
- 1 - 7 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

Goed Nieuws!  

Lieve mensen, 

Het goede nieuws  is dat de 

versoepelingen worden doorgevoerd 

en dat er meer en meer mensen zijn gevaccineerd. 

Vandaar dat wij als bestuur langzaam aan weer aan 

de slag gaan om activiteiten op te starten. 

  

Zo zijn wij van plan om in de tweede helft van juli 

op een doordeweekse dag, bijvoorbeeld de 

donderdag, een lunch te organiseren. We gaan 

eerst op zoek naar een (buiten)locatie en zullen 

vervolgens checken of er voldoende animo is door 

vooraf telefonisch contact met u op te nemen.  

 

Ervan uitgaande dat écht iedereen is gevaccineerd 

tegen het coronavirus, willen wij in september 

weer beginnen met het Kienen. Wij zullen u 

tijdig de exacte startdatum laten weten. 

 

Wij kijken ernaar uit als alles weer kan starten en 

wij elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Folker, Bas, Maarten en Tineke 

 

Fotopuzzel 
De oplossing van de fotopuzzel uit onze vorige 

nieuwsbrief is als volgt: 

Foto nr. 1: Bakelsedijk 

Foto nr. 2:  Boerderij Riet van Brouwhuis 

Foto nr. 3:  Markt 1 

Foto nr. 4: Van Vlissingen katoenfabriek 

 

Een nieuwe puzzel: 

  

Nr. 1 
Welk 
gebouw is 
dit? 

 

 

Nr. 2 

Welk 
gebouw is 
dit? 

 

 

Nr. 3 

Welk 
gebouw is 
dit? 

 

 

Nr. 4 

Welk 
gebouw is 
dit? 

 

In de volgende nieuwsbrief wordt de oplossing 

gegeven. 
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Mooi weer! Zin in 

een fietstochtje of 

een wandelingetje? 

Wat dacht u van deze route van 10 km? 

Vertrek bij de Brem, R.A. Brempad op. Weg door de 
Rijpel oversteken en Maurickplantsoen in. Bij "Y" 
vormige splitsing van fietspaden R.A. de Scheidijk 
op. Voor tennispark 't Lobke (tussen nr 98/96) L.A. 
het fietspad op. Dit R.D. uitlopen naar de 
Rivierensingel. Hier R.A. naar kanaal. Bij de rotonde 
L.A. de Rivierensingel volgen. Langs de volkstuintjes 
lopen en op de rotonde bij de tweede oversteek 
R.A. richting Weert (Vossenbeemd) 
Hier fietspad blijven volgen en bij de eerste afslag 
L.A. Onderaan weer L.A. het fietspad volgen langs 
kanaal. Dit fietspad blijven volgen langs de 
“Brandaris en voetbalvelden Bruheze tot de brug 
van de Rochadeweg.  
Hier L.A. en vervolg je de weg via de 
Stipdonkseweg, Bij kruising R.D. lopen. Bij kruising 
R.D. (Donkerstraat). Deze gaat over in een 
onverharde weg.. Aan het einde L.A. Weijerweg op. 
Bij bordje “30 km”  L.A. fietspad op. 
(Kraaiheidepad)  
Bij Rivierensingel oversteken R.D. (Heiakker) en na 
ca 75 meter R.A. Bezemheide inlopen welke 
overgaat in de Lavendelheide. Op einde links en 
dan direct R.A. fietspad op. (Struikheidepad). 
Bruhezerweg oversteken en R.D. Rietven inlopen 
tot vijver. Hier R.A. richting monument “de 
Zonnesteen”. R.D. lopen tot splitsing van de 
fietspaden voor Winkelcentrum Brouwhuis. Hier 
L.A. daarna bij 1e kruising R.A. de Overloop in. Bij 
zebrapad oversteken R.D. richting station langs de 
oude bibliotheek. Hier R.D. richting NS-station R.D. 
tot voorbij dierenpark. L.A. Peelhof in en eerste 
fietspad R.A. Dit uitlopen tot de Brem.        
 

L.A. = Linksaf 

R.A. = Rechtsaf 

R.D. = Rechtdoor 
 

 

 

 

 

… of zin in een 

puzzel? 

De oplossing leest u in de volgende nieuwsbrief. 


