
 
 

 

Circulaire KBO-Brouwhuis april 2022  

        

 

april 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

 

Onze regering heeft alle 

beperkende maatregelen 

opgeheven en het virus is 

nog niet weg. 

Virologen zeggen dat 

het niet meer weggaat, 

maar de vorm van een 

nieuwe soort griep 

aanneemt. 

Wel zijn wij als bestuur blij, nu de lente is 

begonnen, dat alle beperkende maatregelen 

zijn opgeheven en wij onze activiteiten zowel 

binnen als buiten weer kunnen opstarten. 

 

Wij roepen onze leden dan ook op om deel te 

nemen aan onze maandelijkse educatieve 

middagen en georganiseerde uitjes. 

De wekelijks activiteiten vragen dringende 

versterking, met name bij het Biljarten, 

Kaarten (Rikken), Koersballen en ook het 

Rummikub begint weer op de dinsdagmiddag. 

Voor diegenen die graag buitenactiviteiten 

doen is het wandelen en fietsen een gezellige 

bezigheid. Het is belangrijk voor u en de 

vereniging om hieraan deel te blijven nemen. 

Ook al bent u aan een ander ritme gewend 

door de Coronaperiode, kom meedoen met 

onze activiteiten en wordt weer actief. 

 

U kunt genieten van de gezelligheid tijdens 

onze algemene ledenvergadering op woensdag 

13 april a.s. in Zaal Vissers. Wij hebben naast 

serieuze zaken ook een leuk en ontspannen 

programma voor u met een hapje en een 

drankje. Ik hoop, dat u erbij bent. 

 

Verder vindt u in deze circulaire meer 

informatie over ons programma en activiteiten 

voor de komende tijd. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

 

Nieuwe leden 

De heer A. de Greef    

Mevrouw A. de Greef-Aarts  

Mevrouw N. Martens    

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

 

In Memoriam 

Mevrouw J. Vogels-Louwers. Zij is zondag 6 

maart 2022 op 83-jarige leeftijd overleden. 

Zij was 5 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte toe. 

 

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

Kopij info@kbo-brouwhuis.nl 

 o.v.v. kopij circulaire 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen: wij starten op 28 maart bij goed 

fietsweer. Vertrek Station Deltaweg. 

 

Programma 2022. 

13 april  ALV in Zaal Vissers. 

21 april Korte dagtocht naar Venlo en 

Arcen. 

25 mei  Excursie Natuurbegraafplaats 

Landgoed Hoeve Ruth  

5 juni   Boeremèrt 1e Pinksterdag 

Brouwhuis  

15 juni Amusement Bart van Loon in de 

Brem  

13 juli   Externe activiteit Klooster 

Aarle-Rixtel, Brabantse kluis. 

Alleen voor leden die goed ter 

been zijn. (Onder voorbehoud) 

25 augustus Lange dagtocht de Orchideeën 

Hoeve Luttelgeest  

 

Uitnodiging  

Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 13 april 2022 

In Zaal Vissers aan de Peeleik   

Aanvang 14.00 uur De zaal is open vanaf 

13.30 uur. Koffie en thee staat voor u klaar. 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen van de notulen van 6 oktober 

2021* 

4. Jaarverslag 2021  

5. Financieel jaarverslag 2021 

6. Beleid 2022 

o Begroting 2022 

7. Vaststelling Contributie 2023 

8. Verslag van de kascontrolecommissie  

9. Decharge 

10. Benoeming kascontrolecommissie  

11. Pauze met optreden van Ryan  

Vervolg vergadering 

12. Verkiezing bestuursleden** 

13. Rondvraag 

14. Sluiting  

Ontspanning-Gezelligheid  

Voor het entertainment van deze middag is 

zangeres Ryan uitgenodigd. Zij heeft een zeer 

uitgebreid repertoire en weet u als geen ander 

te raken met haar mooie stem. Na de 

vergadering gaat zij ook nog voor ons 

optreden. 

Tijdens dit optreden is er gelegenheid voor een 

consumptie en wordt u een broodje kroket 

aangeboden. 

 

Toelichting op agendapunt 2: 

* De notulen van de vergadering van 6 oktober 

2021 liggen vanaf een half uur voor aanvang 

van de vergadering ter inzage. 

