
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

                       
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jaargang 31 – juni / juli 2020 

  Informatieblad van Seniorenbelang Uden 



  ALGEMENE LEDEN INFORMATIE 

 

Het lidmaatschap Seniorenbelang Uden kost U € 23,00 per kalenderjaar met incassomachtiging en zonder € 

25,00 en voor gastleden € 12,00 met incassomachtiging en zonder € 14,00. Betalende gastleden zijn leden die 

reeds lid zijn van een andere KBO-afdeling, buiten de gemeente Uden of van de PCOB Uden. In het jaar van 

aanmelding betaalt een nieuw lid/gastlid ingaande het volgende kwartaal. In het jaar van beëindiging van het 

lidmaatschap/gastlidmaatschap en bij overlijden van een lid is men over het gehele kalenderjaar contributie 

verschuldigd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u terecht bij de ledenadministratie. Wanneer 

de Algemene ledenvergadering besluit tot wijziging van de jaarlijkse contributie, zal het te incasseren/betalen 

bedrag overeenkomstig worden aangepast. Alleen leden ontvangen 11 keer per jaar het blad “ONS” van 

KBO-Brabant, plus “ACTUEEL”, een uitgave van Seniorenbelang Uden. 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Dhr. John Bongers Ledenadministrateur    Tel. 0413-270802/06-22237514  

E-mail: bongers47@gmail.com  

Mevr. Diny van Geffen  Secretaris   Tel. 0413-263602 

Mevr. Riek Wijdeven  Distributie   Tel. 0413-247029 

Bankrekening ledenadm.     NL73RABO0151903069 
 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Dhr. Ton Vincenten Voorzitter en Public Relations 

E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl    Tel. 0413-245001 
 

Dhr. Frans Peters Vice-voorzitter; Penningmeester en  Activiteiten 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com   Tel. 06-29736040 
 

Mevr. Maria Zegers  Secretaris Seniorenbelang Uden 

E-mail: keesenmariazegers@planet.nl   Tel. 0413-267346 
 

Mevr. Diny Rooijakkers Belangenbehartiging 

E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com   Tel. 06-20454704 
 

Dhr. Wim Uijtdewilligen  Evenementen en Reizen  

E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com  Tel. 06-44402599 
 

Dhr. John Bongers   Educatie en Voorlichting en Ledenadministratie 

E-mail: bongers47@gmail.com    Tel. 0413-270802/06-22237514 
 

Dhr. Jan van Duivenboden  Redactie “Actueel” en Informatievoorziening 

E-Mail: jansenioruden@gmail.com   Tel. 0644254406 

 

WEBMASTER (kopij voor website) 

Dhr. Frans Peters E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com Tel. 06-29736040 

 

BELASTINGINVULLERS 

Coördinator: Dhr. Frans Peters      Tel. 06-29736040 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com 
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ADRESSEN 
 

Adres:  Rooijsestraat 32b 5401 AT Uden Eigen Herd   0413-264593 

E-mail: tonvin@onsbrabantnet.nl 

Informatie over Seniorenbelang Uden zie bestuursleden SU 

 

Website: www.seniorenbelang-uden.nl 
 

ZIEKENBEZOEK 

 

Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u wilt bezoek van onze ziekenbezoekers meldt u dan bij: 

Mw. Nelleke. Nederkoorn     0413-265439 

Mw. Thea Spanjers      0413-250620 

 

OUDERENADVIES 

 

Coördinator: Mw. Diny Rooijakkers    06-20454704 

Mw. Riet Gulen      06-51147585 

Mw. José Joosten      06-57011256 

Mw. Thea Spanjers      0413- 250620 

Hr.   Martin Reitsma      0413-251253 / 06-47014808 

Mw. Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Mw. Joke van Riel      0413-268882 

Mw. Toos van Lieshout     06-83983746 

 

BEZOEK NABESTAANDEN 

 

In geval van overlijden verzoeken wij de nabestaanden dit te melden bij: 

Mw. Ans van de Elsen     0413-251444  

Mw. Joke van Riel      0413-268882  

 

CLIËNTONDERSTEUNERS 

 

Mw. Toos van Lieshout, Coördinator   06-83983746 

E-mail: toosvanlieshoutpost1@gmail.com 

Mw. Nelleke Nederkoorn,     0413-265439 

Mw. Diny Rooijakkers     06-20454704 

 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD:  

 

Tel: 088-2323300 of www.regelzorg.nl 

 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in de Actueel  zijn met toestemming van de betrokkenen 
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Van de voorzitter 
 

  

 

Stop Corona 

Alleen samen krijgen we corona onder 

controle 

 

THUIS          Werk zoveel mogelijk thuis 

AFSTAND    Houd 1,5 meter afstand 

HANDEN      Was vaker je handen 

ELLEBOOG   Nies en hoest in je elleboog 

PAPIER        Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Bescherm uzelf en anderen in uw omgeving:  

blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en neem de nodige 

voorzorgsmaatregelen.  

