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Uitslag Kruiswoordpuzzel PriKBOrd 166 
De oplossing van de Zweedse puzzel van Prikbord 166 is NARCISSEN. Er waren 35 goede inzendingen. 

De winnaars van puzzel 166 zijn Mevr. Roos Sleenhoff en Mevr. Ineke Spijkers. Zij hebben inmiddels 

elk een bon van € 7,50 ontvangen, te besteden bij de Jumbo.  

 

Onderstaande Doorloper voor Prikbord 167 
Dit keer een doorloper. Vul de woorden in en vul daarna de letters van de donkere vakjes in op de 

regel onder de puzzel. Onder de inzenders van de puzzels verloten wij twee waardebonnen van € 7,50 

van de Jumbo. U kunt per adres 

maar één keer meedoen  en u 

dient alle hokjes in te vullen. Ook 

onze gastleden mogen meedoen. 

Vul de puzzel in en deponeer de 

hele puzzel in de KBO bus in het 

Dorpshuis vóór 15 april a.s. U 

mag de puzzel ook in zijn geheel 

scannen en mailen naar 

kbolieshout@gmail.com  

Veel succes! 

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. 

 

Naam …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………….  Telefoonnummer  …………………………………  

mailto:kbolieshout@gmail.com


 

Kortingen voor Leden Seniorenvereniging/KBO Lieshout 

Op vertoon van uw geldige KBO ledenpas vooraf, bieden onderstaande ondernemers u korting: 

Bloemenwinkel “Bloemend” 

Dorpsstraat 20 in Lieshout: 10% korting, uitsluitend op vertoon van uw geldige KBO leden pas. De 

korting geldt niet bij aankoop van Bloemenbonnen “Bloemend” of “Fleurop”, voor bezorging en bij 

lopende acties. LET OP: I.v.m. Corona kunnen kortingen tijdelijk aangepast worden. 

De Concurrent 

De Fietsenwinkel in Lieshout: 10% korting op alle onderdelen in de winkel. 

Hanex Carwash in Veghel 

Doornhoek 3910, Veghel: hoge korting op wassen van uw auto, de buitenkant of de buitenkant én de 

binnenkant, uitsluitend op vertoon van uw geldige KBO leden pas.  

Let op: Dit is alleen geldig van maandag t/m donderdag. Openingstijden van 08.00 uur tot 18.00 uur.  

Prijs voor normaal programma is € 16,50 en met korting KBO € 12,00. Combi programma normaal      

€ 28,50 en met korting € 19,00.  

Hermus Notaris 

Wilhelminalaan 1 a/b Son: 10% korting op alle te maken akten 

Pedicurepraktijk Voet-Gezond 

Kuiperstraat 32 in Lieshout: 50% korting op de eerste behandeling. Tel. 06-50511472 

Totaal Service Laarbeek 

De Stater 6 in Lieshout: 5% korting op de onderdelen in de kampeerwinkel en gasfles ruil/verkoop, en 

op reparaties en onderhoud van auto, caravan en camper. 

 

Bericht voor wandelaars 
Beste Wandelaars, 

Zoals het er nu uitziet gaat de wandelvierdaagse door. In 

verband met het 25-jarig bestaan van Laarbeek, wordt onze 

naam voor een keer gewijzigd in :”Wandelvierdaagse 25 jaar 

Laarbeek” Hij start dit jaar in Lieshout op dinsdag 17 mei 

vervolgens woensdag 18 mei Mariahout, donderdag 19 MEI 

Aarle-Rixtel en de afsluiting op vrijdag 20 mei in Beek en Donk. 

De juiste locatie van start en finish volgt nog. 

Voor alle deelnemers is er een prachtig en praktisch cadeau 

zolang de voorraad strekt. Het inschrijfgeld is weer laag 

gehouden namelijk €1 voor de jeugd tot 12 jaar en vanaf 12 jaar 

€2 voor 4 dagen wandelplezier. Wil je een dag mee wandelen 

dan kost dat €1 ongeachte de leeftijd. 

 

Wandelgroeten, 
 
Henk Berkers 
Coördinator 
 


