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Beste KBO-leden, 

Hierbij de nieuwsbrief van december. Veel leesplezier! 

 

 GOED NIEUWS 
 

Rabobank Clubsupport 2020 

 

Ook dit jaar hebben we weer een prachtig 

bedrag gekregen van de Rabobank Clubsupport 

actie. Dat hebben we mede aan jullie te danken. 

Fijn dat er weer zoveel gestemd is op onze KBO.  

 

€ 790,01  
 

Dit bedrag hebben jullie stemmen opgebracht.  

Een bedrag waarmee we volgend jaar, als de 

omstandigheden het toelaten, weer leuke 

dingen kunnen organiseren. Dat zal ons dan de 

gelegenheid geven elkaar weer te ontmoeten. 

     DANK JULLIE WEL! 
 

 

Bedankje 

Omdat we trots zijn op onze KBO-vrijwilligers heeft het bestuur bij allen een kleine 

dank van waardering bezorgd. Merci ! 
 

KBO Reizen: hulp gezocht 

Zodra het weer mogelijk is willen wij ook weer een aantal dagreizen organiseren. 

Martha Roks heeft zich hiervoor altijd met veel plezier en vol overgave ingezet.       

Ze is hiermee gestopt, dus het bestuur is nu op zoek naar een of meerdere leden die 

dit op zich willen nemen. Het gaat hierbij om bestemmingen zoeken, een 

dagprogramma maken en contacten onderhouden met busondernemingen.      

Vindt u het leuk om dit te doen, laat het ons weten, want het bestuur kan niet alles 

alleen: “vele handen maken licht werk”. 
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KBO Brievenbus 

 

De KBO heeft een brievenbus hangen in de gang van 

de Trapkes. Deze is voor opgaven en berichten die de 

leden aan het bestuur willen sturen. Op dit moment 

is de Trapkes vaak gesloten en men zou kunnen 

denken dat de brievenbus niet bereikbaar is. Dit is 

echter niet het geval. De KBO-brievenbus is zeker in 

de ochtend altijd bereikbaar omdat er dan iemand 

aanwezig is in de Trapkes. 

 
 

 

Bezorging ONS en Nieuwsbrief 
 

De ONS en de KBO-Nieuwsbrief van januari 2021 

komen uit op 24 december. Dit kan voor onze 

bezorgers een moeilijke dag zijn om te bezorgen. 

Dus maak u niet ongerust als dit niet op deze dag 

bezorgd wordt. Hij wordt dan vlak na de Kerstdagen 

bij u bezorgd. 

 

OPLOSSINGEN PUZZELS NOVEMBER 2020 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van november was: 

  ”NAJAARSSTORM” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

   “DANK” 
Er zijn wederom een tiental goede antwoorden in de KBO-

brievenbus bij De Trapkes ingeleverd.  

Onder de goede inzenders van iedere puzzel wordt steeds 

een mooie fles wijn met passend KBO-etiket verloot. 

De prijswinnaars zijn deze keer:  

Kruiswoordpuzzel: Annie van de Broek-Huijbregts 

Woordzoeker: Lia van den Broek 

 

De prijs wordt persoonlijk door onze “Gaston” thuisbezorgd 

Proficiat en blijf met z’n allen lekker puzzelen ……… misschien bent u de volgende 
keer wel de prijswinnaar. 

 

Dank aan alle inzenders en succes met het oplossen van de december-puzzel ! 

 

 



  

December-puzzel 

Op de volgend pagina’s vindt u weer een woordzoeker en een kruiswoordpuzzel.  

De oplossing kunt u met naam en telefoonnummer voor 12 december in de KBO-

brievenbus stoppen of per mail naar secretariaat@kbo-sprundel.nl sturen. 

Woordzoeker Kerstmis 
De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal. Van voor naar achter en van achter naar voor. De 

overgebleven letters moet u onderaan bij de oplossing invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ADVENTKRANS KERSTBAL MARIA 

DECEMBER KERSTBOOM NACHTMIS 

DINER KERSTCROSS PIEK 

DONKER KERSTFEEST RENDIER 

EZEL KERSTMAN SCHAPEN 

FAMILIE KERSTPARADE SFEER 

GEBOORTE KERSTSTAL SLEE 

HERDERS KERSTSTOL STER 

JOZEF KERSTVIERING WINKELIERSACTIE 

KAARSEN KONINGEN  

KERSTAVOND KRIBBE  
 

mailto:secretariaat@kbo-sprundel.nl


  

Kruiswoordpuzzel 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 

 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 

sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 

bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in 

Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met 

gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 

bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 

68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 

evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 

17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 

30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 

soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 

woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 

errore excepto 71 schapengeluid 

Tot slot 
“Het KBO-bestuur wenst u allen een mooie Sinterklaas toe. Blijf gezond en tot gauw!” 


