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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: 
 

 Leo Lourenssen 
Mohamed Sahebali 
 Hennie Sijkens-van den Boogaard 

 Jos Fransen 
 Paula Fransen-Maes 
 Henri Emmers 
 

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. 

 

Overleden: Huub Vonken 
 Harry Rampen 

Wij wensen familie en vrienden sterkte met dit verlies. 

KOPIJ 

REDACTIE en SECRETARIAAT  

 

LEDEN 
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Steeds meer van onze leden hebben vragen over de sinds 1 jan. verhoogde 
consumptieprijzen in de Borgh. Hoe het mogelijk is dat in de omliggende 
kerndorpen  de prijzen daar zoveel lager liggen, het is toch ook een 
gemeenschapshuis. Nee dus het is een multi functioneel centrum waar wij 
tegen betaling gebruik van mogen maken, en we vast zitten aan de nu 
geldende consumptieprijzen. 
 
Toch kan ik mij goed verplaatsen in het gevoel dat het niet klopt. Vanuit de 
gemeente word er steeds luid geroepen om meer aandacht voor 
eenzaamheid en armoede onder de ouderen. welnu als er een vereniging 
aan die noodoproep voldoet dan is het wel die van ons met ruim 650 leden. 
 
Al diverse malen zijn we met raadsleden in conclaaf gegaan of er iets 
mogelijk was wat betreft een financiële ondersteuning. Maar steeds komt 
het er op neer dat als er een vorm van bijdrage voor een activiteit van onze 
vereniging zou komen dit alleen maar kan als we alle senioren van 
Cranendonck uitnodigen. 
 
Als we naar de mensen van De Borgh zelf kijken doen ze alles wat in hun 
mogelijkheden ligt om mee te denken wat ze als Borgh voor ons kunnen 
doen. Daar zien ze wel hoe iedere dinsdag, woensdag en donderdag de 
foyer volloopt met onze leden. Daar zien ze wel hoeveel plezier het geeft 
op onze dans- en muziekmiddag. Daarom nodig ik bij deze de 
gemeenteraad eens van harte uit om zelf eens te komen kijken hoe het er 
op zo een middag aan toe gaat. En dan kunnen ze ook zien wat wij doen 
wat bij hen hoog in het vaandel staat en kunnen ze beslissingen nemen 
vanuit de praktijk en niet van achter een bureaustoel. 

Jen Compen  
 
 
 
 
 

VAN ONZE VOORZITTER  
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AGENDA 2023 
 
 
 

AGENDA MAART 2023 AANVANG LOCATIE 

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

 

01 mrt Bestuursvergadering 09:00 1.09 

 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
 Dineren 18:00 De Wielerbaan 
02 mrt Puzzeltheek 13:30 Foyer  
 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 
10 mrt Handwerken 09:30 Foyer 
14 mrt Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
15 mrt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 



4 

 

16 mrt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
17 mrt Ledenvergadering 13:30 Prowise 0.17 
 Handwerken 09:30 Foyer 
21 mrt Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
22 mrt Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
23 mrt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
24 mrt Handwerken 09:30 Foyer 
25 mrt Rik-drive 09:30 Foyer 
28 mrt Qigong 09:00 0.39  
 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
29 mrt Bloemschikken 09:30 Junt 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
30 mrt Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
31 mrt Handwerken 09:30 Foyer 
 Kienen 13:30 1.07 
 Dansavond 19:30 De Wielerbaan 
 

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

 

AGENDA MAART 2023 AANVANG LOCATIE 

 
04 apr Qigong 09:00 0.39  
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 Rikken 13:30 Foyer 
 FITT met Ons 14:00 0.20 
05 apr Bestuursvergadering 09:30 1.09 
 Handwerken 13:00 Foyer 
 Bridge 13:30 Foyer 
06 apr Darten 13:30 Foyer 
 Sjoelen 13:30 Foyer 
 Jeu de boules/koersbal 13:30 Achter/foyer 
 Puzzeltheek 
07 apr Handwerken 09:30 Foyer 
10 apr Paasbrunch 11:00 De Brasser  
 
 
 

 
Binnenkort, op woensdag 29 maart a.s. vindt er 
weer een workshop bloemschikken plaats. We 
hebben volop ideeën om er een gezellige 
morgen van te maken met leuke creaties 
voorjaars-creaties. 
 

We vragen aan jullie om een snoeitang en een 
mesje mee te brengen, wij zorgen voor alle 
andere benodigdheden. Wij hebben er héél 
veel zin in en hopelijk jullie ook! 

 

Een fleurige groet van Bloemsierkunst Rutten. 
 

