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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  sep 2021  -  #9 
 

www.kbo-valkenswaard.nl 
 

 

 
 

 dinsdag  21 sep  Jaarvergadering KBO 

 woensdag  22 sep  Kringreis 
 

 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze maand geen leden die een kroonjaar vieren, 
maar alle jarigen in september van harte proficiat. 

Nieuwe leden 

We mogen twee nieuwe leden verwelkomen,   
de heer en mevrouw de Groot – Mensch uit 
Valkenswaard. 

We heten hen van harte welkom bij onze vereniging 

en wensen ze een mooie tijd toe bij onze KBO. We 

hopen dat jullie vaak op onze activiteiten aanwezig 

zullen zijn. 

 

 

Ledendag Kring 

Op advies van de werkgroep ledendag is besloten 

om de ledendag in 2021 niet door te laten gaan. 

De voornaamste reden hiervoor is, dat er op dit 

moment (nog) geen geschikte locatie is.   

 

 

Volksdansen 

De volksdansgroep “De vrolijke dansers” gaan 

vanaf september op maandagmorgen van 10.30u 

tot 12.00u dansen in het Dorpshuis in Borkel en 

Schaft. 

Heb je zin om eens een keer te komen kijken of dit 

iets voor je is of om mee te gaan te doen, neem 

dan contact op met Petra van Kuijk, tel.: 040-

7800211 of via  p.v.kuijk@hotmail.com . 

Zij kan je de nodige informatie hierover geven. 

 

Kringreis 22 september 

Op woensdag 22 september wordt de kringreis 

georganiseerd. Kijk voor meer informatie en 

opgeven naar het bijgevoegde  document. 

 

 

Seniorenmarkt 

Hoewel de voorbereiding van de Seniorenmarkt 

bijna geheel was afgerond, heeft de projectgroep 

van SBV toch moeten besluiten om de markt af te 

gelasten.  

De huidige beperkingen zijn voor de bezoekers niet 

gewenst en het is onzeker of op 20 september de 

versoepelingen komen, die voor het doorgaan van 

de markt noodzakelijk zijn. 

De projectgroep vindt het erg jammer, maar de 

veiligheid van iedereen staat bovenaan. Ze gaan 

zich inzetten voor een seniorenmarkt in september 

2022. 

 

 

Pastor Felie Spooren 

Ons bereikte het bericht, dat pastor Spooren in het 

ziekenhuis is opgenomen en daar zeer binnenkort 

een operatie moet ondergaan. 

We wensen hem heel veel sterkte en hopen, dat hij 
voorspoedig zal herstellen hiervan. 
 
_________________________________________ 

Nieuwsbrieven 
Samen voor een eerlijk pensioen 

‘Samen-voor-een-eerlijk-pensioen’ heeft in juli de 

eerste nieuwsbrief uitgegeven. Op de website is nu 

de mogelijkheid om alle nieuwsbrieven in te zien:  

Ga naar: 
https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/nieuwsbrieven/ 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:p.v.kuijk@hotmail.com
https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/nieuwsbrieven/
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Alleenstaanden 

De groep alleenstaanden heeft na lang wachten 

weer enkele keren samen iets ondernomen. Ze zijn 

een keer samengekomen in het Dorpshuis en 

hebben koffie gedronken en lekker bijgepraat. 

Daarna is er een spannend potje koersbal 

gespeeld. De afgelopen maand zijn de fietsers naar 

Kempen  Airport  in Budel gefietst. 

De niet-fietsers reden er met de auto naar toe. 

Tijdens het spotten van de vliegtuigjes, die er 

redelijk wat te zien waren, werd er genoten van 

koffie en een lunch. Daarna ging ieder weer 

huiswaarts. 

Wilt u ook eens kennismaken met deze groep, 
neem dan contact op met A. Roothans –v. Son,  
tel. 040-2068433 

Jaarvergadering KBO Borkel en Schaft 

Het bestuur nodigt U uit voor de jaarvergadering 
van uw vereniging en wel op dinsdag 21 september 
om 13.30u in het dorpshuis. De datum is door 
omstandigheden gewijzigd. 
 
Zoals gebruikelijk staat ook nu weer de 
bestuursverkiezing op de agenda. Het bestuur heeft 
dringend behoefte aan versterking en nodigt leden 
uit om zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur. 
Ook de verschillende werkgroepen kunnen wat 
extra handen gebruiken. 
 
