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Beste KBO-leden, 
Hierbij de nieuwsbrief van februari. 
Veel leesplezier! 
 

 
Carnaval 2021 

Op zaterdag 13 februari zou de jaarlijkse 
carnavalsoptocht weer door de Sprundelse straten 
trekken: een feest voor jong en oud! 
Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten en 
hebben “de Nachtuilen” moeten besluiten om dit 
mooie gebeuren NIET door te laten gaan. Ook de 
KBO moet de polonaise helaas overslaan. Volgend 
jaar beter! 
 

 
CORONA-VIRUS 
COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste 
mensen die besmet raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen 
zonder opgenomen te hoeven worden.  
De meest voorkomende symptomen: 
koorts 
droge hoest 
vermoeidheid 
 
Minder vaak voorkomende symptomen: 
pijn in het lichaam 
keelpijn 
diarree 
bindvliesontsteking 
hoofdpijn 
aangetast smaak- of reukvermogen 
huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen 
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*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 
 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona  

Het gaat over een nepafspraak voor het coronavaccin. 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of 
het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD.  
Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie 
tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd.  
De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel 
alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat 
de verzekering het terugbetaalt.  
Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.  
Trap er dus niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig 
te maken. 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD ’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan 
de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die 
brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te 
maken. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks 
(ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00uur.  
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ !! 
 

 

 

 Februari 2021 

Wij feliciteren: 

In februari zijn er geen KBO-jarigen 
van 90 jaar of ouder! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.deroosbv.com/boeket-zomers-luxe-bloemen.html&psig=AOvVaw0O4hvmL8dPCIf7N_rYiNj0&ust=1608236520278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCP54Wq0-0CFQAAAAAdAAAAABAJ


  

 

Nieuwe wijkagent: Joost Webers 
Graag zou ik mezelf als nieuwe wijkagent aan u willen voorstellen. Sinds 
november 2020 ben ik werkzaam als wijkagent van de dorpen Sprundel en 
Schijf. 

Ik ben 36 jaar oud, geboren en getogen in Roosendaal, getrouwd en heb 
twee kinderen. Ik ben in 2007 in dienst gekomen bij de politie en heb daar 
ruim 10 jaar in de politiesurveillance gewerkt. Daarna ben ik 2,5 jaar 
recherche coördinator geweest. 

Ik wil als wijkagent problemen in de wijk vroegtijdig 
signaleren en oplossen, al dan niet met behulp van 
interne en/of externe partners. Ik heb uw hulp als 
inwoner van Sprundel en Schijf daarbij nodig: wij, als 
politie zijnde, kunnen dit namelijk niet allemaal 
alleen.  

De bewoners van de wijk zijn onze ogen en oren: 
Ziet u verdachte zaken of personen, schroom dan 
niet om de politie te bellen, liefst ook direct.  

Ziet u verdachte personen bij u in de straat, probeer dan hun signalement en 
een eventueel kenteken te onthouden en bel onmiddellijk 112. De meldkamer 
kan u dan aan de lijn houden en intussen een surveillancevoertuig naar die 
plek sturen. Voor minder spoedeisende zaken kunt u beter het landelijke 
nummer 0900-8844 bellen. Ik denk dan aan een locatie waar u bijvoorbeeld 
een hennepkwekerij vermoedt, of de handel in vuurwerk of gestolen 
goederen. Wilt u echt anoniem blijven kunt u natuurlijk ook bellen met Meld 
Misdaad Anoniem op 0800-7000. 

Kortom, veiligheid en leefbaarheid is niet alleen een zaak van politie of 
gemeente, maar ook van u! Als u zich bedenkt dat uit landelijke cijfers blijkt 
dat slechts 1 op de 9 (!) burgers de politie belt als ze iets verdachts zien, dan 
begrijpt u mijn dringende oproep waarschijnlijk nog beter. Laten we dus met 
z’n allen alert blijven en zaken die het daglicht niet kunnen verdragen 
aanpakken. Ik heb wisselende diensten en ben dus zowel overdag als           
‘s nachts in de wijk aanwezig.  