Aanvang: 09:30  
Plaats: De Borgh  
 

Kosten: € 20,00 incl. koffie of thee voor leden 
   
Kaartverkoop is op 23 maart 2023 van 10:00 - 11:30 in de foyer van 
De Borgh en let wel voor deze activiteit zijn géén inschrijfformuliertjes. 

 

BLOEMSCHIKKEN 
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31 maart gaan we weer naar De Wielerbaan voor 
een dansje-net as vruuger. Manuela (voorheen 
zangeres van ons bekende Cheers) gaat samen met 
Joop onder de naam Time 2 Dance zorgen voor het 
muzikale gedeelte.  
 

Wie op de grote zomerbbq op het terras bij De 
Brasser is geweest kan beamen dat ze voor gezellige dans- en 
luistermuziek zorgen.  
Aanvang is 19:30, zaal open om 19:00. 
 

Kaartverkoop 23 maart van 10:00 tot 11:30 in de foyer van De Borgh. De 
kosten voor deze super dansavond zijn € 7,00 voor leden en € 9,00 voor 
niet leden. 
Voorzie weer een grote opkomst waar ook nieuwe gezichten welkom zijn. 

Vieze magnetron 
Hoe maakt oma de magnetron schoon? Heel eenvoudig! Doe 
wat water en vers citroensap in een kopje. Zet het in het 
apparaat en breng aan de kook. Daarna verwijder je 
aangekoekt vuil in één klap. Of zet een schaaltje met daarin 
een vaatwastablet in de magnetron en zet hem 10 minuten op 
vol vermogen. 
 

 
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! 

DANSAVOND NET AS VRUUGER 

TIPS VAN OMA 

 

VAN EEN VAN ONZE LEDEN 
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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 op dinsdag 31 januari 2023 de 
Tongelreeproute. 
De lucht is grijs, het miezerde en de wind 
is koud. Begrijpelijk dat personen met dit 
weer liever warm en knus binnen zitten. 
Als Annie niet ziek was en Miet niet 
geblesseerd door een valpartij afgelopen 
donderdag, dan waren deze twee dames 
wel mee gaan wandelen. Toch?  
 
 

Vandaag zijn we met 8 personen vertrokken naar de Tongelreeproute. 
In het begin was de wandelroute goed begaanbaar, maar toen kwam het 
modderige deel. Heel voorzichtig lopen en opletten dat geen van ons een 
uitglijder maakt. Ondanks dat de zon er niet door kwam, was de omgeving 
een plaatje om te zien en, geloof het of niet, wij hadden plezier. 
Bij de visvijvers in Valkenswaard hebben we een korte stop. Daar zijn we in 
een schuilhut gaan zitten en Greet ritselde in een grote zak snoep en vertelt 
dat zij donderdag jarig is. Daarom trakteert zij ons op een Trixje. Geeft de 
mens meer energie om verder te gaan. Greet gefeliciteerd en vele gezonde 
jaren toegewenst. 
Tegen het einde van de wandeling lopen we weer op de harde weg en 
achter mij hoor ik stampende voeten. Dat is natuurlijk om onze schoenen 
van modder te ontdoen voordat wij in de auto’s van Jac en Wiel instappen. 
Op naar onze Café-zaal de Wielerbaan voor een warm drankje en na te 
praten. Hopelijk hebben we de mooie nieuwe vloer van het café niet vies 
gemaakt.  
Dit was het dan weer. Leden van de seniorenclub, ben je goed ter been en 
wil je de sfeer van de huidige wandelclub ervaren, kom dan volgende keer 
achter de Borgh. Maak kennis met ons en wandel mee. Ik denk maar zo…… 
rikken kan je elke week, maar wandelen met Jac slechts 2x in de maand 
tussen september-mei. 
 
Groetjes Anne 

WANDELEN 
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In februari werd de taart, geschonken 
door bakker Teeuwen, van het kwartaal 
bezorgd bij Ellen Thomas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 januari waren Ben en Dily van 
Lieshout 60 jaar getrouwd. Zij 
werden verrast met een bloemetje. 
 
Allemaal van harte 
 

VAN HARTE PROFICIAT 
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Wie gift er de ouderen un goej  gevuul 

De KBO aafdeling Buul 

Ge kunt er aon veul activiteiten mej doen 

Of ge nou amateur ziet of unne kampioen 

Zoewa elleke activiteit 

Get ut veural um de gezelligheid 

Ich heb sinds veule jaoren wir us mien dartpielkes  oetgepakt 

Heb mej gegoest naodat ich nao de Borgh was  aafgezakt 

De vurm was nog ver te zuuke 

Mer ich was allang blij um mien pielkes wir us te gebruuke 

Minse duut og wa ich heb gedaon  

Sloet bie un activiteit aon    

Henny van Deurzen 

 

 

 

 

 

 

 

DARTEN 
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Zaterdag 25 maart zit er onze bekende rik-drive weer aan te komen. De 
organisatie is weer in handen van Nelly en Jan waar je je ook moet 
aanmelden om mee te kunnen doen. Dit kan weer vanaf 28 febr. op onze 
vaste rikdinsdag of via tel. 0495 492403. 
 