 

Toelichting op agendapunt 10: 

** Aftredend en herkiesbaar: Tom van Diejen 

Ook kunnen wij u meedelen dat kandidaat-

bestuurslid Willy van Stiphout voorgedragen 

wordt. 

Door de leden voor te dragen kandidaten voor 

een bestuursfunctie kan schriftelijk geschieden 

met ondertekening door tenminste vijf leden. 

Deze voordracht dient vergezeld te gaan van 

een schriftelijke bereidverklaring van de 

voorgestelde kandidaat. De kandidaatstelling 

kan plaats vinden tot 5 april 2022 bij de 

secretaris Nellie van Paassen, Bruhezerweg 

23, 5704CM Helmond-Brouwhuis. 

De verkiezingen geschieden in 

overeenstemming met het bepaalde in de 

statuten van KBO-Brouwhuis. Als het aantal 

kandidaten overeenkomt met het aantal 

vacatures en indien geen schriftelijke 

stemming wordt gevraagd, kan de 

ledenvergadering besluiten tot benoeming bij 

acclamatie.   

 

o Aanmelden kan bij het secretariaat, Nellie 
van Paassen, tel 06 5195 2856 of door een 
e-mail te sturen naar: info@kbo-
brouwhuis.nl 

o Aan deze middag zijn geen kosten 
verbonden. 

Het bestuur hoopt u op onze ledenvergadering 

te mogen begroeten.  

 

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Korte dagtocht 
Op donderdag 21 april vertrekken we naar het 

Limburgse Venlo en Arcen 

 08.10 uur voorstaan Station Brouwhuis aan 

de Deltaweg. Vertrek 08.15 uur. 

 08.45 uur voorstaan Helmond-Brouwhuis, 

kerk, Peeleik. Vertrek 9.00 uur. 

Wij rijden rechtstreeks naar Venlo. In het 

mooie bezoekerscentrum Via Creandi van 

meubelfabriek Leolux wordt u ontvangen met 

koffie/thee en stukje vlaai.  

U krijgt een film te zien ter inleiding om daarna 

met de deskundige gidsen een rondleiding te 

maken door de fabriek. Het geheel is prima 

toegankelijk ook voor mensen die minder goed 

ter been zijn. Maar wel rekening mee houden 

dat er door de fabriek gelopen moet worden.  

12.30 uur is het programma ten einde en 

rijden we naar een uitstekende locatie voor de 

koffietafel en de alom bekende kroket. 

14.00 uur vertrek per touringcar naar het 

mooie Arcen. Deze middag bezoeken we 

Graanbranderij de IJsvogel 

welke gevestigd is in de 

authentieke gerestaureerde 

watermolen. De touringcar 

kan voor de deur stoppen om 

de gasten uit en in te laten 

stappen. Hier zullen de enthousiaste 

medewerkers u uitleg geven over het stoken 

van likeur en jenever. Uiteraard hoort het 

proeven van een glaasje erbij. Wel rekening 

mee houden dat er wat trappen te nemen zijn 

om alles te kunnen zien. Voor degene die liever 

niet te veel trappen wil lopen kunnen in het 

benedendeel blijven welke sfeervol is ingericht 

en het gezellig vertoeven is.  

Omstreeks 16.30 uur vertrek en rijden we nog 

een stukje toeristisch "binnendoor" langs het 

indrukwekkende complex van paardencentrum 

de Peelbergen in Kronenberg. Aankomst terug 

in Helmond-Brouwhuis rond 17.30 uur. 

 Deze dagtocht is voor leden € 47.00 p.p. 

 Introducees betalen € 52.00 p.p.  

Aanmelden kan nog tot 7 april bij het 

secretariaat Nellie van Paassen, 06 5195 2856 

of door een e-mail te sturen naar: info@kbo-

brouwhuis.nl Betalen op rekeningnummer  

NL 57 RABO 0154505382 met vermelding 

van korte dagtocht en de opstapplaats. 

Boeremèrt op zondag 5 juni 2022 
Gelukkig kunnen wij dit jaar 

als meewerkende vereniging 

onze bijdrage leveren aan het 

slagen van de Boeremèrt.  

Zoals gebruikelijk zullen wij 

zorgen dat de ingangen 

bemenst worden om flyers uit te delen en de 

vrijwillige bijdragen van de bezoekers te 

ontvangen in de daarvoor bestemde bussen. 

