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Van het bestuur. 

Gelukkig zien we de ontwikkelingen i.v.m. de corona 

de goede kant op gaan. Dit betekent echter niet dat het 

virus hiermee uit de samenleving is. 

Alle mensen van 70 jaar en ouder vallen in de risico-

groep en dienen dus extra alert te zijn en te blijven! 

Wij kiezen de voorzichtige benadering. Dit betekent dat 

alle binnen-activiteiten van de KBO sowieso niet 

starten vooraleer we positief advies hierover hebben 

van de deskundigen. Hopelijk kunnen we na de 

vakantie voorzichtig beginnen met activiteiten, waarbij 

we voldoende afstand kunnen houden en waarbij geen 

risico bestaat op besmetting. 

 

 

 
 

 

 

In dit KaaBeeOotje een paar leuke puzzelmomenten. 

Van KBO-Brabant kregen we een puzzel, die mogelijk 

nog in de ONS komt. Ook in dit KaaBeeootje weer een 

paar leuke oefeningen van Conny, onze gymlerares. Bij 

elke oefening krijg je een puzzelstukje om na afloop de 

quizvraag op te lossen. Haar devies blijft:  

Hou ’t leuk en blijf actief. Goed voor lijf en leden! 
 

Kruiswoordpuzzel. 

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. 

 

 

 

 

Conny’s Corner. Beweegrebus:  

Per seconde wijzer en fitter!  

Vul de ontbrekenden letters in nadat je 

de oefening gedaan hebt.  
 

Beantwoord de vragen en doe de passende beweging 

erbij!  

Ten slotte ga je een woord puzzelen. 
 

1. Wat is het Engelse woord voor knie buigen? (achter 

de stoel 10x niet te diep gaan, knieën niet voorbij de 

tenen, voeten op heupbreedte, zittend als je wilt 

beide voeten van de vloer tillen) 

2. Hoe noem je de uitval stap met een been naar voor 

of achter (lijkt een beetje op een middag-maaltijd! 

10x rechter/linker been achter de stoel) 

3. Door welke sport werd Lance Amstrong beroemd? 

(10x rechter/linker been, zittend) 

4. Hoe loop je als je ”spitsen” aan hebt? ( doe het 20x 

en rol je voet af van teen naar hiel, achter de stoel) 

5. Bij welke sport spring je met een lange stok over 

een smalle lat? (10x stap over een bezemsteel naar 

voor dan achter/ zittend op of staand achter de stoel) 

6. Bij welke balsport spelen mannen en vrouwen 

samen? (gooi van een afstandje een papierprop in de 

prullenbak, na elke worp een stukje achteruitstappen 

en afstand vergroten tot het niet meer lukt) 

7. Hoe noem je de sport waarbij je hele dikke 

handschoenen draagt? (20x draai heel snel met de 

vuisten om elkaar en stoot dan 10x naar voren) 

8. Wat deed Maarten van der Weijden 2 keer? (Maak 

de zelfde beweging 10x) 



En nu het woord puzzelen.  

Bij welke sport waren de vrouwen Europees 

kampioen en de mannen niet? Hoe minder 

letters je nodig hebt om het antwoord te vinden 

hoe beter je bent! 

 

9. Wat bestuurt Max Verstappen? (Draai met een 

bordje en gestrekte armen naar rechts en links 10x) 

10. Bij welk bordspel stapelt men als de overkant van 

het bord gehaald is, twee speelstenen op elkaar? 

(Zing ” deze vuist op deze vuist” en doe de passende 

beweging erbij) 

11. Iemand die over de schreef gaat rijdt een 

scheve……? (10x Ga achter de stoel staan en doe de 

bijpassende beweging)  

12. Wat doet een torero? (10x Pak een theedoek en 

maak de zelfde zwaaibeweging rechts en links) 
 

Dit was het nieuwe beweegspel.  

Ik hoop dat jullie er weer plezier aan beleven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Is de 1e letter van het 10e antwoord. 

 is de 4e letter van het 1e   antwoord. 

 Is de 3e letter van het 10e antwoord 

 Is de 5e letter van het 7e   antwoord 

 Is de 4e letter van het 8e   antwoord 

 Is de 8e letter van het 12e antwoord 

 Is de 2e letter van het 5e   antwoord 

 Is de 3e letter van het 3e   antwoord 

 Is de 7e letter van het 9e   antwoord 

 Is de 1e letter van het 7e   antwoord 

 Is de 4e letter van het 11e antwoord 

 Is de 1e letter van het 2e   antwoord 

Veel succes!  

Conny. 

 

 
 

Familieberichten. 

Wij kregen bericht van 

overlijden van  

Piet Vissenberg. 

We kennen Piet onder 

andere als trouwe klant 

bij de bingo, samen met 

zijn vrouw Mimi. 

  

Piet overleed op 10 mei. 

Hij was net 87 jaar oud. 

Wij wensen Mimi en de 

(klein)kinderen heel veel 

sterkte.  

 