Natuurlijk is het bestuur belangrijk voor het 
functioneren van uw vereniging, maar die kan 
dit niet alleen. De vereniging zijn wij samen en 
samen zijn we dan ook verantwoordelijk voor 
het functioneren van onze vereniging. 
Helpt u mee om van uw vereniging een mooie 
actieve vereniging te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren? 
In een aparte bijlage vindt u de agenda van 
deze vergadering, het verslag van de vorige 
vergadering en het jaarverslag 2020. Deze 
verslagen kunt u zelf thuis al doornemen. Dit 

komt een vlotte vergadering ten goede.  

Het financiële verslag ligt ter inzage bij de 

penningmeester. 

Degenen, die de financiële stukken voor de 

vergadering willen inzien, kunnen hiervoor een 

afspraak maken bij penningmeester Fr. v.d. 

Mierden op woensdag15 september tussen 

14:00 uur en 16:00 uur. Telefoon 040-2068630 

De kascontrolecommissie zal tijdens de 

vergadering verslag uitbrengen over het financiële 

beleid en haar bevindingen weergeven tijdens de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

Uitnodiging twee lezingen: 

Erfgoed en Landschap 

Brabants Heem en Erfgoed Brabant organiseren 

deze zomer twee lezingen met het thema erfgoed 

en landschap. Er is plaats voor maximaal 25 

personen per lezing en deze lezingen vinden plaats 

conform de dan geldende Coronamaatregelen. 

Lezing: Turfwinning in West-Brabant en 

landgoed de Pannenhoef 

Cor Rops, voorzitter van projectgroep herleving van 

turfgeschiedenis West-Brabant, vertelt over de 

geschiedenis van turfwinning in West-Brabant. 

Turfnering was ooit een grote bedrijvigheid in West-

Brabant en in de Noorderkempen en lokte veel 

ambachtslieden en kooplieden naar Brabant. 

Plaatsen als Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, 

Steenbergen en Zevenbergen waren welvarend 

door de turfhandel. In een tijdsbestek van 

vijfhonderd jaren is in deze regio voor vele 

miljoenen aan turf gewonnen. Vanaf 1700 kwam 

aan de grootschalige turfwinning geleidelijk een 

einde. Turfvaarten verdwenen of kregen een 

andere functie. Ontveende gronden werden beplant 

en werden bossen of landgoederen. 

Landgoed de Pannenhoef is zo’n voormalig 

veengebied. Als boswachter van de Pannenhoef is 

Bart Pörtzgen al 15 jaar betrokken bij de 

(her)ontwikkeling van dit landschap. Tijdens zijn 

presentatie neemt hij u mee in de inrichtings- en 

beheerkeuzes. Wat is de basis? Wat is de ambitie? 

Door middel van beeldmateriaal ziet u de resultaten 

van 25 jaar natuurontwikkeling op de Pannenhoef 

en ziet u hoe het veen weer terugkeert. 

Datum: 25 augustus 

Tijdstip: 19.00-20.30 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur 

Locatie: Vogelrevalidatiecentrum Zundert, 

Luitertweg 36a, ZundertKosten: €5,- 

Aanmelding is verplicht via info@erfgoedbrabant.nl 

o.v.v. naam, adres, aantal personen en titel lezing. 
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Lezing: Landschap is emotie 

Landschap is emotie, veel mensen voelen zich 

verbonden met het landschap om hen heen en 

zetten zich ervoor in. Hoe maken mensen met 

elkaar hun omgeving mooier en welke rol speelt 

erfgoed daarbij? Anne van Kuijk, adviseur 

Omgevingskwaliteit bij de Provincie Noord-Brabant 

gaat in haar lezing hierop in aan de hand van een 

aantal voorbeelden in Het Groene Woud. Een van 

deze projecten is de Hooibrug over de Dommel in 

Sint-Oedenrode van kunstenares Birthe Leemeijer. 

Zij ontwierp de Hooibrug in opdracht van de 

Kunststichting Sint-Oedenrode in samenwerking 

met diverse partners. Harrie van den Brand, 

Secretaris KS Sint-Oedenrode en Meierijstad, 

vertelt onder andere over de manier waarop kunst 

betekenis kan geven aan het landschap. Na afloop 

van de lezing kunt u de Hooibrug bekijken. 

Datum: 1 september 

Tijdstip: 19.00-20.30 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur 

Locatie: Ahrend hoofdkantoor, kofferen 60, Sint-

Oedenrode 

Kosten: €5,- 

Aanmelding is verplicht via info@erfgoedbrabant.nl 

o.v.v. naam, adres, aantal personen en titel lezing. 

