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Beste leden, 

Ondanks dat velen van ons zijn gevaccineerd ( nagenoeg +/- 70% ) is er nog maar weinig licht te 
bespeuren aan het eind van de tunnel. Er zijn reeds diverse versoepelingen aangekondigd doch voor 
ons ouderen biedt dit nog zeer weinig perspectief. Voor de SOOS zijn er nog steeds geen 
mogelijkheden om de draad weer op te pakken, dus tot nadere data kunnen de activiteiten nog steeds 
niet plaatsvinden. Zodra er mogelijkheden worden geboden via Rijksoverheid zullen wij U daarvan 
direct in kennis stellen. Voorlopig, “PAS GOED OP UZELF EN BLIJF GEZOND” ! 

In een van de vorige NIEUWSBRIEVEN heeft het bestuur u kenbaar gemaakt dat het de bedoeling is 
van KBO-BRABANT om in de zomer een “ONS ZOMERFAIR” te gaan organiseren. Deze kan slechts 
doorgaan wanneer er zich genoeg exposanten aanmelden uit het ledenbestand van KBO-Brabant. 
Daar de Senioren-Expo vanwege de Corona-perikelen helaas niet kon doorgaan in de maand Januari 
van dit jaar, staat de ZOMERFAIR toch gepland voor 22 Juli 2021. Velen hebben positief gereageerd 
en willen hun creativiteit(en) tonen en u daarvan laten genieten. De deelname is zowel voor de 
exposanten als bezoekers geheel GRATIS. De ZOMERFAIR wordt gehouden in NH KONINGSHOF, 
LOCHT 117 te VELDHOVEN. Naast vele kramen alwaar KBO-leden hun creativiteiten kunnen laten 
zien, valt er voor de liefhebbers ook van muziek te genieten. Gezelligheid alom en u bent er na lange 
tijd ongetwijfeld wel aan toe. U begrijpt wel dat deze Zomerfair alleen door kan gaan wanneer dit veilig 
kan. Door de dames van onze KBO wordt navraag gedaan of het mogelijk is om gezamenlijk met een 
grote touringcar naar Veldhoven af te reizen. U begrijpt wel dat dit uiteraard alleen tegen een lichte 
vergoeding kan. U hoort hier te zijner tijd meer over ! 

 
Uitslag puzzel van de maand Maart/April 2021: 

In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er in de 
Nieuwsbrief een interessante KRUISWOORDPUZZEL welke 
door zeer vele leden goed is ingevuld. Ook nu weer ruim 
veertig goede inzendingen. Het doet ons deugd dat we velen 
ook nu weer een groot plezier gedaan hebben en zoals het er 
nu naar uitziet gaan we hier voorlopig nog even mee door. Uit 
de ingeleverde goede inzendingen zijn deze keer uit de 
bingomolen gerold; Dhr. Arnold van Wanroij (Sikkelstraat 8),  

Mevr. Nelly Pijnappels ( Groenhoeven 24 ) en als derde kwam uit de molen Dhr. Wim van 
de Kolk ( de Roting 9 ).Zowel Nelly als Wim behoren deze keer tot de gelukvogels, daar 
beiden voor de tweede maal in de prijzen zijn gevallen. Overige deelnemers niet getreurd want 
wie weet bent u de volgende keer de gelukkige. Winnaars van harte proficiat. U krijgt uw prijs 
thuis overhandigd door voorzitter Joris Remmen. 
 

De juiste oplossing was;  B E L A S T I N G D I E N S T 
 
Voor de maand MEI 2021 zijn er weer nieuwe kansen. Zie hiervoor de nieuwe puzzel in deze 
Nieuwsbrief. Veel puzzelplezier en ook nu weer veel succes met het opsporen van de juiste 
oplossing. Lever de oplossing weer bijtijds in bij uw KBO-secretaris Koos Aben, Lindenplein 14 
 

Uiterste inleverdatum is;  ZONDAG 16 MEI a.s.                   
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Kruiswoordpuzzel     Mei 2021 
HORIZONTAAL 
1 ingemaakte augurken 6 vettige 
stof 11 kier 12 loopvogel 13 
milieuvriendelijk (voorvoegsel) 14 
klodder 17 met een paardenslee 
rijden 18 model 19 afstammeling 
21 angstaanjagend 23 

handelsreiziger 25 uitzicht 26 
geologisch tijdperk 28 water 
(Frans) 29 administratie 30 
gelaatskleur 32 jongensnaam 34 
kleur 37 kippenhok 38 label 41 
pantservoertuig 42 graansoort 43 
het in elkaar zetten 45 knoest in 
hout 46 huidverharding 47 wen- 
ding 48 meisjesnaam 49 
mossteppe. 
VERTICAAL 

1 smeerbaar mengsel 2 dun pannenkoekje 3 boeien 4 inwoner van een Baltische staat 5 spijs 6 
gevoel voor schoonheid 7 loofboom 8 vroeger 9 appelsoort 10 verzorger 15 lid van een 
Afrikaans dwergvolk 16 deel van een rivier 20 deel van een boom 22 groetende buiging 24 
kwebbelen  27 vuilmaken 30 visnet 31 binnen (Lat.) 32 dwarsligger 33 zoon van Noach 35 
hoefdier 36 leidster van een groep welpen 39 cijfer 40 winkel 44 ontkennend antwoord. 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

11 

 

46 2 16 28 17 22 40 12 19 

Denk aan de uiterste inleverdatum:   Zondag  16  Mei  2021 
bij uw KBO-secretaris; Koos Aben, Lindenplein 14 (koos.aben1952@gmail.com) 
 

Het is LENTE….          Geniet van het voorjaar ! 
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