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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  okt 2021  -  #10 
 

www.kbo-valkenswaard.nl 
  

 

 

 dinsdag  5 okt  Start darten dorpshuis 10-12u 

 woensdag 13 okt  Bedevaart Weebosch 9u30 

   4 t/m 25 okt Uitbrengen stem Rabo Club Support 
 

 

 

 
Onze jarige(n) 

Cor Jeurgens  01 okt  85 jaar 
Nelly Tutelaers-Bots 04 okt  70 jaar 

Deze personen vieren deze maand een kroonjaar. 
Alle andere jarigen van harte gefeliciteerd. 

Nieuw lid 

Mevr. Erna van den Dungen – Jansen 

We wensen haar hartelijk welkom bij onze vereniging 

en hopen haar vaak te zien bij onze activiteiten. 

 

 

Bedevaart Weebosch 

We zijn blij u te kunnen melden, dat 

dit jaar de Bedevaart naar H. 

Gerardus Majella op de Weebosch 

(Bergeijk) door kan gaan. 

Gerardus Majella is de patroon van 
kleermakers, portiers, 
communicantjes, moeders en 
zwangere vrouwen. De bedevaart zal 
plaatsvinden op woensdag  
13 oktober. De H. Mis is om 9.30 uur.  

Indien u mee wilt gaan en wilt deelnemen aan het 

gezamenlijke kopje koffie met evt. vlaai,  dan dient u 

zich vóór 11 oktober op te geven bij Frans van der 

Mierden, tel.: 040-2068630. De locatie waar koffie 

wordt gedronken, hoort u die morgen. 

Ook als u vervoer nodig hebt om op de Weebosch te 
komen, moet u dit opgeven bij Frans. 
Wij wensen u een goede bedevaart toe. 

 

Zorgt u in de gemeente Valkenswaard intensief voor 

iemand die ernstig of langdurig ziek, of 

hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger en 

kunt u in aanmerking komen voor het mantelzorg-

compliment. 

Hoe vraagt u het Mantelzorgcompliment aan? 

Als u in 2021 langer dan drie maanden en minimaal 8 

uur per week, meer dan de gebruikelijke zorg hebt 

gegeven, kunt u het Mantelzorgcompliment 

aanvragen. De mantelzorger of de zorgvrager kan het 

compliment aanvragen. (Er wordt slechts één 

mantelzorgcompliment verstrekt per zorgvrager). 

Degene, die de zorg ontvangt moet in de gemeente 

Valkenswaard wonen. De mantelzorger mag niet betaald 

worden vanuit een PGB. Het Mantelzorg-compliment kan 

tot 1 oktober 2021 aangevraagd worden. Aanvragen kan 

digitaal bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht via 

www.mantelzorg-valkenswaard.nl . 

Vult u liever een papieren formulier in ? Bel dan naar 

Mantelzorg Verlicht op nummer 088-0031168, of haal 

een formulier af bij de balie in het gemeentehuis in 

Valkenswaard. 

Nog niet geregistreerd? Meld u aan! 
Mantelzorg Verlicht is hét steunpunt voor 
mantelzorgers in de gemeente Valkenswaard. U kunt 
het steunpunt telefonisch bereiken via nummer  
088-0031168, van maandag tot en met vrijdag van 

09.00u tot 17.00 uur of via mail: 

info@mantelzorgverlicht.nl 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.mantelzorg-valkenswaard.nl/
mailto:info@mantelzorgverlicht.nl
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Jaarvergadering 2021 

Eindelijk konden we onze jaarvergadering, die al in 

januari gepland stond, houden, zodat we het jaar 

2020 konden afsluiten. Niet alleen op financieel vlak, 

maar ook alle andere onderwerpen, die normaal 

gesproken op deze vergadering behandeld worden, 

zoals bestuursverkiezing en uitreiking prijsjes voor de 

foto-  en puzzelwedstrijd. 

Iedereen werd welkom geheten en onder het genot 

van koffie met vlaai, werd er flink gekletst met elkaar. 

Iedereen was blij, dat we na zo’n lange tijd van veel 

thuis zitten en weinige contacten met anderen,  weer 

eens gezellig bij elkaar konden zijn. 