Heeft iemand belangstelling voor een lezing, 

neem dan contact op met Anke van de Ven-

Kemperman, 06-20849222, zodat je eventueel 

samen kunt reizen. 

 

 

Wandelen langs kunst en natuur in Eersel 
 

 

LandArtBrabant – 28 aug. t/m 19 sept. 2021 

De prachtige natuur van Noord-Brabant heeft er 

deze zomer een attractie bij: LandArtBrabant in 

Wintelre. Wandelend langs een route van 5 

kilometer door de natuur komen wandelaars twintig 

kunstwerken tegen van kunstenaars uit heel 

Nederland. De kunstenaars werken met duurzame 

materialen. De creaties staan in het bos en op het 

water langs het Grootmeer en Kleinmeer in 

Wintelre.  

 

Wandelen en het beleven van kunst gaan zo 

samen. De route is vrij toegankelijk en start bij 

Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 in Wintelre. De 

route is met pijlen aangegeven. 

Zie ook www.landart.nl. 

 

 

 

Praktijkverhalen gezocht 

Zoals u wellicht weet is KBO-Brabant partner van 

de Toiletalliantie. Dit is het samenwerkingsverband 

van uiteenlopende maatschappelijke organisaties 

die zich inzetten voor meer openbare en 

opengestelde, toegankelijke toiletten. KBO-Brabant 

vindt meer geschikte toiletten belangrijk. Want veel 

mensen, jong en oud(er), ziek en gezond, blijven 

regelmatig toch maar liever thuis als er geen 

toiletten beschikbaar zijn onderweg naar hun 

bestemming. 

Herkent u dit? Heeft u een ervaring uit de praktijk 

en wilt u hierover vertellen? De Toiletalliantie wil 

zoveel mogelijk praktijkverhalen verzamelen om 

duidelijk te maken dat aanwezigheid van voldoende 

geschikte openbare toiletten voor iedereen 

belangrijk is. Als u erover wilt vertellen en het prima 

vindt dat uw verhaal wordt gepubliceerd, 

bijvoorbeeld op de website, dan kunt u contact 

opnemen met Suzanne Vrielink, projectleider 

Toiletalliantie, e-mail: suzannevrielink@mlds.nl. 

Voor telefonisch overleg kunt u Edith Mostert 

bellen, 073 – 644 40 66. Doe mee! Want iedere wc 

telt! 

Toiletalliantie in een nieuw jasje, want 'Iedere 

WC Telt'De Toiletalliantie gaat verder onder een 

nieuwe naam, mét een nieuwe website en een 

nieuwe huisstijl. Waarom? Omdat deze nieuwe 

naam precies de lading dekt waar de Toiletalliantie 

voor staat. Meer openbare, opengestelde en 

toegankelijke toiletten. Iedere wc extra telt. Vandaar 

de nieuwe naam: Toiletalliantie, Iedere WC Telt. 

Ook zijn we trots op onze ambassadeur Catherine 

Keyl. Samen met de alliantiepartners blijft de MLDS 

strijden voor onze missie: in 2023 zijn er voldoende 

openbare toiletten in Nederland. Vanaf 19 juli is de 

nieuwe website live. Neem snel een kijkje via 

www.iederewctelt.nl . 

http://www.landart.nl/
http://www.iederewctelt.nl/
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Bijeenkomsten over voltooid leven 

Het klinkt zo mooi: mijn leven is voltooid, mijn 

kinderen zijn volwassen en goed terecht gekomen, 

ik heb gedaan wat ik wilde, ik kijk terug op een 

welbesteed leven, het is goed geweest zo. Maar in 

plaats van de term voltooid leven worden ook 

andere begrippen gebruikt zoals klaar met het 

leven, levensmoeheid en lijden aan het leven. 

Woorden die een verlangen naar het einde 

uitdrukken vanuit een minder positieve lading. Hoe 

groot is deze groep eigenlijk bij wie deze vragen 

spelen en wat weten we over hun achtergrond? 

Nederland kent al euthanasiewetgeving die zich 

richt op mensen die uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden. Het kabinet heeft voorgesteld om naast deze 

wet te komen met nieuwe wetgeving die tegemoet 

komt aan de wens van gezonde ouderen met een 

weloverwogen, actuele doodswens en behoefte aan 

actieve levensbeëindiging. Het wetsvoorstel is 

inmiddels door D66 ingediend en zal tijdens de 

lopende kabinetsformatie een belangrijke rol 

spelen. 