Daar hebben we u natuurlijk voor nodig als 

vrijwilliger op de volgende tijden: 

van 11.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 17.00. 

U doet toch ook mee? U kunt zich opgeven bij 

het secretariaat. Het telefoonnummer en 

emailadres staat op pagina 1 van deze 

circulaire. 

 

 
“Van Alles Wa” Rommelmarkt  

op 20 maart.  

Het begon op vrijdagmiddag met het inrichten 

van de zaal om op zondagmorgen om 08.30 

uur de deuren te openen voor de verkopers.  

De eerste verkopers stonden al om 08.15 uur 

op het parkeerterrein met volgeladen auto’s 

en om 08.30 uur gingen de deuren open om 

de spullen te kunnen uitstallen op de tafels 

waarna om 10.00 uur het publiek naar binnen 

kon om alles te bezichtigen en te kopen. Er 

was keuze genoeg voor iedereen. Tot 12.45 

uur waren er volop bezoekers maar daarna 

brak de regen los en werd het minder druk. 

Er was voldoende eten en drinken aanwezig 

waarvoor onze dank aan de beheerder en 

vrijwilliger van wijkhuis de Brem. Ondanks de 

regen was het toch een geslaagde dag voor 

iedereen. Met complimenten van enkele 

verkopers die graag terugkomen op de 

volgende markt terwijl die zelfs uit de verre 

omtrek waren gekomen. Het bestuur kijkt 

terug op een fijne dag. U kunt op onze 

website terugkijken door in te loggen en 

foto’s te bekijken.  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nlB
mailto:info@kbo-brouwhuis.nlB
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“Doe Goed met dementie”  

Op woensdagmiddag 9 maart 2022 was het 

eindelijk zover om de eerste activiteit weer op 

te starten. Deze keer niet, zoals aangekondigd, 

in De Loop maar in De Brem. Bij binnenkomst 

was er voor iedereen eerst een kop koffie of 

glas thee en om 14.00 uur aanvang van de 

lezing. “Doe Goed met dementie”. Deze werd 

gepresenteerd door de GGD-medewerker de 

heer Chris Kinders die iedereen verwelkomde 

op deze zonnige middag. Met een opkomst van 

41 personen werd de lezing aandachtig 

beluisterd en mensen met vragen konden die 

direct stellen waar een zo duidelijk mogelijke 

uitleg van Chris tegenover stond. Er werd goed 

en veel gebruik van gemaakt door de mensen 

wat een plezierige middag opleverde zodat wij 

als bestuur op een geslaagde middag terug 

kunnen kijken.   

Onze dank gaat dan ook uit naar alle personen 

die op het laatste moment de weg naar de 

Brem gevonden hadden i.v.m. ziekte van het 

personeel in de Loop die de gehele week 

gesloten werd. Met dank aan iedereen 

daarvoor. Enkele tips: Doe G.O.E.D  

• Geruststellen: praat op kalme toon en 

praat mee. Spreek niet tegen. 

• Oogcontact maken: maak oogcontact en 

kijk steeds of u begrepen wordt. 

• Even meedenken: leef mee met de ideeën 

en wensen. Vraag waar de persoon heen 

wil of wat hij wil doen en help hem de 

goede kant uit. 

• Dankjewel: bedankt dat u helpt om 

Nederland dementievriendelijker te 

maken! 

Door iemand op deze manier te benaderen 

voelt deze zich begrepen, wordt hij of zij 

rustiger en kunt u vaak tot een goede 

oplossing komen. 

 

Ons Wlz-team van KBO-Brabant 

 

DE WET LANGDURIGE ZORG  

(En wat KBO-Brabant daarin voor u kan 

betekenen).  

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige 

zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die 

continue zorg nodig hebben, thuis of in een 

Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, 

instelling voor mensen met een handicap of 

een ggz-instelling. Opname in een Wlz-

instelling heeft veel voeten in de aarde. Er 

moet van alles geregeld worden, onder meer 

op financieel gebied.  

 

Wie in een verpleeghuis terechtkomt, moet 

een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan 

is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor 

alleenstaanden is de situatie helder, maar bij 

stellen ontbreekt die duidelijkheid.  

 

Als een van de partners naar een verpleeghuis 

moet, krijgt het stel binnen een maand een 

formulier van de Sociale Verzekeringsbank op 

de deurmat. Daarop moeten ze aangeven of ze 

vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen 

voor een gehuwde of een alleenstaande AOW.  

