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Onze jarige(n) 

Deze maand is er niemand die een kroonjaar 

hoopt te vieren. 

Alle jarigen in november  

van harte gefeliciteerd ! 

 

 

Overleden 

 

Janus van Poppel    85 jaar  

Jo Tegenbosch - Burgmans  85 jaar  

 

Heel veel sterkte toegewenst aan de families. 
 

 

Activiteiten 

Wederom geen goed nieuws wat betreft het 

organiseren van activiteiten. Vorige keer 

berichtten we al, dat het steeds moeilijker 

wordt iets gezamenlijks te organiseren en daar 

is in de afgelopen weken niet veel verandering 

in gekomen. Doordat de corona besmettingen 

nog steeds toenemen en de maatregelen weer 

zijn aangescherpt, hebben we als bestuur 

besloten om alle voor dit jaar geplande 

activiteiten niet door te laten gaan. We 

hopen, dat u allen hiervoor begrip hebt en dat 

er in het komende jaar weer meer 

mogelijkheden komen. 

We hebben het vorige keer ook al gemeld: 

Mocht u behoefte hebben aan een praatje met 

iemand, kunt altijd één van onze 

bestuursleden bellen.  

Hebt u ergens hulp bij nodig of hebt u andere 

vragen: U kunt laagdrempelig contact 

opnemen met onze dorpsondersteuner Nikki 

van de Moosdijk van Cordaad Welzijn 

Valkenswaard via 06-57082073 (ma t/m vrij 

tussen 9.00u en 16.00u of spreek evt. de 

voicemail in) of via 

nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl We 

wensen iedereen het allerbeste toe en hopen 

op betere tijden. 

 

 

Ziekendienst 

Indien er bij u in de buurt iemand - zowel leden 

als niet-leden - ziek is dan kunt u dit 

doorgeven aan het dorpshuis, tel. 040 

2068342 of aan Petra van Kuijk 040-7800211. 

Er wordt dan, met in achtneming van de 

geldende regels, aandacht aan geschonken. 

 

 

Boekenkast Dorpshuis 

Door het vele thuisblijven heb je misschien zin 

en tijd om eens een goed boek te lezen. In het 

dorpshuis staat een boekenkast, met 

zogenaamde ‘zwerfboeken’. De boeken 

mogen meegenomen worden. Wanneer het 

boek is uitgelezen kan het weer teruggezet 

worden in de kast of worden doorgegeven aan 

een andere lezer.  

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Wie weet Waar  

Vorige foto nr. 10  genomen bij:  Mgr. Kuipersplein  nr.8 

Er zijn 2 goede inzendingen  ontvangen. 

. 

Er wordt heel fanatiek gepuzzeld. De oplossing van vorige maand: 

het leven is goed in de parel van de peel 

Er zijn 9 goede inzendingen ontvangen.  

 

Nieuwe foto nr. 11 

Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                         Foto: Truus v. Meijl 

 

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

winnen.  

Goede oplossingen  van foto of puzzel insturen  voor 15 nov. naar  e.van.meijl@hetnet.nl of een 

briefje inleveren op Schafterdijk 4 

 

 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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         Nieuwe Puzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom  
14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning  
23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen  
32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 
42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 
53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 
64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 
71 boterton 72 treurig 73 sportman. 
 
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond  
9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop  
17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw  
31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet  
45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 
58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14  
71 knock-out. 