De Artsenfederatie KNMG is bepaald niet gelukkig 

met dit wetsontwerp en pleit ervoor om de 

problematiek van ervaren zinloosheid onder 

senioren met andere middelen te lijf te gaan, 

kijkend naar wat deze senioren echt nodig hebben. 

De Artsenfederatie wil daarover heel graag met 

senioren zélf in gesprek en heeft KBO-Brabant 

gevraagd weer samen dialoogbijeenkomsten te 

organiseren zoals destijds bij het Draaiboek code 

zwart. 

Omdat ook wij dit van groot belang vinden bij zulke 

belangrijke onderwerpen, hebben wij onze 

medewerking toegezegd. Op 30 augustus (Wijnu 

Veghel, 14.00 – 17.00 uur), 3 september (De 

Meerpaal Eindhoven, 14.00 – 17.00 uur), 7 

september (De Schakel Gilze, 14.00 – 17.00 uur) 

en 9 september (Wijkcentrum ’t Fort Bergen op 

Zoom, 14.00 – 17.00 uur) kunt u met elkaar en met 

vertegenwoordigers van de KNMG in dialoog gaan. 

Aanmelden kan via info@kbo-brabant.nl o.v.v. 

‘voltooid leven’. Bellen kan ook naar (073) 644 40 

66. 

Gebruik die kans, het gaat immers over ons! 

 

 

 

 

 

 

De Pen 

Mijn naam is Rob Spit, 69 jaar. In 2000 ben ik bij de 

gemeente Valkenswaard gaan werken en dat is de 

reden dat wij op 26 juni zijn verhuisd van Den 

Bosch naar Borkel. “Wij” waren toen nog mijn vrouw 

Agnieszka en onze kleine Marek. Twee dagen na 

de verhuizing werd Nina geboren. Marek en Nina 

zijn alweer een paar jaar het huis uit en studeren in 

Utrecht en Maastricht. Agnieszka werkt als arts bij 

Kempenhof, ik ben zelf nog steeds actief als interim 

manager bij gemeenten. Uit mijn eerste huwelijk 

heb ik nog een dochter, Neeltje, alweer 38 jaar oud, 

zij woont in De Bilt, is getrouwd en heeft twee kleine 

kinderen. 

Naast mijn werk ben ik altijd actief gebleven als 

vrijwilliger omdat ik vind dat je ook iets terug moet 

doen voor de samenleving die jou ook veel geeft. 

Ongeveer twee jaar geleden werd mij gevraagd of 

ik actief wilde zijn in het bestuur van de KBO. Dat 

doe ik met veel plezier al is de combinatie met 

werken elders in het land soms lastig omdat ik 

overdag niet beschikbaar ben. Het bestuur bestaat 

uit een enthousiaste en betrokken groep mensen 

en daar geniet ik van.  

Op dit moment zijn we binnen de KBO hard aan het 

nadenken over de vraag hoe we de KBO levendig 

kunnen houden. Het aantal leden loopt terug en 

Corona heeft ook geen goed gedaan. Maar ik ben 

er van overtuigd dat ook oudere inwoners van 

Borkel en Schaft altijd behoefte blijven houden aan 

ondersteuning, ontmoeting en gezelligheid. We 

leven tenslotte samen in dit mooie dorp Borkel en 

Schaft en moeten oog blijven houden voor elkaar! 

Ik geef de pen door aan Mien Kwinten – Evers. 
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Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

betaaldiensten voor consumenten uit 

kwetsbare groepen loopt achteruit 

Consumenten uit kwetsbare groepen, zoals 

ouderen, gehandicapten en mensen met een lage 

digitale vaardigheid, ervaren achteruitgang in de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid van 

betaaldiensten. Dit lijkt samen te hangen met 

digitalisering en sluiting van bankkantoren. 

Tegelijkertijd zijn de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van betaaldiensten voor de 

gemiddelde consument nog steeds goed. Dat blijkt 

uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) 

in opdracht van het Maatschappelijk Overleg 

Betalingsverkeer (MOB). Om de ontwikkeling bij 

kwetsbare groepen te keren heeft het MOB een 

actieplan opgesteld. 

Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer 

Om de negatieve trend voor kwetsbare groepen te 

keren, heeft het MOB in mei 2021 een actieplan 

opgesteld. Dat kent drie onderdelen. Ten eerste het 

beter informeren van mensen uit kwetsbare 

groepen over initiatieven van banken om de 

toegankelijkheid te verbeteren. Ten tweede het 

verbeteren van de persoonlijke aandacht op lokaal 

niveau - waar daar behoefte aan is - eventueel door 

servicepunten op te richten op plekken waar 

bankkantoren zijn verdwenen. Ook het opstellen 

van een stappenplan voor de sluiting van 

bankkantoren is hier onderdeel van. Ten derde het 

in samenwerking met maatschappelijke 

organisaties inventariseren van de precieze 

behoeften van kwetsbare groepen en het bedenken 

van oplossingen om aan die behoeften tegemoet te 

komen. 
 

