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Beste leden K.B.O.-Sprundel 
 
Wat leven we thans is een rare tijd, onze wereld is totaal veranderd. 
We stonden klaar het voorjaar in te gaan met volop activiteiten, waarbij ook onze 
Paasviering en jaarvergadering stonden gepland. Plots staan we stil…….. 
Vele maatregelen zijn getroffen, inspanningen van artsen en verplegend personeel 
kunnen het voorlopig niet winnen van het vreselijke coronavirus. 
Daarom hebben we als bestuur moeten besluiten alle activiteiten van onze zo 
mooie K.B.O.-afdeling stil te zetten tot nader order. Dit betekent ook dat de 
voorjaarsreis niet zal doorgaan. Personen die zich hiervoor hebben opgegeven 
krijgen hun geld teruggestort op hun bankrekening. 
Het is van groot belang de getroffen maatregelen serieus te nemen wij zijn de 
meest “Kwetsbare” groep.  
 
K.B.O.-Brabant houdt ons mede op de hoogte van de genomen maatregelen. 
Voorzitter Leo Bisschops heeft met enige regelmaat overleg met het ministerie van 
V.W.S. Ook hebben onze eigen belangenbehartigers contact met 
beleidsmedewerkers.  
Je kunt deelnemen aan een de belcirkel van K.B.O.-Brabant. Belangstellende leden 
die het fijn vinden om met andere leden uit de buurt in contact te komen geven dan 
toestemming om hun nummer door te geven aan maximaal 9 andere leden van  
K.B.O.-Brabant. Zo ontstaat er een groep van maximaal 10 mensen.  
Het is veilig en alleen voor K.B.O.-leden!!!!  
Inschrijven kan via www.kbo-brabant.nl/belcirkels of tijdens kantoortijden, tel. 073-
6444066.   
Als U belt houdt dan uw lidmaatschapskaart bij de hand. Deelname is gratis. 
 
Samenwerking met de gemeente blijft ook in stand. 
Er is in elk kerkdorp van de gemeente Rucphen een informatiepunt. Hier kunt U 
terecht met al uw vragen of problemen aangaande het coronavirus. Als dit 
informatiepunt je niet verder kan helpen, word je doorverwezen naar de juist plek of 
persoon. Ook staat het informatiepunt in contact met organisaties en of vrijwilligers 
die bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen op halen. 
Voor Sprundel is dit Toon van de Sanden tel. 06-13 75 25 68 
E-mail toonsant@home.nl 
Hij is voor U bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur. 
 



  
 
Het Zorg-loket van de gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 
8.00 uur en 12.00 uur tel. 0165-34 99 90 
Voor de belangenbehartiging,  W.M.O., financiën en belasting-invulhulp kunt u ook 
in deze tijd terecht bij Vrijwillig Ouder Adviseur of de cliënten ondersteuners van 
onze afdeling. 
Informatie omtrent het coronavirus en activiteiten in Sprundel vanwege het 
coronavirus zijn te vinden op www.dorpswerksprundel.nl.  
 
Advies van het bestuur: leef vooral de maatregelen na!!! Blijf zoveel mogelijk 
contacten behouden, bel elkaar eens op vooral de alleenstaande ouderen. 
Daarmee doorbreek je de eenzaamheid voor jezelf en de ander. U kent vast wel 
iemand die graag een telefoontje wil ontvangen. Het is erg stil voor heel veel 
mensen. Het hoeft niet altijd een K.B.O.-lid te zijn.   
Wij hopen dat dit coronavirus snel overgaat zodat we de draad weer kunnen 
oppakken. 
We zullen U hierover berichten via de media, nieuwsbrief en/of onze website 
www.kbo-sprundel.nl 
 
Allen heel veel sterkte de komende tijd, hopelijk blijft U allen gezond. 
 
Het bestuur van Katholieke Bond van Ouderen afdeling Sprundel 
 
 
 
 
 
 
Pasen -- Voorjaar 
 
Het frisse groen op jonge twijgen 
een tere tak met bloesemknop 
de natuur spreekt en zal niet zwijgen 
de lente volgt de winter op 
 
Pasen schenkt ons weer nieuw leven 
het oude is voorbij gegaan 
een licht wordt ons gegeven 
om in het donker op te staan 
 
Pasen opent dichte deuren 
een voorportaal is ons bereid 
een leven vol van lentekleuren 
een vleugje van de eeuwigheid 
 
Elly Mans-Los 
 
 
 
Zeker onder deze moeilijke omstandigheden wensen wij u allen een Zalig Pasen. 


