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      E-mailadres: erichannymollen@hotmail.com 
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NIEUWSBRIEF 

Augustus 2020 

 
 

 
 
 
 
 

Beste leden van de KBO-Hapert. 
 

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u  

over allerlei actuele zaken willen informeren. 

 
 

 
 

Overzicht van activiteiten in deze nieuwsbrief: 
 
Blz.   2: Betalen in en na de coronacrisis. 
Blz.   4: Wist u dat? 
            Bedankt bezorgers! 
   Weerspreuken augustus. 
Blz.   5: Ons gesprek bij levensvragen. 
Blz.   6: KBO-Brabant: Pensioenakkoord.   
Blz.   7: Activiteiten KBO Hapert 

      Onze nieuwe leden. 
   Onze overleden leden. 
Blz.   8: Wat is ZorgkaartNederland? 
Blz.   9: Kruiswoordpuzzel. 
Blz. 10: Oplossing kruiswoordpuzzel. 
  
    

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j5eJoYG3TcHLQM&tbnid=KcoCkOrNmnha7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaatkleurplaten.nl/steden-en-dorpen-kleurplaten.html&ei=cqw8Ud_CHcOk0QXT_IDIDQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNF-HjOY0_vHL5_HsUmDcUB8U1aBtw&ust=1363017147886691
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Betalen in en na de coronacrisis.  

Wie zelf winkelt tijdens de coronacrisis heeft het vast gemerkt. Veel winkels willen dat u 

met pin betaalt. Contant geld wordt niet overal meer geaccepteerd. Terwijl contant geld 

voor veel ouderen wel nodig is. We spraken hierover met Pim Claassen, hoofd van de 

afdeling die zich met contant geld bezighoudt bij De Nederlandsche Bank.   

Wat is er aan de hand in het betalingsverkeer? We zien tijdens de coronacrisis twee 

ontwikkelingen in het betalen. In de winkels wordt er meer gepind, ook en vooral 

contactloos. Daarnaast wordt er meer online gewinkeld en dus via internet betaald. Dat 

online winkelen laat, anders dan je misschien zou denken, zijn fysieke sporen wel na. Dat 

de oud papierbakken op straat nu zo vaak zijn volgepropt met kartonnen dozen heeft 

daarmee te maken!   

Hoe komt het dat er meer gepind wordt? Hier spelen meerdere factoren een rol. Zo hebben 

we in de lockdown-periode de sociale onthouding gehad. Veel mensen gingen alleen voor 

het hoognodige naar de winkel. Ouderen hebben, neem ik aan, winkels zelfs bewust 

gemeden om zo min mogelijk risico te lopen besmet te raken. Maar ouderen zijn juist 

diegenen die relatief veel contant betalen. Daarnaast vragen veel winkeliers hun klanten zo 

veel mogelijk te pinnen, liefst contactloos. Helaas doen sommige winkels dat vrij dwingend 

in de vorm van “pin-only”. En in de derde plaats hebben de banken de limieten voor 

contactloos betalen verhoogd. De klant hoeft dan minder vaak zijn of haar pincode in te 

toetsen. Ik begrijp dat dat wel prettig is voor ouderen.  

Is cash wel veilig? Ja, zeker. Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken gepubliceerd, 

waaruit blijkt dat het coronavirus maar korte tijd overleeft op een bankbiljet. De kans op 

besmetting is veel hoger als men een hard oppervlak aanraakt. Dat is ook de reden dat 

supermarkten hun winkelwagens of -mandjes laten reinigen, of de pinterminal, waarop veel 

mensen hun pincode moeten intoetsen.   

Waarom wordt contant betalen dan afgeraden? Dat heeft ermee te maken dat er 

handcontact kan zijn bij een contante betaling. Dat kan voor het kassapersoneel 

bezwaarlijk zijn. Niet voor niets beveelt het RIVM aan om handcontact bij de betaling 

zoveel mogelijk te vermijden. Dus het geld op de toonbank leggen. Maar misschien speelt 

ook mee dat een aantal grote winkelketens liever van contant af willen, omdat ze het 

bewerkelijk vinden en daardoor relatief duur. Er zijn overigens gelukkig ook 

grootwinkelbedrijven die daar veel soepeler mee omgaan en het gewoon mogelijk maken 

dat de klant contant betaalt.   

Gaat contant geld verdwijnen? Ik denk van niet, zeker niet op afzienbare termijn. Ik 

vermoed dat zodra het virus onder controle is dat de mensen die thuisbleven, zoals 

ouderen, weer meer gaan winkelen en contant betalen. Maar het is ook goed mogelijk dat 

meer mensen, die er nu aan gewend zijn om te pinnen, dat in de toekomst blijven doen.   

