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Beste KBO-leden, 
Hierbij de nieuwsbrief van januari met de nieuwe rubriek gefeliciteerd. 
Veel leesplezier. 
 

EEN KERSTATTENTIE VOOR ALLE LEDEN 

 
Het afgelopen jaar is voor ons, maar zeker 
ook voor u allen een teleurstellend jaar 
geweest. Voor ons als KBO omdat wij 
maar heel weinig voor u hebben kunnen 
organiseren en voor u allen omdat bijna 
het hele jaar al onze activiteiten geen 
doorgang hebben kunnen vinden. 
Zelfs onze jaarvergadering moesten we 
noodgedwongen in afgeslankte vorm 
houden. De paas- en kerstviering zijn altijd 
momenten van ontmoeten geweest en dat 
hebben we nog het meeste gemist. 
 

Daarom waren wij als KBO ook heel blij dat 
we al onze leden met een mooie 
kerstattentie hebben kunnen verrassen. Dat 
is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van KBO-kring gemeente Rucphen en KBO 
Brabant. Ook danken wij de ONS bezorgers 
die het hele jaar de ONS bij u bezorgen en 
nu direct ook weer klaar stonden om deze 
attentie rond te brengen. 
Wij hopen dat volgend jaar, nadat de 
vaccinatie heeft plaatsgevonden, wij elkaar 
op enig moment weer tegen zullen komen.  
 

 
Het bestuur van KBO Sprundel wenst alle leden: 

 

fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 
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Wanneer kom ik in de rubriek Gefeliciteerd. 
In deze rubriek feliciteren wij de leden van 90 jaar en ouder of leden met een 
bijzonder huwelijksjubileum. Als U niet in de rubriek wenst te staan neem dan 
contact op met een van de leden van het bestuur. 
 
 

Samen trachten de eenzaamheid te voorkomen. 
 
Voor vele ouderen voelen de dagen afgelopen jaar erg lang en leeg, ook bij 
de K.B.O. in Sprundel. Om hoeveel ouderen dit gaat en die zich eenzaam 
voelen is moeilijk te zeggen, echter in professioneel onderzoek spreekt men 
over 40 tot 50%. Het probleem is, mensen spreken zich niet uit!!!, wel zijn het 
de mensen die zeggen ”ik red het wel” vaak schuilt daar iets achter. De 
praktische zaken worden vaak wel geregeld, ziet het bestuur tezamen met de 
ouderenadviseurs. Ook is bijna altijd wel een zoon of buurvrouw die de 
boodschappen wil doen. Maar het menselijke contact……….!! Zo lang dit 
virus rondgaat, blijft dat lastig. Het is een dilemma. Een heel begrijpelijke en 
reële angst, hoe ouder mensen zijn, hoe groter de kans dat het ernstige 
gevolgen heeft als ze besmet raken. Daarom blijf allen alert, kijk naar elkaar 
om {DURF TE VRAGEN}. Twijfel je of valt vreemd gedrag op bij buren en of 
kennis, Advies, bel een bestuurder van de K.B.O.-afdeling en of Vrijwillig 
Ouder Adviseur, Wim van de Sanden tel. 06. 481.32.303 of Cees van 
Oorschot 0165.383.301 / 06.138.75.108. 
Denk ook aan de contactpersoon van ons dorp, Toon van de Sanden, tel 
06.137.525.68, mail toonsant@home.nl hij denkt altijd mee. 

 

 Januari 2021 Wij feliciteren: 

1 januari  Miet de Regt-Kiewit   96 jaar 

5 januari  Piet Bouwens   92 jaar 

20 januari  Saartje Hoendervangers 90 jaar 

22 januari  Cor de Regt-vd Sande 97 jaar 

26 januari  Leen Korst-vd Broek  91 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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ONS en Ons Actueel 
 

Op www.kbo-brabant.nl kunt U het maandblad ONS ook digitaal bekijken. Het 
is dan ook mogelijk om de ONS te laten voorlezen. De ONS brengt ook een 
tweewekelijkse nieuwsbrief uit. Hierin staan een aantal actuele zaken. Voor 
deze nieuwsbrief kunt U zich aanmelden. 
Dit doet U door naar www.kbo-brabant.nl te gaan. Onderaan de pagina kunt 
U zich aanmelden voor de ONS Actueel. 
 
 
 

OPLOSSINGEN PUZZELS DECEMBER 2020 
 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van november 
was: 

  ”KLEURENPRACHT” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “ZALIG KERSTFEEST” 

Er zijn RUIM 40 goede OPLOSSINGEN in de  
KBO-brievenbus bij De Trapkes of digitaal ingeleverd!               
Onder de goede KBO-inzenders van iedere puzzel 
wordt steeds een mooie fles wijn met passend KBO-
etiket verloot. 
De prijswinnaars zijn deze keer:  
Kruiswoordpuzzel: Jaantje Sijmens 
Woordzoeker : Mientje de Rooij 
De prijs is al persoonlijk door onze “Gaston” 
thuisbezorgd. 

Proficiat en blijf met z’n allen lekker puzzelen ……… misschien bent u de 
volgende keer wel de prijswinnaar. 
  
Op de volgende pagina’s vindt U weer een kruiswoordpuzzel en een 
woordzoeker. De oplossingen kunt U weer inleveren per e-mail 
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes. Als de 
deur van de Trapkes op slot is dan kunt U de oplossing ook in de brievenbus 
van het Dorpswerk gooien. Deze bevindt zich aan de voorzijde van het 
gebouw met de nummers 3 en 5 

 
Succes met het oplossen van de januari-puzzel ! 
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Kruiswoordpuzzel 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 
boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 
dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 
34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van 
Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 
zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets 
met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker 
iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 
7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 
loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 
25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 
opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met 
ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 
54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 
profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

 
 



  

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ACHTERDESTJAN      GERSTENBERG       NOORDERSTEDE 

BOSKREKELS         HERTOGSTRAAT     NOORDSINGEL 

BRANDEN          KERLINGE              SCHUTTERIJVELD 

BROUWERSNEST       MOLEN     TUINSTRAAT 

DEHEI          MOLENBAAN    VISSENBERG 

DEWILDERT         MOLENERF              VORENSEINDSEWEG 

ETTENSEWEG         MOUTBERG              VOSDONKSEWEG 

FATIMAPARK         MUNNIKENDIJK 