 

De alleenstaande AOW is voor beide partners 

bruto zo’n 5.000 euro hoger dan de gehuwde 

AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor 

de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet 

altijd het geval’.  

 

Omdat situaties zo verschillend zijn, is het 

belangrijk dat mensen advies op maat krijgen. 

En daar kan het KBO-Brabant Wlz-team bij 

helpen. De vrijwilligers van het Wlz-team 

kunnen precies uitzoeken wat in de 

betreffende situatie de juiste keuze is. 

 
Meer informatie? Een team van adviseurs 

geeft financieel advies op maat.  

Wilt u Wlz-advies op maat? Neem dan contact 

op met KBO-Brabant, tel.: 073 – 644 40 66. 
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Stichting VBOH voor ouderen  

Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw 

belastingformulier, WMO-cliëntondersteuning, 

hulp van een Vrijwillige 

Ouderen Adviseur.  

Stuur dan een mailtje 

naar info@vboh.nl of 

bel 0492-792392. 

 

 

 

Belastingservice voor ouderen  

Wij verzorgen in overleg met KBO Brabant de 

opleiding van startende belastinginvullers en 

het bijspijkerprogramma voor ervaren 

vrijwilligers. Ook vormt Stichting VBOH het 

centrale punt waar de belastinginvullers en de 

afdelingen met hun vragen terecht kunnen. Dit 

alles gebeurt in nauw overleg met het 

provinciaal en landelijk projectteam dat de 

contacten met de Belastingdienst 

onderhouden en de afstemming tussen de 

provincies regelt. 

 

De belastingservice is een dienst voor senioren 

van 55 jaar en ouder met een laag inkomen. 

Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij 

een verzoek om teruggave inkomstenbelasting 

of bij het aanvragen van toeslagen. In 

Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige 

belastinginvullers.  

De kosten voor deze belastingservice 

bedragen € 12,- per huishouden.  

De belastingservice voor ouderen helpt ook bij 

het aanvragen van de zorg of huurtoeslag.  

 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) is 

geregeld dat iedereen die met een hulpvraag 

naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

  

Vrijwillige ouderenadviseurs 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag 

een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt 

ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen 

willen dat ook.    

ANWB AutoMaatje 

Wil je je inschrijven als deelnemer en een rit 

aanvragen bij ANWB AutoMaatje?  Voor het 

aanvragen van een rit dien je telefonisch een 

afspraak te maken! 

In Helmond via (0492)751735.  

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 12.30 

telefonisch bereikbaar of een mailtje naar:  

anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl  

 

 
 

Koffie met een Tablet  

Door omstandigheden zijn de workshops even 

stopgezet. 

Iedereen met digitale vragen kan bellen naar 

het digitale spreekuur bij de Bibliotheek 

Helmond, op maandag en vrijdag van 13.30-

15.00 uur en op zaterdag van 11.00-12.30 

uur.  (0492 52 22 20).  

Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op 

werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale 

vragen beantwoord worden (0800 1508).  

Beide services zijn gratis voor iedereen. 

 

Stichting Meedoen 

Het doel van de stichting is 

meer gemeenschapskracht, 

sterke sociale netwerken en 

mogelijkheden creëren voor 

senioren om mee te doen aan 

de maatschappij. Het regelt vergoedingen voor 

senioren 55+. Denk hierbij aan een 

lidmaatschap van een vereniging of een dagje 

uit, bingo, etc. Steunt vernieuwende 

initiatieven die senioren weer kansen geven. 

Hulp die niet binnen reguliere structuren kan 

worden opgepakt. We hebben aandacht voor 

senioren die moeilijk bereikt worden, zij die 

door een smalle beurs niet kunnen meedoen. 

Hierbij sluiten we aan bij bestaande projecten 

en voorzieningen. We verbinden en versterken 

wat er al is. Wilt u meer weten over de 

stichting. Neem dan contact met ons op. 

Info@meedoenhelmond.nl  tel. 0492-792742 

mailto:info@vboh.nl
http://www.belastingservice.org/home/
mailto:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
mailto:Info@meedoenhelmond.nl
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Hé, ga je mee? Een actie om samen 

iets te doen 

Twee jaar geleden brak de coronapandemie 

uit. Een onbekend virus zette de wereld op zijn 

kop en drukte een stempel op het leven van 

ons allemaal. Zeker op dat van ouderen. 