De vergadering verliep voorspoedig  en alle 

noodzakelijk te behandelen punten werden 

besproken. 

Het bestuur nam afscheid van voorzitter Bert van Meijl 

vanwege gezondheidsredenen en van bestuurslid 

Petra van Kuijk. 

Bert is sinds 2008 lid van het bestuur geweest, 

waarvan de laatste 8 jaar voorzitter. Hij heeft zich op 

allerlei gebied ingezet voor de vereniging, o.a. voor de 

jubilea van de vereniging en organiseren van 

excursies.  

 

Petra is vanaf 2015 lid geweest van het bestuur. We 

hebben vaak bij haar thuis vergaderd, waarbij ze 

iedereen voorzag van koffie of thee met wat lekkers. 

Ook Petra heeft zich bij verschillende activiteiten 

ingezet, o.a. bij het kienen en mede organiseren van 

de kerstviering. 

 

Beiden hebben veel voor de vereniging gedaan en 

daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Daarvoor werd 

hen een afscheidscadeau overhandigd. 

Ook de 5 jubilarissen, die vorig jaar tijdens het 

zomerfeest gehuldigd zouden worden, werden in het 

zonnetje gezet. Er waren 2 personen 15 jaar lid 

(Frans Welte, Tiny Schenkels-Rijkers), 2 personen 20 

jaar lid (Jo Kuijlaars-Koolen, frans Bierens),  en 1 

persoon 25 jaar lid (Jan Kwinten). 

Allen van harte  gefeliciteerd! 

Het bestuur droeg Rob Spit voor als nieuwe voorzitter 

van onze vereniging en daar werd door alle 

aanwezigen mee ingestemd. We wensen hem veel 

succes met het voorzitterschap. 

 

 

Na de pauze nam hij meteen het woord als voorzitter 

en gaf uitleg over onze plannen met betrekking tot het 

project in samenwerking met de Rabobank om tot een 

vernieuwende, toekomstbestendige vereniging te 

komen, waarbij we de hulp van alle leden en ook van 

niet-leden heel goed kunnen gebruiken. Daar wordt 

nog een uitnodiging voor rond gestuurd. 

Na het officiële gedeelte werd er nog gezellig 

nagepraat onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

 

 

Darten 

De leden van de dartclub laten u graag weten, dat het 

darten weer wordt hervat. 

Zij zullen starten op dinsdag 5 oktober in het 

dorpshuis van 10.00u tot 12.00u. 

Er kunnen nieuwe leden aansluiten. Iedereen is van 

harte welkom. 

Ook interesse gekregen, laat ons het weten of kom 

gewoon eens kijken of het iets voor je is. 

Neem voor meer informatie contact op met Truus van 

Meijl , email: bertentruusvanmeijl@gmail.com 

 

mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com
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Blijf oppassen voor fraude via de mail, 

WhatsApp en telefoon! 

 
Er komen toch met enige regelmaat - helaas – berichten 
van bestuurders dat zij zogenaamd mail ontvangen van  
een collega-bestuurder met meestal een verzoek om  
geld over te maken. Het e-mailadres van de afzender 
ziet er dan precies hetzelfde uit. Heel soms gaat dit  
verzoek ook via de WhatsApp. De manier van  
benaderen lijkt heel echt, omdat het informeel is.  
Met gewoon de voornaam als aanhef. 
 
Waarschuwing 1 

Maak nooit zomaar geld over, bel eerst met uw 

medebestuurder. Die kan u snel genoeg vertellen of 

het waar is. Spreek ook met elkaar af dat je elkaar 

nooit via de mail of WhatsApp om geld zult vragen. Of 

om gevoelige andere gegevens. 

Gooi zulke mail meteen weg en leeg ook uw 

'prullenbak' meteen. En waarschuw de rest van het 

bestuur dat het gebeurd is, dan zijn ze ook alert. 

Waarschuwing 2 

En houd altijd in de gaten van wie u mail krijgt. Als het 
een raar adres is, niet reageren en meteen 
weggooien, en de afzender aanmerken als SPAM. 
Dan wordt het de volgende keer geweerd. En leeg  
uw SPAM-mapje in de mail ook regelmatig. 

