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Belangrijke mededeling aan de leden K.B.O.-afdeling Sprundel 
 
Normaal organiseren wij onze Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering) in 
maart april, voor ons is dit de jaarlijkse Paasviering.  
In deze vergadering moeten jaarstukken en jaarrekening worden vastgesteld. 
Ook bestuursverkiezingen dienen in dergelijke vergadering te worden behandeld. 
Dit jaar kon deze vanwege het coronavirus niet doorgaan, Statuten en Huishoudelijk 
Regelement voorzien  niet in verplaatsing zonder bij elkaar te komen.  
 
K.B.O.- Brabant stelt voor de jaarvergadering te verplaatsten naar het najaar en 
hiervan alle leden z.s.m. op de hoogte te brengen. Als bestuur hebben we besloten 
onze Algemene Leden Vergadering te houden op; 

 
Vrijdag 9 oktober 2020 om 13.15 uur in de Trapkes. 

 
Na de vergadering maken we er een leuke middag van met het amusement;                 
“Stafke en Do” gepaard met een extra traktatie. 
Noteer de datum in uw agenda en of kalender!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Geachte leden, het is geen gemakkelijke periode voor ons als ouderen. We kunnen 
de deur niet uit en mogelijk zijn we ook aangewezen op mantelzorg, buren en 
kennissen. 
Ook onze activiteiten van de K.B.O. liggen voorlopig nog wel even stil. 
 
Afgesproken samenwerkingen blijven ook in stand. 
 
Het advies van het bestuur is “DURF TE VRAGEN” wanneer dit nodig is! 
U kunt terecht met al uw vragen of problemen aangaande het corona virus.                            

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. 
Als Toon je niet verder kan helpen wordt je doorverwezen naar de juist plek of 
persoon. Ook staat het informatie punt in contact met organisaties en of vrijwilligers 
die bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen op halen. 
Het Zorg-loket van de gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 
uur en 12.00 uur tel. 0165. 34 99 90  Cliënten ondersteuners zijn paraat 
 
Advies van het bestuur blijft daarom ook, leef vooral de maatregelen na!!!  
Wij zijn de kwetsbare groep. Tracht zoveel mogelijk contacten te behouden, bel 
elkaar eens op vooral de alleenstaande oudere. Daarmee doorbreek je de 
eenzaamheid voor jezelf en de ander. U kent vast wel iemand die graag een 
telefoontje wil ontvangen.   
Het hoeft niet altijd een K.B.O.-lid te zijn. Mag ook een bestuurslid zijn.  
Wij hopen dat dit coronavirus snel over gaat zodat we de draad weer kunnen 
oppakken. 
We zullen U hierover berichten via de media, nieuwsbrief en of onze website 
www.kbo-sprundel.nl 
 
 
 

 
Een vrolijke noot binnen onze afdeling is dat Kees van den Broek en Corry van den 
Broek een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. 
Kees en Corry van harte gefeliciteerd met deze waardering die bedoeld is voor 
hetgeen jullie betekenen voor onze Sprundelse gemeenschap met daarbij ook de 
verdiensten voor de K.B.O. 
 
 
Allen heel veel sterkte de komende tijd, hopelijk blijft U allen gezond. 
 



  
 
  
Lieve Corona, 

Oké, dus niet om te katten 

Maar ik ben je echt helemaal zat 

Geen koersbal, geen biljarten, geen bingo,  

Het is met jou ook altijd wat 

 

Geen knuffel, geen kus 

Zelfs mijn hand pak je niet vast 

Sorry, maar wat heb ik nou aan jou 

Je bent me alleen maar tot last 

 

En denk niet dat ik niet weet 

Dat je Jan en alleman bezoekt 

Dus wat ik verzonnen heb 

Is dat jij maar een enkele reis boekt 

 

Het klinkt misschien hard 

Dat weet ik heus ook wel 

Maar dit werkt voor mij niet meer 

Vandaar dat ik je dit nu per brief vertel 

 

