
 nieuwsbrief 04 2021 03 22.docx 17-8-2021  
 

 Redactieadres:                                                                                                         
 Gonny Stoop  
  Groenewoud 22 
  5512 AL Vessem 
  Tel. 0497-591604 
  Email: info@kbo-vessem.nl 

Nieuwsbrief 04,  Maart 22 2021   Website:  www.kbo-vessem.nl 

 

 Nieuwsbrief KBO-Vessem 1 

 

Inhoudsopgave 

 Voorwoord 

 Mededelingen 

 Kruiswoordpuzzel April 2021 

 Campagne Senioren en Veiligheid 

 Personalia 

 

 Voorwoord  

Beste mensen,   

 Mededelingen 

Maaltijdservice van Catering Content 
Wegens te geringe belangstelling is de 
actie voor het proefpakket van de 
maaltijdservice door Catering Content 
niet doorgegaan. 
 
Programma Maart en April 
Alle geplande activiteiten in Maart en April zijn door 
corona maatregelen afgelast. Het betreffen de 
activiteiten: Meer bewegen voor ouderen, Koersbal, 
de Inloop middag en Samen eten. De jaarvergadering 
is hiermee ook afgelast.  
Wij als bestuur hebben de intentie zodra het weer 
mag en kan samen met Den Boogerd de activiteiten 
weer op te starten.  
 

HighTea 80/85-jarigen 2021 
Ondanks de corona tijd waarin 
we zitten hebben we toch als 
bestuur besloten om de 
“HighTea” voor de jarige leden 
dit jaar weer op een alternatieve andere manier te 
organiseren b.v.zoals vorig jaar. Degenen die dit jaar 
80/85 jaar worden, zullen persoonlijk worden 
benaderd.  
 
Financieel jaarverslag 2020 
Omdat de Jaarvergadering 2021 weer niet is 

doorgegaan, is het boekjaar 2020 afgesloten en 

aangeboden aan de kascontrole commissie. De 

controle is uitgevoerd door Dhr. Jos Vermeulen en 

Dhr. Walter de Laat. Zij hebben inzage gehad in het 

financieel overzicht 2020 bij onze Penningmeester 

Mevr. Wilna de Werd en goed bevonden. Omdat we 

nog niet weten hoe corona zich ontwikkeld, maar wel 

iedereen gevaccineerd  zal zijn, zouden we de 

jaarvergadering, bij voldoende belangstelling in het 

najaar kunnen houden. Wij houden u hierover op de 

hoogte. 

 Kruiswoordpuzzel April 2021 

Om u in gelegenheid te stellen om iets omhanden te 
hebben in deze rustige coronatijd, hebben wij in deze 
Nieuwsbrief een Kruiswoordpuzzel toegevoegd. U kunt 
in de onderste rij de letters uit de Kruiswoordpuzzel 
halen die het overeenkomstige cijfer hebben en samen 
een woord vormen. Dit woord kunt u doorgeven aan 
het secretariaat met uw naam en adres. De eerste 3 
goede inzendingen hebben een prijsje verdiend of 
anders wordt er geloot. 
De uitslag inleveren voor 26 april !! 
  

Kruiswoordpuzzel 
 

 
 

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

 Campagne Senioren en Veiligheid 

De maand april zal weer volledig in het teken staan 
van senioren en veiligheid. Deze maand wordt 
georganiseerd door het ministerie van Justitie en 
Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden 
ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, 
Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de 
Politie en het CCV. 
 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren 
en Veiligheid. Er wordt een Webinar georganiseerd 
die door Catherine Keyl wordt gepresenteerd en deze.  
Zal in April plaats vinden.. 
 
Voor degenen onder ons die wat vaker met hun 
PC, Telefoon of Tablet, op het Internet zitten, is het 
belangrijk om onderstaan aankondiging te lezen 
en het Webinar te volgen op 22 april. 
 

Een Webinar is een samenvoeging van de 
woorden 'Web' en 'Seminar'. Het is een 
evenement op internet waarbij er alleen een 
online publiek aanwezig is. Het meedoen is gratis. 
  
U kunt het Webinar Veilig internetten op donderdag 
22 april om 10.30 uur volgen via de website. U gaat 
naar Google en tikt in:  
 
 
 
 
 

 www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
  

 
 
U krijgt informatie over hoe u veilig kunt internetten. U 
krijgt uitleg over het belang van het gebruik van 
wachtwoorden, het belang van het maken van 
updates, het gebruik van een virusscanner en het 
maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst 
checkt voordat u ergens op klikt! 

 Personalia 

Overleden: 

 Op 11 februari 2021 is Pastor T. Verschure, in de 
leeftijd van 82 jaar overleden, wonende Den 
Hofpad 21, Vessem. 

 Op 26 februari 2021 is Cees Smits in de leeftijd 
van 84 jaar overleden, wonende Nachtegaallaan 
9, Vessem. 

 Op 13 maart 2021 is Henk Neggers in de leeftijd 
van 86 jaar overleden, wonende Jan 
Smuldersstraat 18, Vessem. 

 
Wij wensen de familie veel sterkte. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Oplossing Kruiswoordpuzzel 

 
 
Naam: ……………………………………. 
 
Adres: ……………………………………. 
  
Datum: ……………….. 
 
Sturen naar Secretariaat, Heike 6, Tel: 0497-591451 
 
De uitslag inleveren voor 26 april !! 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
. 
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