Waarschuwing 3 

En nu we het toch over fraude hebben: als u door 

Microsoft gebeld wordt met een verhaal over software 

die vernieuwd moet worden of met andere smoezen: 

dat is altijd fraude. Microsoft belt nooit. Meteen 

ophangen. Als dat onbeleefd voelt kunt u nog zeggen: 

'Ik heb geen interesse' en daarna meteen afbreken. 

En pas ook op als banken bellen, dat doen ze 

namelijk ook bijna nooit. Geef over de telefoon zéker 

nooit gegevens. En als u op een of andere manier 

onder druk wordt gezet, hoe vriendelijk ook: dan is er 

vooral iets mis. Breek af door te zeggen dat u zelf wel 

contact zult opnemen met uw bank. 

 

 

 

 

Hoe toegankelijk is uw bank? 

 
“Wij staan overal buiten. Wij horen hier niet meer 
thuis!” Als mensen dit gaan zeggen is er iets aan de 
hand wat banken écht serieus zouden moeten nemen. 
De oproep ‘Hoe toegankelijk is uw bank?’ in het 
maandblad Ons van KBO-Brabant heeft in korte tijd 
veel en vaak aangrijpende reacties opgeleverd. Wij 
waarschuwen al langer voor de gevolgen van de 
keuzes die banken de laatste jaren maken. De 
reacties van senioren liegen er niet om. 
Lees verder op:  
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hoe-toegankelijk-

is-uw-bank/  

 

 

Leut rond d'n Teut - Dorpskwis Borkel & Schaft 

Vrijdagavond 29 oktober 2021 vindt de allereerste editie  
van de Borkel & Schaftse Dorpskwis - Leut rond d'n Teut - 
plaats. Zoek alvast je tien slimste vrienden en kennissen  
bij elkaar en houd deze avond vrij. 

 

 

Meer info volgt spoedig! 

 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hoe-toegankelijk-is-uw-bank/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hoe-toegankelijk-is-uw-bank/
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Aankondiging activiteiten notariaat  

najaar 2021 

 

Zoals u weet heeft KBO-Brabant een juridische 

helpdesk, bemenst door een 11-tal vrijwilligers. Twee 

van deze vrijwilligers zijn oud-notaris. Dit zijn Peter 

van Dongen en Dré Teeuwen. Bij Peter en Dré kunt u 

terecht met uw vragen over erfkwesties, (levens-) 

testament, schenken, enz. Meer informatie over de 

activiteiten van onze notariële vrijwilligers vindt u in 

het Onsje. 

In oktober 2021 zullen we starten met een telefonisch 

spreekuur, wat tweewekelijks op een vaste dag en tijd 

gehouden zal gaan worden.   

Zodra bekend is op welke dagen het spreekuur 

gehouden zal gaan worden zullen we u hierover 

informeren. We zullen dan ook het telefoonnummer 

waarop onze notarissen tijdens het spreekuur 

bereikbaar zijn bekend maken.  

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij 

Frank van Rooy tel.: 073 6444066 

email: fvanrooy@kbo-brabant.nl  

 

 

 

Mientje Kwinten-Evers, geboren op de Voorste Brug 

en woon al meer dan 50 jaar op de Schaft. 

Ik wil jullie meenemen met een week wandelen, van  
5 t/m 11 september. Toen heb ik het Peerke 
Donderspad gelopen. Totaal 165 km. Van Tilburg 
naar Wittem in Limburg. Het is een soort pelgrimspad, 
met afzien maar ook genieten.  

Henk is een pater uit Wittem en is onze leider voor die 
week. Hij heeft in 2009 deze tocht uitgezet en in een 
boekje uitgegeven. Hij beschrijft hoe je moet lopen 
maar ook de vele bijzondere kapelletjes en kerken die 
je tegenkomt.  

Dit was de derde keer dat ik meeliep, iedere keer 
weer andere mensen die je ontmoet. Heel bijzonder.  

We begonnen iedere dag met een openingsgebed en 
als thema een van de werken van barmhartigheid. 