We beginnen om 10:00 met koffie en een goei stuk vlaai. 0m 10:30 
beginnen we aan de eerste 2 rikronden waarna weer een goed verzorgde 
lunch volgt. 
 
Na de lunch spelen we nog 3 ronden. Als alle punten dan bij elkaar zijn 
geteld volgt rond 17:00 uur de prijsuitreiking. 
Deelname voor deze gezellige en relaxte rikdag is € 15,00 voor leden en € 
17,50 voor niet-leden. 
 
Benieuwd of we het aantal van 70 deelnemers gaan overtreffen. 

Na de vele goede reacties op de 
paasbrunch van vorig jaar gaan we 
daar dit jaar een vervolg aan 
geven. Op 10 april gaat De Brasser 
weer een voortreffelijke 
paasbrunch voor ons serveren. 

De kosten hiervoor zijn net als 
vorig jaar € 21,50 per persoon. 
Hiervoor krijg je een lekker soepje 
/ uitgebreide brunch / dessertje / 
en koffie, thee, melk onbeperkt en 
een glaasje jus. 

Aanvang 11:00. restaurant open 10:30. 
Kaartverkoop 23 maart van 10:00 tot 11:30 in de foyer van De Borgh. 

RIK- DRIVE 

PAASBRUNCH 
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Horizontaal: 1 voorstelling in de slaap; smet; speling - 2 karakter; 
uitholling door stromend water; bladgroente - 3 geluidje; luizenei; platzak; 
sjaal - 4 elpee; ton; het kweken - 5 eigenaardig; hoogste speelkaart; vogel 
- 6 daar; bedehuis; deel v.e. zeilboot; broer van Kaïn - 7 pl. in Flevoland; 
harde klap; stierenvechter - 8 knock-out; pers. vnw; dierentuin in 
Amsterdam; met name; niet wild - 9 een zeker iemand; hoofddeksel; 
kroot; loofboom - 10 dakbedekking; dreigend gevaar; drinkbehoefte - 
11 smekend verzoek; Europeaan; onbesmet; pratende vogel - 12 roem; 

DOORLOPER 
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serie; huwelijkspartner; niet parkeren. Europeaan; onbesmet; pratende 
vogel - 12 roem; serie; huwelijkspartner; niet parkeren. 

 

Verticaal: 1 huisbedekking; kanselrede; riv. in Duitsland - 2 spoorstaaf; riv. 
in Italië; omlaag - 3 zwaardwalvis; grote bijl; grasland - 4 of dergelijke; 
epiloog; bout - 5 honingdrank; gewichtsaftrek; verbond - 6 hebberig 
persoon; zinken emmer; deel v.e. trap - 7 waterplant; steekbeitel; 
woonboot - 8 loofboom; badkleding; nors - 9 ijzig; grap; ingeving - 10 troep 
jachthonden; blijspel – 11 deel v.e. toneelstuk; botervat; platvis -12 
cowboyfeest; weer gezond; British Airways – 13 

Japans bordspel; voordat; provinciehoofdstad - 14 pl. in Gelderland; kluit; 
spits. 

 

 
Op 8 en 15 februari werd de reanimatie cursus in De Borgh georganiseerd 
door Senioren Budel. Er hadden zich 40 personen aangemeld.  Best een 
mooi aantal voor iets wat best wel belangrijk is. Zeker voor onze 
vereniging. Er werd 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 zien we 
deze cursus zeker voor onze leden als best wel belangrijk. Als je volgend 
jaar wil deelnemen laat het de secretaris dan weten, dan noteren we je op 
deelnemerslijst en word je volgend jaar persoonlijk uitgenodigd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERSLAG REANIMATIE CURSUS 
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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 rek 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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Verwacht niet dat ik consequent zal zijn,  
Morgen hetzelfde zeg als vandaag 
Of gisteren ook zo dacht. 
Verwacht wat ik vandaag geleerd  
En morgen in praktijk gebracht. 
Dat doe ik consequent, dag na nacht. 
 
 

 
 

 www.slaapcenterverweijen.nl 
  Dr. Ant. Mathijsenstraat 8     
  6021CL Budel   0495-491397 

MIJMERINGEN VAN KAREL LATTEN 

http://www.slaapcenterverweijen.nl/
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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

