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Vanuit het bestuur 
Het wordt inmiddels al wat warmer, we zijn op weg naar de zomer waarin hopelijk de corona verdwijnt. 
Velen van ons zijn inmiddels voor de eerste keer gevaccineerd en sommigen al voor de tweede keer. 
Dat geeft ons wat rust, hoewel we nog voorzichtig moeten blijven. 
Gelukkig krijgen we van de heren Rutte en De Jonge de gelegenheid om iets meer te kunnen 
ondernemen, laten we er rustig aan beginnen. Let op jezelf en je omgeving en blijf gezond. 
 

 

Paasattenties 
In de week voor Pasen hebben we attenties rondgebracht. Hierbij een paar foto’s van het gebeuren. 
We ontvingen veel dankbetuigingen, dat hebben we zeker op prijs gesteld. En inmiddels zien we hier 
en daar tijdens het boodschappen doen de frisgekleurde tasjes. Leuk om te zien. 

    

Joke en Ad Laurijssen hebben alle attenties verdeeld en het bestuur is met een aantal vrijwilligers op 
pad geweest om alles bij de leden te bezorgen. 

 
ANWB AutoMaatje  
We hebben al een extra digitale nieuwsbrief rondgestuurd met informatie over het plan dat onze 
gemeente heeft om in de 2de helft van dit jaar te gaan starten met ANWB AutoMaatje. Ook op onze site 
staat nadere informatie. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met ons bestuurslid Lies 
van Moorsel, e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com, telefoon 013-5078371 of 06-57874562. Graag 
vermelden: naam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres.  
 

Meerdaagse reis naar de Moezel 

 

 
De werkgroep Meerdaagse Reizen wil in de 
eerstvolgende nieuwsbrief met mededelingen komen 
over onze reis naar de Moezel, van 30 augustus t/m  
3 september. 
Hopelijk is het zicht op de bestrijding van het 
coronavirus zodanig dat we met positieve berichten 
kunnen komen.  
Nieuwe aanmeldingen zijn dan welkom, vanaf het 
verschijnen van de volgende nieuwsbrief. 
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Onze Puzzel 

De oplossing van de laatste puzzel was: STROOIWAGEN. Er zijn wederom drie winnaars uitgeloot, dit 
zijn Nellie Schepers, Ad Gulickx-Geerts en Jeanne van Tilburg. Van harte gefeliciteerd. De bonnen zijn 
inmiddels door Lia bij de winnaars bezorgd. 
Zoals afgesproken nu weer een kruiswoordpuzzel. En ook deze keer verloten we drie Enclavebonnen 
van € 10,-- vanuit de binnengekomen correcte oplossingen.  
De oplossing kun je uiterlijk 10 mei aanstaande sturen naar Lia Vandoninck: per e-mail  
Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.  

Graag met vermelding van je adres, omdat we verschillende leden hebben met dezelfde achternaam 
en dan wordt het zoeken: wie is wie? Veel plezier met het oplossen van de puzzel. 

 

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

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.). 
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