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Nieuwsbrief nr. 4, april 2021 
 

Beste leden, 
Maart ligt weer achter ons. Is de winter al voorbij? Laten wij hopen van wel. Maar  

corona is er nog steeds. Het vaccineren schiet ook niet erg op, ondanks voldoende 

personeel en ruimte. Het AstraZeneca-vaccin vond men tijdelijk niet betrouwbaar en 

daarom stelden ze het vaccineren even uit. Weet u, bij de griepprik sta je in de rij voor een 

vaccinatie en 3 minuten later sta je al we weer buiten. Zo kan het toch ook! 

Ook hebben wij de verkiezingen achter de rug waardoor de rust in de politiek weer terug 

keert, behalve bij de partijen die veel zetels hebben verloren. Zij zullen met elkaar in 

gesprek moeten gaan hoe dit kon gebeuren. Ik wens hen veel wijsheid toe. 

De lente komt er aan en hopelijk ook het goede weer. Dan trekken wij er weer op uit. 

Pas goed op u zelf en blijf gezond. 

Peter van Lier,  

voorzitter  

 

 

 

Bent u uw corona-kapsel ook al kwijt? 

 
 

Bezorging ONS 

Dank zij de oproep in de nieuwsbrief van maart heeft zich een van onze leden aangemeld om 

voortaan te bezorgen in Boeimeer. Onze vaste bezorger daar is hier erg blij mee.  

Diny Roovers 

PRIJSPUZZELEN 
 

Oplossing woordzoeker nieuwsbrief 3 

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief nr. 3 moet zijn; STROOIWAGEN.  
 

Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.  

Door loting is Dhr./Mevr. Huijboom de prijswinnaar.  

Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd. 
 

Leden van KBO Breda Oost mogen de oplossing, van de puzzel op pag. 3, inleveren vóór 

20 april bij onze secretaris Jac van Poppel, Eekhoornstraat 6B5, 4817 ES, e-mail 

jacpop@hetnet.nl of tel 076 5653511 maar dan liefst na 18.30 uur. 

Tussen de goede inzenders zal worden geloot. De winnaar krijgt bericht en zal in de eerst 

volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd worden.  

Jac van Poppel,  

secretaris 
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Kruiswoord puzzel 

 

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

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 

korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 

voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 

Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 

teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel 

v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 

67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 

vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 

ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 

22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 

iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 

samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 

dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 

69 dominee 70 dit is. 