Bezigheden vielen weg, er kwam minder 

bezoek en persoonlijk contact werd digitaal of 

telefonisch. Reden voor de werkgroep 

Aandacht voor Ouderen om een bijzondere 

actie op touw te zetten: Hé, ga je mee? Een 

eenvoudige manier om contacten te herstellen 

én nieuwe contacten op te bouwen. 

De werkgroep heeft een setje van acht vrolijke 

ansichtkaarten laten ontwerpen. Elke kaart is 

een uitnodiging om samen iets te gaan doen. 

Een van de kaarten is een uitnodiging om 

samen kennis te maken met de activiteiten van 

de KBO. Hoe leuk zou het zijn als heel veel 

mensen in Helmond iemand anders meevragen 

om samen iets te ondernemen? Denk ook eens 

aan mensen die alleen wonen of aan iemand 

die het extra moeilijk heeft gehad. Stuur een 

kaartje en vraag hem of haar mee te gaan. 

Moeilijk? Nee hoor, bedenk hoe leuk u het zelf 

zou vinden als iemand u een kaartje zou 

sturen. Doe mee! 

Als cadeautje bij deze nieuwsbrief biedt de 

KBO u namens de werkgroep Aandacht voor 

Ouderen dit setje kaarten aan en nodigt u uit 

om ze te gaan versturen. U krijgt zelfs met een 

van de kaarten samen een gratis kopje koffie 

bij Het Speelhuis, Museum Helmond, De 

Cacaofabriek of Bibliotheek Helmond-Peel. 

Misschien wordt u binnenkort wel door een van 

uw kleinkinderen uitgenodigd om samen 

ergens heen te gaan. 

 

 

 
 

 

KBO-ST. LUCIA presenteert 

30 maart: Lezing: 14.00 uur. Hoe houd ik 

mijn woongeluk als oudere optimaal! Ook 

niet-leden zijn welkom in Wijkhuis de 

Geseldonk. 

 

20 april: Lezing: 14:00 uur.  

De voorzieningen in de Gemeente Helmond 

om zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) te 

kunnen blijven wonen in Wijkhuis De 

Westwijzer. Ook niet-leden zijn welkom. 

 

De vitaliteitsdagen gaan van start 

Op 20 april, vanaf 10.00 uur vindt in de 

Geseldonk te Mierlo-Hout een vitaliteitsdag 

plaats. Het doel is dat deelnemers door de 

metingen inzicht krijgen in hun vitaliteit en 

gezondheid. Een soort van APK voor de 

gezondheid, waarbij het niet alleen gaat om de 

fysieke aspecten, maar zeker ook om de 

mentale gezondheid en zingeving. Er worden 

diverse gesprekstafels ingericht zoals een 

gezelligheidstafel waarbij op luchtige wijze 

levensvragen besproken worden en uiteraard 

is er een gesprekstafel over voeding en 

drinken. 

  

 

 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link naar de ONS https://www.kbo-

brabant.nl/edities-ons-pdfs/- 

 

Senioren EXPO 

Heel vervelend, maar de Senioren Expo van 

10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet door. 

In 2023 zal de Senioren Expo gehouden 

worden van 17 januari t/m 22 januari 2023. 

 

Deze maand zijn twee puzzels (Doorlopers) 

beschikbaar. Zie de laatste 2 pagina’s 

https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/
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Doorloper (gemiddeld) 

 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 3 metaal; 

avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij 

- 6 aan zee; kier; boom; putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; 

Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; fideel - 

10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; 

jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; woonschip; 

loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese 

hoofdstad - 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en 

dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet - 10 dierentuin; vis - 

11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; 

bijbelse figuur - 14 overal; laan; bijbelse figuur.  
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Doorloper (pittig) 

 

 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische struisvogel; brandstof; stand 
- 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in 
Amsterdam; zonder haar; pus - 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; 
witjes; bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als onder; tuinvogel; 
oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk 
ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke 
factor; familielid; warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 3 ontstekingskoord; 
uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; 
onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; 
Oosters tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel 
v.h. bestek; oevergewas - 10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 
12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 

14 wending; zuiver gewicht; naaldboom. 

 