Zondag zijn we om 1 uur gestart in het Peerke 
Donderspaviljoen in Tilburg. De moeite waard om 
eens te bezoeken. Peerke was een missionaris in 
Suriname, waar hij onder de melaatsen verbleef.  In 
Berkel Enschot de torenkapel bezocht. Dit is een 
herdenkingskapel voor de slachtoffers van de oorlog 
40/45 uit deze buurt. Er hing een bijzondere spreuk: 
“Jongelui. Laat hier je hart spreken, a.u.b. geen 
rotstreken”. We overnachten in Oisterwijk. 

Maandag. Door de Oisterwijkse bossen en over de 
Kampina heide naar Oirschot. (hier zaten ook veel 
muggen). Bij de H. Eik onze boterham opgegeten. 
Dan via Oostelbeers naar Vessem. Jacobushoeve. De 
verzorging  hier wordt door vrijwilligers gedaan.     

Dinsdag. Van Vessem naar Achel Statie. 30 km. De 
langste dag. Via Eersel naar de Hoge Berkt waar we 
uitleg kregen over deze gemeenschap. Dan naar het 
Valentinus kapelletje in Westerhoven.  Bij de Woeste 
Hoeve nog wat gedronken en bijna langs huis over de 
Schafterekker naar Achel Statie. 

Woensdag. Op weg naar Bree. De opening van deze 
dag was in het kapelletje meteen vooraan op de 
Beverbekerdijk. (hierin was ik nog nooit geweest). Via 
Hamont naar de zusters in Lozen, waar we om 2 uur 
’n dienst hadden. Deze zusters zingen heel mooi. Dan 
via kanaal naar Bree. Hier weer gebruik van 
mondkapjes.  

Donderdag. Van Bree naar Berg aan de Maas. Door 
mooie natuur gelopen, met onderweg een stukje in 
“stilte”. Hier werd zichtbaar wat de overstroming 
allemaal gedaan heeft. Het pontje waar we over 
gingen was pas de tweede dag in gebruik.  

Vrijdag. Vandaag naar Valkenburg. ’n Bezoek aan de 
protestantse kerk van Urmond. Langs kasteel Elsloo. 
Dit is een wat natter gebied. In Meersen de basiliek 
bezocht. Prachtige kerk. In Houthem nog net op tijd 
om de Gerlachuskerk te bezoeken. Wat zand 
meegenomen tegen bescherming van ziektes onder 
dieren. In Broekem/Valkenburg was ons hotel.  

Zaterdag. Onze laatste dag, met pittige klimmetjes en 
dalingen. Een bezoek aan “De Kluis” met kruisweg. ’n 
Mooie plek met prachtig uitzicht. Na 15 km is het 
klooster van Wittem in zicht. Hier hebben we nog een 
afscheidsdienst en we krijgen nog een rondleiding 
door dit grote klooster. Het thuisfront staat ons al op te 
wachten. Moe maar voldaan weer naar huis. Hele 
fijne week gehad.  

Ik geef nu de pen door aan Gerard Houben. 

 

 

mailto:fvanrooy@kbo-brabant.nl
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Bigband Nightshift is 

een swingend 

amusementsorkest 

uit Valkenswaard en 

repeteert op 

woensdagavond in 

Dorpshuis D’n Teut. Ook deze band heeft tijdens de 

coronaperiode niet kunnen repeteren, zoals ze 

gewend zijn. Bigband Nightshift heeft zich niet laten 

kisten door een anderhalvemetersamenleving  en 

hebben vaak digitaal repetities gehad. Omdat er weer 

meer mogelijk is, willen ze een gratis concert geven 

voor iedereen, die hiervoor belangstelling heeft en wel 

op 20 oktober a.s. in Dorpshuis D’n Teut van 

20.00u tot 22.00u. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Volksdansen 

Elke maandagmorgen is de 

volksdansgroep “De vrolijke 

dansers” van 10.30u tot 12.00u 

gezellig en actief bezig met 

muziek en dans 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. 

 

 

KBO-Brabant start maatschappelijk dialoog 

over wetsvoorstel Voltooid leven D66 

Senioren, artsen, ethici en wetenschappers met 

elkaar in gesprek over het zelfgekozen levenseinde. 