Volg het advies van de lokale organisatie voor volksgezondheid. 

 

Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan: 
 

Was regelmatig uw handen. Gebruik zeep en water of een alcoholhoudende handgel. 

Houd een veilige afstand van mensen die hoesten of niezen. 

Raak uw ogen, neus en mond niet aan. 

Bedek uw neus en mond met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van uw elleboog als u hoest of 

niest. 

Blijf thuis als u zich ziek voelt. 

Neem contact op met uw huisarts als u koorts krijgt, hoest en ademhalingsproblemen heeft. Ga niet naar de 

dokterspraktijk, maar bel op. 

Volg de richtlijnen van de lokale organisatie voor volksgezondheid. 

Ga niet onnodig langs bij zorginstellingen. Zo kunnen zorgmedewerkers efficiënt blijven werken en 

beschermt u uzelf en anderen. 

 

Verruiming opening Eigen Herd per 1 juni 2020. 

Per 1 juni 2020 is de opening van Eigen Herd verruimt. Hiervoor is door het bestuur van Eigen Herd een 

gebruikersprotocol opgesteld. U vindt dat verderop in deze Actueel. Als u gebruik maakt van de zaalruimte in 

Eigen Herd dient u zich te conformeren aan dit protocol. Doe dat alstublieft. 

 

Namens het bestuur van de Vereniging Seniorenbelang Uden 

Ton Vincenten 

Voorzitter 

 

 

 

 

Agenda 
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Beperkte opening Eigen Herd 

Vanaf 1 juni 2020 

 

Nog geen Activiteiten gepland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren kopij: 18-7-2020 

Verschijningsdatum: 27-07-2020 



  

STICHTING EIGEN HERD, Rooijsestraat 32, 5401 AT  Uden.        
 

PROTOCOL CORONA 
Stichting Eigen Herd heeft de gezondheid en veiligheid 
van onze gasten en medewerkers hoog in het vaandel 
staan en doet er alles aan om risico’s op besmetting of 
verspreiding te voorkomen. De  doelgroep die 
regelmatig een bezoek brengt aan Eigen Herd vereist 
bovendien alle zorgvuldigheid in deze. 
 
Maatregelen RIVM: 

- Dit protocol is een uitwerking van de 
richtlijnen en aanbevelingen van de 
verschillende overheden en de voornoemde 
maatregelen zijn specifiek gericht op de  
gebruiksmogelijkheden van het gebouw. 
 

Maatregelen ontvangst: 
- Per zaal zal maximaal het aantal toegestane 

personen aanwezig zijn. 
- Er wordt gewerkt met reservering conform 

afspraken hierover met huurders. 
- De huurders houden bij aanmelding van hun 

leden een controlegesprek en leveren de 
aanmeldingslijsten tijdig aan. 

- Telkens 1 gast mag de afzonderlijke 
ontvangstruimte betreden. Er wordt eerst 
gecontroleerd of hij/zij is aangemeld en de 
gast ontsmet de handen. 

- De gast wordt direct verwezen naar de door 
zijn/haar organisatie gehuurde ruimte en 
wordt gevraagd om hierbij de aangebrachte 
looproute te volgen.  

- Een huurder is schriftelijk geïnformeerd over 
zowel de algemene maatregelen als de voor de 
huurder van toepassing zijnde specifieke 
maatregelen. 
 

Maatregelen voor het cafégedeelte en de zalen: 
- De toegang tot het gebouw en alle 

toegangsdeuren tot de verschillende zalen zijn 
voorzien van informatie over covid-19 en/of 
instructies en in alle ruimtes zijn 
desinfecterende middelen beschikbaar. 

- Na de maatregelen bij ontvangst gaat de gast 
direct naar de zaal die door zijn/haar 
organisatie is gehuurd. Gasten die zijn  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- aangemeld via Eigen Herd gaan direct naar hun 
tafel. 

- Zowel tot de medewerkers als tot andere 
gasten wordt anderhalve meter afstand 
gehouden. 

- De verschillende ruimtes zijn zo aangepast dat 
de gasten altijd op anderhalve meter van 
elkaar blijven/zitten. 

