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Beste mensen, de maand april is bijna voorbij en mei staat 
voor de deur. Het laat zich aanzien dat we binnenkort 
gevaccineerd zullen zijn of gaan worden. Omdat corona 
nog steeds rondwaard, ligt het programma uit het 
Programmaboekje nog steeds even stil tot nader bericht.. 
Uitslag puzzel:  de prijsjes zijn aan de eerste 3 inzenders 
uitgereikt. De prijs was een cadeaubon van bakker Henst 
ter waarde van € 5,00.  

Kraskaart: Bij dit “Ons-magazine” zit een kraskaart 

met hoopvolle boodschappen van het Rode Kruis.   
Van de voorzitter Henk Stoop 

 Mededelingen 

HighTea april 2021 
De eerste groep 80/85-jarigen 2021 is zondag 18 april 
verast met de HighTea thuis omdat het vanwege corona bij 
Rita thuis niet door kon gaan. De groep was tevoren 
verwittigd dat vanaf 13.30 uur de HighTea thuis bezorgd 
zou worden. Iedereen was dus voorbereid en kon van de 
heerlijke zelfgemaakte lekkernijen gaan smullen. Jammer 
dat de groep niet gezamenlijk kon aanschuiven maar 
wellicht kan de volgende groep dat wel doen. Compliment 
aan onze dames en bedankt aan iedereen voor de 
enthousiaste reacties. 

 
Vervoer vaccinatiestraat 
Indien iemand geen vervoer heeft naar de vaccinatiestraat 
in Eindhoven, kan men gebruik maken van de 
klussendienst en zich daarvoor opgeven bij het secretariaat. 
Kosten autovervoer is € 0,19/km. Het maximale bedrag 
voor 1 uur is €  8,50. 

 Personalia 

Overleden:  
Op 30 maart 2021 is Annie Liebregts-van de Ven, in de 
leeftijd van 79 jaar overleden. Flinkerd 19, Vessem. 
Wij wensen de familie veel sterkte. 

 Nieuwe Puzzel 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 
platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. 
vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 

hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 
zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 
39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 
hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 
zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 
voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 
geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 
sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 
koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 
gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 
telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 
aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 
28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 
bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 
kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 
ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 
vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-
katholiek (afk.). 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Deze puzzel voor 10 mei insturen bij José Backbier, 
Heike 6. Elke 5de goede inzending krijgt een prijsje. 
Succes!! 
Naam: ……………………………….   

Adres: ……………………………….. Datum: ………….. 
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