Is het erg als cash zou verdwijnen?  Ja, toch wel, zeker voor ouderen, mensen met een 

beperking of mensen met een krappe beurs. In totaal zijn dat misschien wel 2 à 2,5 miljoen 

mensen in Nederland. We hebben dat recentelijk besproken in het Maatschappelijk Overleg 

Betalingsverkeer (MOB) en vastgesteld dat voor die mensen contant geld belangrijk is. Het 

is een voorwaarde voor hen om hun dagelijkse financiële zaken zelfstandig te kunnen 

regelen. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, houden met contant geld het beste 
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overzicht van hun uitgaven. En mensen die niet veel te besteden hebben, kunnen het beste 

contant geld gebruiken. Daarmee is de betaling het meest zichtbaar. Er wordt ook wel 

gezegd dat je dan de betaalpijn veel meer voelt!   

Wat doet DNB eraan om te voorkomen dat cash verdwijnt? Dat is een lang verhaal. DNB is 

voorzitter van het zogenoemde Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In dat 

overleg komen allerlei partijen die met betalingsverkeer te maken hebben, bijeen. Banken, 

natuurlijk, winkeliers, de horeca, de benzinebranche, maar ook de Consumentenbond, de 

ouderenorganisaties en de minder validen. In het MOB hebben we eind mei afspraken 

gemaakt over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van geldautomaten. En over de 

acceptatie van contant geld in winkels en over het waardevervoer. Bovendien gaat DNB 

een onderzoek uitvoeren naar alle benodigde voorzieningen voor contant geld op langere 

termijn.  

Dus ook de ouderenorganisaties zijn betrokken? Ja zeker. Er zijn twee vertegenwoordigers 

van de ouderen. Deze mensen, dat wil ik graag zeggen, vervullen een heel actieve rol. Zij 

komen op voor een toegankelijk betalingsverkeer, voor al diegenen die contant geld willen 

blijven gebruiken. Zij spreken de banken erop aan, als hun dienstverlening verschraalt, 

overigens niet alleen rond contant geld. Ook als er zaken spelen in het girale 

betalingsverkeer maken deze mensen zich sterk voor de belangen van ouderen en mensen 

in een kwetsbare positie!   

Wat heeft een oudere concreet aan de MOB-afspraken? Nou, ik denk toch wel veel. We 

hebben afgesproken dat banken hun geldautomaten voorlopig handhaven op een eerder 

met alle gebruikers overeengekomen niveau. Dat betekent dat mensen op voldoende 

plaatsen contant geld kunnen blijven opnemen. We willen ook een norm gaan stellen voor 

de beschikbaarheid van de automaten. Dat wil zeggen dat ze het doorgaans gewoon doen, 

en niet zomaar uitgezet worden. Dat scheelt mensen onnodig lopen, fietsen of een autorit 

naar de automaat. Ook de acceptatie in winkels is belangrijk. Wie contant wil betalen, moet 

dat normaliter ook kunnen doen. We hebben ook afgesproken dat de retailorganisaties hun 

leden gaan adviseren geen pin-only in te voeren. Natuurlijk zullen we nagaan of de 

afspraken ook effectief zijn.   

Als in de coronacrisis minder contant wordt betaald, zijn die afspraken dan wel zinvol? Ja, 

dat zijn ze wel. Maar het MOB en DNB zien natuurlijk wel de realiteit onder ogen. Dat is 

precies de reden voor het onderzoek dat ik eerder noemde. We gaan uitzoeken hoeveel 

contante voorzieningen nodig zijn, als er structureel minder contant wordt betaald. We 

willen daarbij proberen een eerlijke balans te vinden tussen de belangen van de aanbieders 

en de winkeliers aan de ene kant, en de consumenten, inclusief de ouderen aan de andere 

kant. Bovendien willen we naar de veiligheid kijken.   

Over veiligheid gesproken, wat vindt u van plofkraken? Dat is natuurlijk een punt van grote 

zorg. Er zijn bendes die niet schromen om grof geweld te gebruiken. Daarmee brengen zij 

de veiligheid van omwonenden, omstanders en ondernemers in gevaar. De ministers van 

Justitie en Veiligheid en die van Financiën zitten er inmiddels boven op. Zij hebben banken, 

Geldmaat, OM en politie aangezet tot maatregelen om de buitkans zo klein mogelijk te 

maken. Ook DNB vindt dit heel belangrijk. DNB ondersteunt dit met onderzoek naar nieuwe 

systemen om het geld na een plofkraak effectief onbruikbaar te maken. Over hoe dat 

precies gaat wil ik verder niet te veel zeggen. Dat begrijpt u wel.   
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Denkt u dat onze lezers die informatie verkeerd zouden gebruiken? (lachend) Ja, nou en of!   