- Gasten kunnen op anderhalve meter afstand 
aan de bar consumpties bestellen en deze  
afrekenen bij voorkeur met PIN of contactloos. 
Conform vooraf gemaakte afspraken worden 
bestellingen op een serveerwagen naar de zaal 
gebracht.  

- Alleen de sanitaire voorzieningen op de 
begane grond worden voorlopig gebruikt, in 
principe tijdens een pauze. 

- Tafels, stoelen, deurgrepen en trapleuningen 
worden regelmatig gereinigd. 
 

Maatregelen medewerkers: 
- Medewerkers dragen handschoenen uit 

hygiënisch oogpunt. Mondkapjes zijn 
beschikbaar.  

- Bedienen van de gasten gebeurt op anderhalve 
meter afstand aan de bar. 

- Afrekenen gebeurt op anderhalve meter 
afstand van de kassa en bij voorkeur met PIN 
of contactloos. 

- Medewerkers houden toezicht op het naleven 
van de regels en de gast die zich hieraan niet 
houdt wordt de toegang ontzegd.  

- Medewerkers die gezondheidsklachten hebben 
melden dit bij de bedrijfsleiding en blijven 
thuis. 

- Voor de medewerkers is een werkinstructie 
opgesteld. 

 
Uden, mei 2020    

 



ACTIVITEITEN BIJ EIGEN HERD i.v.m. CORONA 
 

Nu een aantal coronamaatregelen per 1 juni 

versoepeld gaan worden, kunnen er vanaf die 

datum in Eigen Herd, onder voorwaarden, ook 

weer een beperkt aantal activiteiten en cursussen 

gaan plaatsvinden. 

In verband hiermede heb ik de besturen of 

contactpersonen van de diverse activiteiten van 

Seniorenbelang Uden recentelijk gevraagd, wie er 

alweer zouden willen beginnen m.i.v. juni, zij het 

onder strikte voorwaarden, waarvoor het bestuur 

van Eigen Herd een Protocol heeft opgesteld 

conform de richtlijnen en aanbevelingen van de 

verschillende overheidsinstanties. Hierbij is toen 

gebleken dat de meeste deelnemers aan de diverse 

activiteiten toch nog liever willen wachten op de 

verdere ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus, 

mede omdat ze ook allemaal tot de risicogroep 

behoren. Op een enkele activiteit na wil men 

allemaal pas in september beginnen, als het dan 

mogelijk is. 

Degenen die wel al binnenkort kunnen en willen 

beginnen zijn, of worden, hiervan op de hoogte 

gebracht door hun bestuurslid of contactpersoon. 

Omdat er nu, in deze nieuwe situatie, bij Eigen 

Herd gewerkt gaat worden met reserveringen, is 

het de bedoeling dat, zodra een activiteit gaat 

beginnen, er elke keer 1 dag voor de dag waarop 

die activiteit gaat plaatsvinden, een overzicht 

wordt gemaild naar Dora Verbruggen van Eigen 

Herd (info@eigenherd.nl) met de naam/namen van 

de betreffende activiteitenbegeleider(s) met hun 

telefoonnummer(s) en de namen van de 

deelnemers die die dag aanwezig zullen zijn. Zij 

kan dan beoordelen of de activiteit binnen de 

voorwaarden door kan gaan en of er voldoende 

ruimte beschikbaar is i.v.m. de 1 ½ meter 

maatregel.                   

Bij aanmelding wie meedoet op die dag houdt de 

activiteitenbegeleider/ster dan een controlegesprek 

m.b.t. zijn of haar gezondheidstoestand en heeft de 

deelnemer gezondheidsklachten dan blijft hij/zij 

natuurlijk thuis.  

Vervolgens is het de bedoeling dat de 

activiteitenbegeleider- of begeleidster 

(contactpersoon of een daarvoor aangewezen 

persoon) op de dag van de activiteit zelf de 

deelnemers aan de ingang van Eigen Herd opvangt, 

nogmaals vraagt naar eventuele  

gezondheidsklachten en dan op de eigen 

presentielijst afcheckt wie er zijn en deze lijst 

daarna afgeeft aan de bar, aan een medewerker/ster 

van Eigen Herd voor eventuele handhaving. 

Voor het toiletgebruik tijdens een activiteit wordt 

aanbevolen om een korte pauze in te lassen. 

Tijdens deze pauze mogen de deelnemers echter 

niet naar buiten. 

Voor de verdere voorwaarden o.a. met betrekking 

tot de maatregelen bij het bestellen en afrekenen 

van consumpties,  

zie het bijgaand Protocol van Eigen Herd. 