Momenteel organiseert KBO-Brabant een viertal 

dialoogbijeenkomsten over het wetsvoorstel Voltooid 

leven van D66 van voormalig Kamerlid Pia Dijkstra. 

De verwachting is dat dit wetsvoorstel in de komende 

regeerperiode wordt behandeld.  

Het bestuur van KBO-Brabant en artsenfederatie 

KNMG willen graag weten hoe senioren over het 

wetsvoorstel denken. Is het een overbodige wet of is 

de tijd rijp dat geregeld wordt dat 75-plussers die hun 

leven als ‘voltooid’ beschouwen zelf kunnen beslissen 

over hun levenseinde?  

Tijdens de bijeenkomsten licht promovendus/ 

onderzoeker Vera van den Berg toe hoe sterk de 

doodswens van ouderen is en wat de motieven van 

betrokkenen zijn.  

Een klinisch geriater (medisch specialist 

gespecialiseerd in ouderdoms-aandoeningen) vertelt 

over de rol van artsen bij euthanasie (bij dementie) en 

palliatieve sedatie. De verschillen tussen de 

euthanasiewet en het wetsvoorstel Voltooid leven 

worden eveneens toegelicht. Tot slot vindt een 

dialoog plaats aan de hand van stellingen, zoals: de 

euthanasiewet biedt voldoende mogelijkheden om 

mensen met een voltooid leven hulp bij zelfdoding te 

verlenen. In het panel nemen een ethicus van 

artsenfederatie KNMG, een klinisch geriater, een 

onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek en 

een lid van de werkgroep Identiteit & Zingeving van 

KBO-Brabant plaats. Leo Bisschops, voorzitter van 

KBO-Brabant, treedt als gespreksleider op. In Ons 

magazine van oktober doen wij uitgebreid verslag van 

deze bijeenkomsten.  

KBO-Brabant organiseert daarnaast regelmatig 

informatieve bijeenkomsten over het levenseinde in 

samenwerking met huisartsen. Ook beschikt KBO-

Brabant over deskundige vrijwilligers die desgevraagd 

gesprekken met senioren voeren over hun 

levensvragen. 

 

 

Spreekuur over mondzorg 

KBO-Brabant wil dat de kwaliteit van en toegang tot 

mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen 

verbeterd wordt. In Nederland zijn ruim 300.000 

thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot 

slechte mondgezondheid. Als gevolg van het langer 

en op steeds oudere leeftijd thuiswonen en het feit dat 

mondproblemen niet (tijdig) onderkend worden, 

ontstaan in toenemende mate problemen met de 

mondgezondheid bij ouderen. De gevolgen van een 

verwaarloosde mondgezondheid bij deze groep zijn 

groot, zowel lichamelijk (o.a. ontstekingen, 

ondervoeding, pijn) als sociaal (o.a. eenzaamheid). 

Advies mondzorg 

Wij bieden de mogelijkheid om op woensdagmiddag 

contact te hebben met Peter de Goede, tandarts met 

als speciaal aandachtsgebied ‘ouderen’. Hij geeft 

gratis advies over mondzorg voor senioren of hun 

mantelzorgers. 

Wilt u ook advies? Leden, maar ook niet leden - 

bijvoorbeeld mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers 

- kunnen op de woensdagmiddagen bellen met Peter 

de Goede tussen 13.30 uur en 14.30 uur. Telefoon: 

(073) 303 64 44. 

 

 

 

mailto:p.v.kuijk@hotmail.com
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Rabo Club Support 

Wij De Rabobank investeert een deel van hun winst in 

clubs en verenigingen. Ook wij hebben onze 

vereniging aangemeld bij de Rabobank Club Support. 

Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op 

onze vereniging. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe 

meer geld we ontvangen. Dus vergeet niet te 

stemmen op onze vereniging. Je moet wel lid zijn van 

de Rabobank.  

Je kunt alleen stemmen via de app of als je bent 

ingelogd op de website van de Rabobank. Je ontvangt 

geen stemcode meer. 