Waar moet een oudere op letten die geld opneemt bij een automaat? Ik denk dat de 

meeste mensen dat wel weten, maar laat mij een poging wagen. Let goed op de omgeving 

van de geldautomaat. Laat geen onbekende dichtbij u staan of meekijken. Scherm bij het 

intoetsen uw pincode af. Laat u vooral niet door een vreemde ‘helpen’ of afleiden tijdens 

het geld opnemen. Als u geld opneemt, let dan op het bedrag dat op het scherm staat. En 

tenslotte, tel uw geld niet te opvallend na. U moet de kat niet op het spek binden! Als u het 

toch vervelend vindt om geld op te nemen, neem dan iemand mee. Dat is nog gezellig ook! 

Of ga naar een automaat in een winkel waar u geholpen wordt. Hoewel dat laatste in 

verband met de coronacrisis even wat moeilijk is.   

We zijn bijna aan het einde van het gesprek. Hoe betaalt u meestal zelf?  Dat is een 

strikvraag!. Maar laat ik eerlijk zijn. Natuurlijk pin ik zelf ook heel regelmatig. Dat is nou 

eenmaal erg handig. Maar ik heb ook altijd contant geld bij me en gebruik dat ook 

regelmatig. Ook contant betalen is immers gemakkelijk. Het is sowieso niet verkeerd om 

altijd wat contant geld bij de hand hebben. Maar berg dat dan wel goed op!   

Wat zou u onze lezers tot slot willen meegeven? Contant betalen is veilig. Wij bij DNB doen 

er alles om dat zo te houden en het mogelijk te maken dat de ouderen contant kunnen 

blijven betalen. 

___________________________________ 

 

Wist u dat: 
 
De website van KBO Hapert vernieuwd is? U kunt op de site allerlei informatie en diverse 
fotoalbums vinden van activiteiten. Ook de nieuwsbrieven kunt u hier altijd nog eens 
nalezen.  
 
U kunt de website vinden op: www.kbohapert.nl 
 

_______________________________ 
 

Bedankt bezorgers! 
 

Graag willen wij de wijkvertegenwoordigers en allen die geholpen hebben met het 
bezorgen van de plantjes, heel hartelijk bedanken. Het was een hele klus, maar de leden 
waren heel dankbaar voor de mooie geste i.v.m. het niet doorgaan van de kermis in 
Hapert.  

____________________________________ 
   

Weerspreuken augustus. 
 

Zo de eerste week van Oogst is heet, dan staat een lange winter gereed. 
 

Vliegen bijen uit hun hokken, al is het mistig en betrokken, wees rustig en 
bedaard, het is zo opgeklaard. 

 

http://www.kbohapert.nl/
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Ons gesprek bij levensvragen.  
 

 

Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant begeleiden senioren bij levensvragen. 

Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het leven in het algemeen. De 
coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over het 
er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of (geen) afscheid kunnen nemen. KBO-
Brabant heeft een groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden en niet-
leden telefonisch in gesprek te gaan. 
Ruim vóór de coronacrisis is KBO-Brabant reeds begonnen met de voorbereidingen voor het 
project Ons Gesprek. In samenwerking met een aantal partijen heeft KBO-Brabant elf 
vrijwilligers geworven en is een pilot-training ontwikkeld en uitgevoerd. Onze vrijwilligers 
zijn zorgvuldig gescreend en hebben een relevante beroepsmatige achtergrond als 
theoloog, docent, maatschappelijk werker, human resource manager, psychiatrisch 
verpleegkundige en klinisch psycholoog. In een training van zeven dagdelen hebben deze 
vrijwilligers zich verder verdiept in gesprekstechnieken en zingevingsvragen. Deze training 
is verzorgd door docenten van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Levenslint en  
De Vonk. 
De vrijwilligers zijn daarmee toegerust om met senioren in gesprek te gaan over vragen 
als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het een plek dat ik 
geen afscheid van een dierbare heb kunnen nemen? Of: Doe ik er op mijn leeftijd nog wel 
toe? Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, 
omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu, door 
de crisis, helaas nog actueler en talrijker zijn dan voorheen. 
Om senioren met levensvragen ondanks de huidige contactbeperkingen toch van dienst te 
kunnen zijn, is de vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische gesprekken over 
levensvragen. Geriater Judith Wilmer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat de 
vrijwilligers van KBO-Brabant bij om hen te informeren over corona-gerelateerde vragen. 
Bovendien staat het team van Wilmer als medische achtervang klaar voor onze vrijwilligers, 
dit voor het geval zich bellers met medische vragen aandienen. 
Voor het project Ons Gesprek ontvingen wij subsidie van onder meer het Oranjefonds. 
 
