
 

 

 

OPROEP VAN KBO-BRABANT! 

 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die 

tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van 

de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang 

isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, 

muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw 

werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een 

kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
  
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 

Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 

inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen 

die zich hebben aangemeld Doe mee! 
 

 

INLEVER BIJ BETSIE VÓÓR ZATERDAG 6 MAART. 

WOORDZOEKPUZZEL – TUSSENWOORDEN 

Op de stippellijn dient een word ingevuld te worden dat zowel met het eerste woord als met het tweede 

woord een nieuw woord vormt. 

1   MOE         …ras……… PAARDJE 

2   ACHTER  ……………..  GANG 

3   DAM  ……………..        CONTACTDOOS 

4   DRAAI  ……………..      POOT 

5   KLAP     ……………..      KLEURIG 

6   LOS     ………………..     HOED 

7   AAN   ………………..     OPENER 

8   PEIL   ………………..      BLAZER 

9   ROOF ……………….      AFSLAG 

10  BOS …………………     EFFEN 

11  VUIL ………………..     REGENEN 

 

 

 

 

 

12  WERK  ……………….   BIJTEN 

13  VOGEL  ……………..    KAST 

14  POLITIE  …………….   SCHAP 

15  BUIK   ………………..  GRAAF 

16  BROM  ………………   WEG 

17  CULT    ……………….  RECORD 

18  PIEP  ………………….   LADDER 

19  STOEL  ……………….  AARDAPPEL 

20  WATER ……………..  KNOOPPUNT 

21  SEMI  ………………..  CIS 

22  STIL  ………………….  DENKEN 

 

ONDER DE INZENDERS MET DE MEESTE GOEDE 

ANTWOORDEN WORDT WEER EEN DOOS 

BONBONS VERLOOT.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant.nl%2Fzomerfair%2F&data=04%7C01%7C%7C1f44bf27076f49ac6a3108d8cdc0ba0d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637485574942943482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fdpI0B%2Br3ClQyVqfOqcLW%2Faw%2FjfZFkPwW1%2FWo4I1klw%3D&reserved=0