Het is helaas allemaal wat bewerkelijk en 

omslachtig, maar daar zullen we, zeker in het 

belang van ons aller gezondheid, voorlopig mee 

moeten leven. Ik hoop op uw begrip in deze. 

 

 

Met vriendelijke groet en blijf allen hopelijk 

gezond, 

Frans Peters – Bestuurslid Activiteiten 

Seniorenbelang Uden 



Jeu de Boules en Corona, Er kan weer gespeeld worden.... 
 

Sinds een paar weken kan er weer Jeu de 

Boules gespeeld worden op de baan in 

de Rooijsestraat vlak naast Eigen Herd 

voor alle leden van SU (Seniorenbelang 

Uden vh. KBO). Natuurlijk houden zij 

afstand en beurtelings de ballen oprapen. 

Maar dat vindt men geen probleem, 

belangrijk is dat er weer gespeeld kan 

worden. 

Na weken géén Jeu de Boules voelt het 

als een bevrijding en dus de sfeer is weer als vanouds. Ook zin om mee te doen?  

Iedereen kan deelnemen, mits men lid is 

van Seniorenbelang Uden. De deelname is 

gratis en er wordt niet gespeeld in 

competitie verband. Iedereen is welkom!  

Ervaring hoeft niet en ook aan- en afmelden 

hoeft niet. Er wordt iedere maandag en 

donderdag gespeeld van 10.00 tot plm. 

11.30 uur. Vrijheid blijheid! 

 

Wil je meer informatie? Contactpersoon is Ferry 

van Oort.  

Je kunt hem bellen of mailen 0413-263715 of ferryvanoort@kpnmail.nl. 
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WIE VERRE REIZEN DOET…….. KAN VEEL VERHALEN! 
 

Tja, reizen, zeker verre reizen, zit er helaas even 

niet in. Voor niemand. Ik mis het wel. U vast ook, 

al was het maar een dag op reis. Maar goed, we 

zullen de tijd anders moeten vullen. Geen aanbod 

van dagtochten of reisjes. Eigenlijk had deze 

pagina leeg moeten blijven. Maar ja, ik dacht, 

misschien vindt u het toch leuk om iets over reizen 

te lezen. Ik heb veel gereisd in mij n leven. Mijn 

moeder noemde me al snel een globetrotter. Dat is 

voor mij een geuzennaam geworden, die ik nu als 

intro gebruik bij mijn films over reizen. 

Een paar bijzondere voorvallen leken me aardig 

om te vertellen. Ik ben eens gaan graven in mijn 

herinneringen. Zo kwam ik uit op mijn allereerste 

buitenlandse reis, in 1962, met school in de 

zomervakantie. We gingen met een omgebouwde 

rijnaak vanaf Arnhem naar Rüdesheim. Een week 

lang ’s morgens varen, ’s middags een excursie en 

’s avonds een barretje of terrasje bezoeken. Ik had 

nog nooit bier gedronken, ik was pas 15. Maar 

goed dat mijn ouders toen niet wisten, dat we met 

een zestal jongens om middernacht nog in 

Düsseldorf rondliepen. Ik heb het ze overigens, 

veel later, wel verteld. 

Wat ik me ook herinner was 1968, de allereerste 

keer dat ik ging vliegen. Dat was een sensatie in de 

familie. Met zeker 15 mensen werd ik uitgezwaaid 

op Rotterdam Zestienhoven, op reis naar het (toen 

nog) verre Spanje. En na aankomst in het hotel een 

telefooncel zoeken om te bellen dat je veilig was 

aangekomen. Maar ja, daar stond een rij 

vakantiegangers, die ook wilden bellen…… 

Een heel ander verhaal werd een autorit naar 

Tsjechië.  Op de heenreis merkte ik al, dat er iets 

niet klopte met de radiator. Elke paar uur werd de 

motor warm en moesten we, met inmiddels ook 

onze drie kinderen in de auto, een stop bij een 

tankstation maken om bij te vullen. Na een paar 

keer hebben we toen de jerrycan gevuld en zo 

konden we ons redden. 

Het werkte goed. Mijn vrouw en ik werden er heel 

handig in. Als we merkten dat er weer water in 

moest, maakten we een soort ‘pitstop’. Binnen een 

minuut was alles geregeld. Totdat we op een avond 

terugreden vanuit Praag naar ons huisje in het 

noordoosten. We kregen een onbewijzerde 

omleiding dwars door bossen en wegen zonder 

verlichting. Eerst vloog er een uit tegen de  

 

 

voorruit, toen reden we bijna een das aan en tot 

overmaat van ramp raakte de jerrycan leeg. 