Werkwijze 
Een gesprek aanvragen kan door te bellen met KBO-Brabant (073) 644 40 66 of te mailen 
naar egeelen@kbo-brabant.nl. Wij brengen de oudere dan in contact met een van onze 
vrijwilligers. We willen de drempel om te bellen zo laag mogelijk houden en stellen deze 
dienstverlening daarom kosteloos beschikbaar aan leden en niet-leden van KBO-Brabant. 
De frequentie en duur van het contact hangen af van de behoefte van de oudere en ook de 
inhoud van de gesprekken kan per persoon erg verschillen. Sommigen zullen met bepaalde 
vragen zitten, anderen willen juist hun verhaal delen. Onze vrijwilligers zijn er om de goede 
vragen te stellen, te luisteren en te helpen waar ze kunnen. 
 
Hebt u nog vragen, neem dan ook contact op met projectleider Eva Geelen,  
.egeel@kbo-brabant.nl, telefoon 073-644 40 66. 

 

mailto:egeel@kbo-brabant.nl
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Persbericht – 15 juli 2020 
 
“Whatever it takes!”  
 

 

 

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord 

juridisch bestrijden. 
 
Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 miljard 
euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg 
ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een 
onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jarenlang is 
ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van 
gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet 
geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar 
ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel 
pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 
senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de belanghebbenden te 
beschermen. 
 
Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal van hoogleraren, bestuurders, 
bewindslieden, ambtenaren, actuarissen en toezichthouders hebben er talloze uren aan 
besteed. Het mocht wat kosten. Het resultaat wat gisteren voorlag in de Tweede Kamer is 
een pensioenakkoord wat uitblinkt in onduidelijkheid, complexiteit, open eindjes en 
strijdigheid met Europees recht. De eenvoudige weg, invoering van een reële rekenrente 
die rekening houdt met daadwerkelijk behaalde rendementen, wordt niet bewandeld. 
Reparatie van het bestaande stelsel op onderdelen was onbespreekbaar. Pensioenfondsen 
worden financiële instellingen, pensioenen een financieel product. We herkennen het 
proces dat onze ziekenfondsen ooit hebben doorlopen in de politieke behoefte aan 
marktwerking in de zorg. 
 
KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan 
doen om het recht van de primair belanghebbenden, in casu de gepensioneerden en de 
deelnemers, te beschermen. Nu sociale partners plus tweederde van onze 
volksvertegenwoordiging deze taak laten liggen, zien wij ons genoodzaakt bestaande 
rechten te verdedigen via juridische procedures. 
 
We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS die al hebben aangegeven steun te willen 
verlenen aan juridische procedures. We gaan de samenwerking met gelijkgestemde 
organisaties graag aan. 
De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat wegens strijdigheid van de 
Pensioenwet met Europese pensioenrichtlijnen is vorig jaar al ingezet door KBO-Brabant en 
Stichting PensioenBehoud. We herhalen hier wat onze premier onlangs in ander verband 
uitsprak: “Whatever it takes!”. We laten het niet zonder meer gebeuren dat het individueel 
bezwaarrecht van deelnemers en gepensioneerden tegen collectieve waardeoverdracht 
wettelijk buiten werking wordt gesteld. Bovendien heeft KBO-Brabant geen vertrouwen in 
een collectief bezwaarrecht dat wordt neergelegd bij Verantwoordingsorganen van 
pensioenfondsen, bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde sociale partners die 
medeverantwoordelijk zijn voor dit Pensioenakkoord.  
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Voetnoot voor de redactie: 
 
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. 
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot 
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste 
vereniging in de provincie Noord-Brabant. 
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met 
Stephan Vermeulen, bestuurslid, stephanvermeulen@planet.nl, tel. 06-13234796 of Wilma 
Schrover, directeur, wschrover@kbo-brabant.nl, tel. 06-53561214 
 

_______________________________________ 
 

Activiteiten KBO Hapert. 