Je bent niet meer welkom 

Dus ik wil dat jij nu je boeltje pakt 

Nee, het is echt helemaal over 

Met jou wil ik juist geen contact 

 

Dus dag Corona 

Het ga je goed 

Jouw naam alleen nog maar als bier 

Hebben wij tenminste weer plezier 

  

 



  
Pas heel goed op met uitlenen bankpas!! 
In beginsel mag je je bankpas niet uitlenen aan een ander. Het is een strikt persoonlijk 
betaalinstrument dat soms ook gebruikt wordt bij internetbankieren. Wie zijn bankpas 
uitleent aan een ander, is zelf volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik van die 
bankpas door degene aan wie die is uitgeleend. Zelfs in noodsituaties blijf je volledig 
aansprakelijk. 
  
Een contactloze bankpas kun je echter ook gebruiken zónder pincode, voor maximaal 50 
euro per betaling en voor maximaal 100 euro in totaal. De schade voor de rechtmatige 
pashouder bij eventueel misbruik door degene aan wie de bankpas is uitgeleend, kan dus 
maximaal 100 euro zijn. Zonder pincode kan de bankpas niet worden gebruikt voor 
internetbankieren en je kunt er zonder pincode ook geen geld mee opnemen bij een 
geldautomaat. 
 
Wanneer je in een noodsituatie, zoals de coronacrisis, toch je contactloze bankpas wil 
uitlenen aan iemand die hulp verleent, doe dat dan alleen aan een goede bekende die je 
vertrouwt en altijd zónder pincode. Je pincode moet je echt nooit aan iemand anders 
geven, onder geen enkele omstandigheid, zelfs niet tijdens deze coronacrisis. De pincode is 
strikt persoonlijk en geheim, altijd en overal. 
  
Voor een contactloze creditkaart geldt ongeveer hetzelfde als voor een contactloze 
bankpas, al is het risico van misbruik door een ander groter. Met een Nederlandse 
creditkaart kun je zónder pincode in totaal maximaal 150 euro betalen. Bovendien kan een 
creditkaart door een ander vrij makkelijk worden misbruikt op het internet, voor veel 
grotere bedragen, zónder pincode. Leen daarom je creditkaart in noodsituaties alleen uit 
als het echt niet anders kan en alleen aan iemand die je helemaal vertrouwt, zónder 
pincode. Je blijft als kaarthouder zelf volledig aansprakelijk voor eventuele schade door 
misbruik van een uitgeleende creditkaart. 
 
Boodschappen thuis bezorgd / Eten afhalen / Service 
 Keurslagerij Monden bezorgt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag boodschappen die u 

daarvoor bestelde (tel. 382330) bij u thuis. 
 Van Meer Schoenen komt op afspraak met schoenen bij u aan huis. Voor een afspraak 

belt u 0165-382300. 
 Bij Brasserie de Pastorie kunnen van woensdag t/m zondag tussen 17.00 en 19.00 uur 

menu’s afgehaald worden die via info@brasseriedepastorie.nl, met gewenst afhaaltijd 
en telefoonnummer, zijn besteld. Voor menu’s zie facebook of haal een bestellijst. 

 Cafetaria ’t Hapje is dagelijks, behalve op maandag en dinsdag, van 16.00 tot 19.30 uur 
open om af te halen. Tevoren bestellen kan via tel. 386546. 

 Bij cafetaria ’t Plein kan men dagelijks afhalen, van 16.00 tot 19.00 uur, behalve op 
maandag open om af te halen. Bestellen kan via tel. 386136. 

 Bij cafetaria ’t Sprundeltje kan men eveneens van 16.00 tot 19.00 uur afhalen, behalve 
op dinsdag. Bestellen via tel. 385597. 

 Verswinkel Dian van Trijp is weer open. Ook wordt vanuit die winkel weer thuis 
bezorgd. ‘Vandaag via telefoon 382439 besteld, morgen bezorgd’ 


