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11 sept  Gez. eten Dorpshuis 
26 sept  Seniorenmarkt Valkenswaard 
29 okt  KBO Ledendag Kring Valkenswaard 
3 dec  Kerstreis KBO Kring Valkenswaard 

 

 
Overleden 

Jo de Brouwer – Verdonk          89 jaar 
Heel veel sterkte toegewenst aan de familie. 

 
Onze jarige(n) 

Deze maand zijn er geen leden die een kroonjaar 
vieren. 

 
Alle jarigen in augustus van harte gefeliciteerd! 
 

 

Helaas moeten we ook deze keer weer een aantal 
gebeurtenissen afzeggen. De kerstreis, ledendag 
en seniorenmarkt gaan dit jaar niet door. Ook het 
gezamenlijk eten, dat gepland stond op vrijdag 11 
september, gaat  helaas niet door. 
 

 

Starten activiteiten 
Het was onze intentie om de activiteiten weer op te 
starten in september. Echter, de laatste week 
worden de berichten omtrent het coronavirus weer 
negatiever, zodat we hierover nog geen besluit 
hebben genomen. We zullen de komende weken  
de berichtgeving nauwlettend in de gaten houden 
en hopen, dat we bij de volgende uitgave van  
Om te Weten, u kunnen berichten, dat we weer 
van start gaan.  

 
Veel ouderen hebben het afgelopen maanden 
zwaar gehad. Door de Corona crisis was het niet 
verstandig om veel contact te hebben met anderen 
en mogelijke vereenzaming lag op de loer. Als dit 
mogelijk was, bij leden op bezoek  gaan, 
alleenstaanden opbellen en de leden een bloemetje 
bezorgen, werd door veel leden als heel prettig en 
zeer waardevol ervaren. 
De Rabobank wil in deze moeilijke tijd ook haar 
steentje bijdragen en heeft ons een mooi bedrag 
toegezegd. Onze dank hiervoor aan de Rabobank. 
 

 

Verslag van de filmmiddag voor de leden van 
KBO Borkel en Schaft. 

Omdat de regels rondom het coronavirus per 1 juli 
wat versoepeld waren, gaf dit ons de mogelijkheid 
om voor de leden iets te organiseren.  
Er werd op 21 juli een filmmiddag georganiseerd in 
het dorpshuis. Dit maakte het mogelijk om weer eens 
contact te hebben met wat andere mensen, wat lang 
niet mogelijk is geweest.  
Door enkele vrijwilligers was de zaal in d’n Teut 
corona proof gemaakt. De tafels waren leuk 
aangekleed en voorzien van een bloemetje. Nadat 
de aanwezigen, welkom geheten door de voorzitter, 
een kop koffie/thee met een plakje cake hadden 
genuttigd, kon de voorstelling beginnen. Er kon 
genoten worden van mooie oude en nieuwe beelden 
van vroegere tijd tot heden  uit Borkel en Schaft in 
drie delen, met de onderwerpen “Bebouwing”, 
“Bevolking” en “Verenigingen” met prachtige  
begeleidende muziek. Rond half vier was het 
afgelopen en werd er door enkele bezoekers nog 
wat nagepraat. 
Jammer dat de belangstelling niet erg groot was. 
Mogelijk speelde de coronavrees bij de leden  een 
grote rol. 
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Puzzel 
In de vorige Om te Weten was het oplossen van een woordzoeker mogelijk. 

De oplossing hiervan: ZOMER-ZONNEWENDE.  

(Onze excuses voor het wegvallen van een gedeelte van de regel bij de oplossing) 

Er zijn een 5 tal inzendingen ontvangen. 

De puzzels vallen bij velen in de smaak, vandaar dat ook dit keer weer een puzzel is geplaatst.  

 

Ook was er een foto geplaatst. Die foto was genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft. 

Een plaatsje, wat moeilijk te vinden was. Eén inzender heeft het toch gevonden, de aanhouder wint!  

Oplossing: Achterste Brug nr. 14 

 

Hierbij een nieuwe foto. 
Weet je de oplossing van de puzzel of foto, laat het ons dan weten. Je kunt er een leuke prijs mee winnen. 

Goede oplossingen insturen voor 20 augustus naar e.van.meijl@hetnet.nl of een briefje in de  

brievenbus op Schafterdijk 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Foto: Mientje Kwinten 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 
16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product  
24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 
34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 
50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord  
58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors  
66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis  
7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 
18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 
36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen  
45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand  
62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 

 