 

 

Corona Toegangsbewijs (CTB) in het 

Dorpshuis 

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 

september 2021 op veel plekken en locaties verplicht 

in Nederland.  Het coronatoegangsbewijs wordt juist 

nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten 

van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op 

deze manier wordt het risico van besmetting zo laag 

mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk 

samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het 

coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open 

houden van de meeste locaties op maximale 

capaciteit. 

Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een 

ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is 

namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en 

laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, 

maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist 

multifunctioneel ingezet wordt. 

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs 

niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Wel vragen 

we u bij het bezoeken van het Dorpshuis om de daar 

geldende regels in acht te nemen, zodat we het 

Dorpshuis open kunnen houden.  

Enkele regels:  

-houd, indien mogelijk, 1,5 meter afstand, 

-handen ontsmetten bij binnenkomst,  

-regelmatig handen wassen,  

-blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

Uitgebreide informatie hoe een coronatoe-

gangsbewijs (QR-code in CoronaCheck-app of QR-

code op papier) kan worden gemaakt staat 

op www.coronacheck.nl. 

Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij 
of zij volledig is gevaccineerd, een geldig 
herstelbewijs of een negatieve testuitslag van 
maximaal 24 uur oud heeft.  

Ik heb geen DigiD, smartphone of computer 

met printer 
Heb je zelf geen DigiD, smartphone of computer met 

printer? Dan kun je in sommige gevallen een 

coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. 

Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk op 0800-
1421 en vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

Sociaal concert Grijs 

gedraaid! – Luister, beweeg 

en ontmoet   

In de maand december vinden negen 

sociale concerten plaats verspreid 

over Brabant. Strijkorkest Kamerata 

Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier 

het Leven hebben de handen ineengeslagen en bieden 

onder de naam Grijs gedraaid! een uniek programma 

waarbij muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal 

staan. Bent u geïnteresseerd in dit concert ? KBO Borkel en 

Schaft geeft € 5,- korting op de toegangsprijs voor de 

uitvoering op 19 december 2021 Het Speelhuis Helmond, 

15.00 uur, ticketprijs € 24,50. 

Leeftijd of eventuele fysieke beperkingen vormen geen 

belemmering voor deelname: iedereen kan meedoen! 

Programma Grijs gedraaid! 

Eerst wordt er geluisterd naar liedjes van onze Brabantse 

zanger Gerard van Maasakkers onder begeleiding van 

strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze 

comfortabele theaterstoelen – in beweging te komen met 

danser Andrew Greenwood. Ter afsluiting is er gelegenheid 

om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een 

creatieve activiteit begeleid door kunstenaars van de 

stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag! 

Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur. 

Wilt u graag naar deze voorstelling, dan kunt u zich tot 

7 oktober opgeven via: 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com   

Wij zorgen dan voor kaartjes. 

Wel even aangeven of u met een rollator of rolstoel komt, of 

u begeleiding in het theater nodig hebt. Het  vervoer van 

huis naar theater en terug kunnen we samen regelen.  

Oproep vrijwilligers 

KBO Brabant zoekt voor elke uitvoering nog tien vrijwilligers 

per concert om te helpen bij de ontvangst, de coronacheck, 

zo nodig de begeleiding van minder mobiele deelnemers 

naar hun plaatsen en naar de creatieve activiteit in het 

theater na afloop van het concert. Bij interesse, meld u dan 

bij Jacquelien Cuppers  

via jcuppers@kbo-brabant.nl of (073) 64 440 66.  

 

http://www.coronacheck.nl/
tel:08001421
tel:08001421
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com


7 

 

Puzzel 

De oplossing van de september puzzel was: zomerhuisje. 

Er zijn 5 goede inzendingen ontvangen. 

 

 

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

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 
18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 
31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht  
48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 
59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier  
70 kracht 71 sieraad. 
 
Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart  
9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 
23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie  
39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later  
52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar  
69 laagtij. 
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Wie weet waar? 

De oplossing van de vorige foto was: 

Poort op het pad wat langs het timmerbedrijf van Mensch op  Hoeverdijk loopt en uitkomt op Bruggerdijk. 

Er is 1 goede inzending ontvangen. 

 

Nieuwe foto nr. 10 
Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft 

 

 

Foto:  Gerard Houben 

 

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 okt via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