Tankstations kwamen we niet tegen. Goede raad 

was duur. We kwamen echter net bij een stadje, 

waar een fontein was. Mijn vrouw heeft toen maar 

wat water, inclusief wat kroos gebruikt en verder 

konden we weer. Uiteindelijk waren we om twee 

uur ’s nachts thuis. 

Later bleek, dat niet de radiator, maar een 

toevoerslang wat lekte. Enfin, we zijn heelhuids 

thuisgekomen. 

In 2000 ging ik met mijn moeder en haar broer 

naar Domodossola in Noord-Italië. Mijn 

overgrootvader van moederkant is daar geboren en 

mijn moeder (toen al 82) en haarjongere broer 

waren er nog nooit geweest. Uiteindelijk was ik 

erachter gekomen dat mijn overopa niet in de stad 

Domodossola was geboren, maar in een klein 

dorpje op 30 km afstand, ergens in de bergen. Ik 

had zelfs een adres gevonden. We reden er heen, 

een weggetje met aan de ene kant hoge bergen en 

aan de andere kant een flinke afgrond.  



 

 

Eenmaal in Albogno, zo heet het dorp, vonden we 

al snel het voorouderlijk huis. Alsof de tijd hier 

150 jaar had stilgestaan. Daarna liepen we het 

plaatselijke kerkhofje op om te kijken of er  

wellicht nog heel oude familiegraven zouden zijn 

met de naam Majno erop. Dat was de achternaam 

van mijn overgrootvader. Mijn moeder en ik 

stonden net bij een graf te kijken, toen we het hek 

hoorden piepen, het grind hoorden kraken en er een 

oudere man onze richting uit liep. Ineens keek hij 

ons met grote ogen aan. ‘Jullie zijn een Majni’, zei 

hij in het Italiaans. Ik kan dat een beetje verstaan, 

dus begreep hem. ‘Ik ben ook een Majni’. Mijn 

moeder zei, dat haar opa Majno heette. “Die namen 

worden door elkaar gebruikt zei hij. We kregen een 

warme begroeting op zijn Italiaans. Hij dacht dat  

we misschien wel eens verre familie konden zijn 

en nodige ons alle drie uit om bij hem en zijn 

vrouw te komen lunchen in het dorp onderaan de 

berg. Dat hebben we dan ook gedaan. We werden 

op en top verwend. Maar het werd nog meer apart. 

In de loop van de middag kwamen een voor een 

zijn kinderen binnen. Die had hij gebeld met de 

boodschap: ‘Ik heb misschien verre familie 

ontdekt. Een van zijn dochters kwam zelfs 

helemaal uit Geneve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werd een bijzondere dag. We kregen een 

Italiaans diner met wijn en grappa. Ik dronk een 

bodempje, want ik moest nog 30 km terug, langs 

dat ravijn. Die avond hebben we ook nog de 

stambomen vergeleken. Er zit een missing link in, 

een familielid bij ons en bij hen, die Francesco 

heette en in 1875 met de boot naar Amerika is 

vertrokken. Maar of het dezelfde persoon was. We 

weten het nog steeds niet en misschien komen we 

er wel nooit achter. Het is al zo lang geleden. 

Overigens heb ik nog steeds contact met deze 

allervriendelijkste Italiaanse familie. 

 

Tja, dit zijn nog maar een paar grepen uit 

bijzondere vakantiemomenten. Ik heb er nog wel 

meer. Zo zult u, lezers en lezeressen, ze ook wel 

hebben. Misschien, als ik in het volgende nummer 

van Actueel weer niets anders te bieden heb dan 

mijmeringen over het verleden, vertel ik nog wel 

wat. Ik hoop in ieder geval, dat u het kan 

waarderen. 

 

Wim Uijtdewilligen 



   

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

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 

19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 

30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker 

iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 

afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 

stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. 

provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans 

lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil 29 

tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 

44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 

62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puzzel juni 2020 

Stuur uw oplossing naar de redactie Actueel met naam en adres, dan wordt er  

een bloemetje gebracht na loting met de juiste oplossing.  

 



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

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 

pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof 

bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 

42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 

boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk 

dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene 

opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 

21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 

afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 

plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 

vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzel juli 2020 

Stuur uw oplossing naar de redactie Actueel met naam en adres, ook wordt er weer een 

bloemetje gebracht na loting met de juiste oplossing.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