 

 

Onderzoek naar mogelijkheden van 

mantelzorgwoningen als alternatieve zorg-

oplossing 

Enige tijd geleden hebben we een aanvraag 

gekregen om marktonderzoek te doen naar 

mantelzorgwoningen. Middels een enquête willen 

Roel, Bart en Joris meer weten van jullie visie op de 

toekomst op het gebied van wonen en de rol van 

mantelzorg wonen hierin. Ze zien in de directe 

omgeving, dat er nog erg veel te verbeteren is, in 

zowel regelgeving, aanbod als in klantgerichtheid.  

 

 

 

 

Wij als KBO vinden dit een belangrijk onderwerp en 

zouden u willen vragen om deze enquête in te 

vullen, zodat Roel, Bart en Joris beter begrijpen hoe 

jullie kijken naar deze onderwerpen.  

Het invullen duurt maximaal 10 minuten, de 

resultaten zijn volledig anoniem en jullie bijdrage 

wordt zeer gewaardeerd! 

De onderstaande link brengt je naar de vragenlijst: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4O

WsUg0UqFvFhy3s8v0oTvgl-

Y97XF2kiusqwQYNvaAlqw/viewform  

We kunnen ons voorstellen, dat u dit een beetje 

een moeilijke reeks cijfers en letters vindt om in te 

typen. 

Wilt u toch graag deelnemen aan dit onderzoek, 

stuurt u dan een email naar 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com , dan 

wordt de email met daarin de link naar u 

toegestuurd en hoeft u alleen maar de link in deze 

email aan te klikken. 

Namens Joris, Bart en Roel hartelijk bedankt. 

________________________________________ 

Maand van de geschiedenis 

In oktober is het Maand van de Geschiedenis. Op 

zaterdag 27 oktober wil Bibliotheek Valkenswaard 

‘een levende bibliotheek’ organiseren waar de 

jongere en oudere generatie elkaar kan ontmoeten. 

Daarvoor is de Bibliotheek op zoek naar senioren 

die graag iets willen vertellen over de geschiedenis. 

Weet jij veel over een onderwerp uit de 

geschiedenis en wil je daar graag over in gesprek 

gaan met de volgende generatie?  

Bijvoorbeeld over de oorlog, smokkelen, onderwijs, 

opvoeding, spelletjes uit je kindertijd, communicatie 

voor de digitalisering, meld je dan aan voor deze 

dag. Kinderen komen op deze dag naar de 

vestiging en komen een praatje met je maken. Aan 

de hand van de vragen die gesteld worden door de 

kinderen leren ze meer over het onderwerp.  

Aanmelden 

De activiteit zal plaatsvinden op woensdag 27 

oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wil jij graag in 

gesprek gaan met de volgende generatie over een 

onderwerp uit de geschiedenis, stuur dan voor 10 

september een mailtje naar bibliotheekmedewerker 

Vicky Didden (V.Didden@bibliotheekdekempen.nl) 

en vermeld over welk onderwerp jij in gesprek zou 

willen gaan. Of loop eens binnen in de bibliotheek 

van Valkenswaard en meld je bij de balie. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4OWsUg0UqFvFhy3s8v0oTvgl-Y97XF2kiusqwQYNvaAlqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4OWsUg0UqFvFhy3s8v0oTvgl-Y97XF2kiusqwQYNvaAlqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4OWsUg0UqFvFhy3s8v0oTvgl-Y97XF2kiusqwQYNvaAlqw/viewform
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
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Puzzel
            

Oplossing puzzel augustus: warmterecord 

Er zijn 7 goede inzendingen ontvangen. 

 

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

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 

natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 

Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 

41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 

gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 

huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 

oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 

18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste 

aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 

opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 

bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 

namelijk 70 mij. 
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Wie weet waar? 

Oplossing foto augustus: bankje bij huis Sportparkdreef 19 

Er zijn 3  goede inzendingen ontvangen. 

 

Nieuwe foto nr. 9 
Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft 

Let op: Even van de verharde weg afgaan 

 

 

Foto:  Mientje Kwinten 

 

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

Oplossingen foto en/of puzzel inleveren voor 15 sep via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com, 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

