het met twee tot vier spelers, die met een aantal 
willekeurige letters woorden moeten leggen op het speelbord. Scrabble op 
de computer spelen kan ook, alleen of met anderen. Ook bestaat er de 
digitale Scrabble-app Wordfeud voor op de tablet of smartphone. Het werkt 
net zoals het gewone Scrabble, maar dan op afstand. U speelt het met één 
of meer anderen die ook Wordfeud hebben geïnstalleerd. Wordfeud is er 
voor telefoons met Android en voor iPhones. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.soodex.ahorcado&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/galgje/id660053042
https://www.wordplays.com/nl/boggle
https://www.scrabbleonline.nl/
https://isc.ro/index_nl.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbwares.wordfeud.free&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/wordfeud/id428312806
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Hierbij mogen wij je uitnodigen voor de ledenvergadering van Senioren 
Budel, op vrijdag 17 maart 2023, aanvang 13:30 in Prowise 0.17 van 
De Borgh te Budel.  
 

Vriendelijk verzoek om je deelname vóór 1 maart 2023 door te geven 
aan de secretaris via 0495 492519 of e-mail 
seniorenbudel@outlook.com. 
 

Agenda 
 

 1 Opening door de voorzitter 
 2 Vaststelling verslag digitale ledenvergadering jan/feb 2022 

3 Jaarverslag 2022 
 4 Financiën 

a. Financieel jaarverslag over 2022 
b. Begroting 2023 
c. Verslag kascontrolecommissie 
d. Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2023 
e. Contributieverhoging 

  5 Bestuur 
 Aftredend zijn Noud van Leeuwen, Brigit Roozen en Hannie 

Tijsen. Zij stellen zich alle 3 herkiesbaar 
  6 Rondvraag 

 7 Sluiting vergadering 
 
14:30 pauze met koffie en vlaai  
14:45 treedt Noud voor ons op 
15:15 pauze (drankjes voor eigen rekening) 
15:45 vervolg optreden Noud 
16.30 einde 
Koffie en vlaai zijn gratis, overige 
consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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Ik woon in het huis vol twijfels, 
In de straat van de zekerheid. 
Maar ik woon er alleen 
en ik ken de straat noch de stad. 
Ik zag slechts mensen en huizen, 
plantsoenen, vijvers, een kat 
En soms ook een mus op het dak. 
Ik zag mensen die praatten en praatten, 
ze zeiden me niks en ik dacht 
dat door praten alleen werd vermeden 
dat stilte hun zekerheid brak. 
Ik woon in het huis vol twijfels, 
ik ben de straat van de zekerheid zat.  
 
 

 
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?!  
 
 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 

CADEAUBON 

 

KADO
BON 

 
Voor 
een 
jaar 
lidm
aats
chap 

bij 
 

Seni



18 

 

 
Vinden jullie het nieuws ook vaak zo negatief en verwarrend? 

Willen jullie eindelijk eens goede, eerlijke, objectieve informatie over tal 
van onderwerpen en zaken? Dan hebben wij goed nieuws voor jullie!!! 
Weten jullie dat er per jaar ca. 21.000 nieuwe boeken uitkomen in 
Nederland? Weten jullie ook dat hierin de meest uiteenlopende 
onderwerpen aan bod komen, zodat er altijd wel een boek is te vinden van 
jouw gading. Dat boeken lezen je innerlijk verrijkt en je doet groeien in 
kennis, wijsheid en begrip. 
  

Dat alles kun je beleven als je lid wordt 
van  ONZE SENIOREN LEESCLUB! 
  

Daarnaast is lezen ook erg  ontspannend en is 
het fijn om  met anderen over de inhoud van 
een boek te  praten?  Waarom vindt de een het 
boek zo mooi en de ander niet? Waarom krijgt 
dit boek nu zoveel media aandacht, wie is de 
auteur van dit boek en wat zijn de 
achtergronden? Allemaal  vragen die de 
leesliefhebber wel herkent en die dan ook  in de Senioren Leesclub 
besproken worden. 
  

Wij komen 1 x in de 6 weken bij elkaar in De Borgh op donderdagmiddag 
van 14:00 tot 16:00 en dan wordt het eerder samen uitgekozen boek 
besproken. 
  

Interesse gewekt? Heel fijn, want de leesclub is op zoek naar nieuwe 
leden! Als lid bent van Senioren Budel, zijn er geen kosten aan deelname 
verbonden. 
  

Bel met Huub op tel. 06 20979718  en meld je aan om geheel 
vrijblijvend  kennis te  maken en mee te luisteren. 
We kijken uit naar je reactie! 
 

SENIOREN LEESCLUB BUDEL  
 

SENIOREN BUDEL ATTENTIE!!! 
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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? 
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. 
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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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www.seniorenbudel.nl 
seniorenbudel@outlook.com 

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