In de maand september willen we de meeste activiteiten weer opstarten, met uitzondering 

van de activiteiten waarbij geen 1½ meter afstand gehouden kan worden. Kienen en rikken 

gaan dus voorlopig niet door. 

De betaling van de lessen wordt aangepast. Als u al lessen betaald heeft die nog niet 

gevolgd zijn, wordt de nieuwe betaling opgeschoven. In de nieuwsbrief van eind augustus 

zal worden vermeld wanneer de diverse activiteiten weer worden opgestart. Als er nog 

grote veranderingen komen i.v.m. het coronavirus dan wordt u daarvan tijdig in kennis 

gesteld. 

___________________________________ 

Onze nieuwe leden: 
 
Mw. A. Hendriks - Spooren, Hapert. 
Hr. H. Klaassen, Hapert. 
Mw. A. Slenders - van der Mierden, Hapert. 

 

Onze overleden leden: 
 
01-06-2020: Mw. G. van Bommel - van Doormaal, Hapert, 72 jaar. 
15-06-2020: Mw. M. Schook, Hapert, 68 jaar. 
26-06-2020: Mw. G. van Bruggen, Hapert, 82 jaar. 
01-07-2020: Mw. A. Louwers - v.d. Ven, 79 jaar. 
16-07-2020: Mw. C. van Vugt - Karremans, 87 jaar. 
 

 

 

 

 

mailto:stephanvermeulen@planet.nl
mailto:wschrover@kbo-brabant.nl


8 
 

Wat is ZorgkaartNederland? 

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op 
ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie 
om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. 
ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. 

Waarom ZorgkaartNederland? 

ZorgkaartNederland is een manier om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te 
geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe bij een dokter komt. 

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten 
zien hoe mensen zorg ervaren. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de 
kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld de keuzehulp. Die kunt u gebruiken om te kijken 
welk ziekenhuis voor uw aandoening het beste voldoet aan uw wensen. 
 
Voor zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een kwaliteitsinstrument, waarmee ze inzicht 
krijgen in wat volgens patiënten goed gaat en beter kan. Zorgaanbieders die een pakket 
hebben van ZorgkaartNederland, kunnen onder andere in een dashboard geanonimiseerde 
waarderingen monitoren en trends analyseren. 

ZorgkaartNederland is een product van Patiënten federatie Nederland 

ZorgkaartNederland is onafhankelijk, betrouwbaar en heeft geen winstoogmerk. Van 

patiënten, voor patiënten. 

Hoe werkt ZorgkaartNederland? 

Op ZorgkaartNederland kunt u erkende en BIG-geregistreerde zorgverleners en instellingen 
als ziekenhuizen en zorgcentra vinden en waarderen. Met uw waardering helpt u anderen 
om hun zorgaanbieder te kiezen. Ook voor zorgaanbieders is uw waardering nuttig. Zij 
lezen waarover u tevreden bent en wat nog beter kan.  

Kijk voor een compleet overzicht op de lijst met beroepsgroepen en de lijst met 
zorgorganisaties. 

Waarderen, een kleine moeite. 

Het kost niet veel tijd om uw arts, ziekenhuis of fysiotherapeut te waarderen. Via ‘schrijf 
een waardering’ in de menubalk vindt u uw zorgaanbieder snel. Op het 
waarderingsformulier geeft u cijfers en beschrijft u kort uw ervaring. Vooral met uw 
toelichting helpt u anderen bij hun keuze. Een goede vraag hierbij is: waarom zou ik deze 
zorgaanbieder wel of juist niet aanbevelen? 
Als u uw waardering heeft verzonden, ontvangt u een bevestigingsmail. Om zeker te weten 
dat de waardering van u afkomstig is, vragen we u op de bevestigingslink in dit mailtje te 
klikken. In de mail vindt u onderaan ook een wijzigingsknop. 

Onze onafhankelijke redactie controleert alle waarderingen voordat ze online worden 
geplaatst. In principe komen alleen de waarderingen die voldoen aan onze gedragscode 
online te staan.  

https://www.zorgkaartnederland.nl/overzicht/beroepen
https://www.zorgkaartnederland.nl/overzicht/organisatietypes
https://www.zorgkaartnederland.nl/overzicht/organisatietypes
https://www.zorgkaartnederland.nl/content/gedragscode
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel 
v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 
cosmetisch product 24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 
muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 
bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-
katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 
lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 
68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 
zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 
15 vorderen 17 vaarroute 18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 
naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 
land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 
48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 
Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 
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Oplossing kruiswoordpuzzel bladzijde 9 

 

 