Met vriendelijke groet, 

Joost Wevers 

Wijkagent van de dorpen Sprundel & Schijf 

 

 

 

 

 



  

Belangenbehartiging KBO-Sprundel: 
Ook voor het jaar 2021 zijn uw individuele belangen weer gewaarborgd 
binnen onze K.B.O.-afdeling Sprundel. 
K.B.O. Brabant staat garant en achter de plaatselijke initiatieven.  
Het thema dit jaar is “Eenzaamheid”. 
Ook komen zij op voor onze pensioenen en veel meer. 
Kijk op www.kbo-sprundel.nl of www.kbo-brabant.nl 
Voor vele vragen kunt u binnen onze afdeling de ondersteuning inroepen van: 
Cliënten ondersteuning en V.O.A.’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs), alle 
vragen aangaande de W.M.O. huishoudelijk hulp, deeltaxi, traplift enz.; 
Ook voor allerlei andere vragen kunt u zich tot hen wenden en zij trachten 
een oplossing te vinden of u de weg te wijzen: 

- Wim van de Sanden, vandesanden.advies@home.nl  
Tel. no. 06-48132303. 

- Cees van Oorschot, cees.van.oorschot@kpnmail.nl  
Tel. no. 0165-383301. 

Voor belasting invul-ondersteuning en administratie: 
- Jac. van Trijp, jacvantrijp@kpnmail.nl, Tel. no. 06-51873805. 
- Wim van de Sanden, vandesanden.advies@home.nl  

Tel. no. 06-48132303. 
Vragen aangaande activiteiten kunt u richten aan al onze bestuursleden. 

 

Wist u dat KBO-Sprundel: 

- Op de eerste plaats een belangenbehartiging is voor alle senioren 
vanaf 50 jaar, maar ook actief is in het organiseren van 
lokale activiteiten zoals: rikken, sjoelen, bingo, biljarten, fietsen, 
wandelen, dagreizen, thema’s, modeshow, zangkoor, 
computerbijeenkomsten, kunst en cultuur, jeu de boules, vakantie 
activiteiten, koersbal, bedevaarten, ouderendag, Paas- en Kerstviering? 

- Onze Katholieke Bond van Ouderen afdeling Sprundel 
is opgericht op 13 september 1952 ? 

- Vernoemd is naar Joannes de Doper ? 
- Rond 24 juni de Sint Jansfeesten in Sprundel 

gevierd worden? 
- Onze activiteiten meestal plaatsvinden in 

Dorpshuis De Trapkes (de voormalige St. 
Janskerk), Kloosterplein, aan de Hertogstraat te 
Sprundel. 

 
         Joannes de doper 
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SNEEUWVAL 
 

Half januari viel er een klein laagje sneeuw; 
hier hadden de kleintjes lang naar uitgekeken! 
Geen wonder dat er in vele tuinen een 
bescheiden sneeuwpopje te zien was. 
Echter…….. 
veel ouderen raken in het winterse weer 
geïsoleerd omdat ze bang zijn buiten te vallen. 
Ze hebben moeite met boodschappen doen, 
trekken er minder op uit en krijgen ook minder 
bezoek. Ouderen vragen uit zichzelf niet om 
hulp.  
Buren, familie en kennissen moeten dus zelf 
aanbieden om zout te strooien of even vragen 
of er nog boodschappen nodig zijn. 
Vroeger was het heel gebruikelijk dat mensen 

elkaar hielpen met sneeuwschuiven en verspreiden van strooizout. Het zou 
mooi zijn als deze traditie in ere wordt hersteld.  
Tot die tijd roept KBO-Sprundel op om stoepjes bij ouderen schoon te 
maken. 
 

 
 

 
Een wijze weerspreuk van onze voorzitter:  

“Is februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je 
houdt!”  
Pas in deze moeilijke tijd goed op uzelf, blijf gezond en bel elkaar 
eens! 
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OPLOSSINGEN PUZZELS JANUARI 2021 
 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van januari 
was: 

  ”Nachtvorstje” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Beleef Sprundel” 

Er zijn bijna 50 goede OPLOSSINGEN in de  
KBO-brievenbus bij De Trapkes of digitaal ingeleverd. 
Het aantal inzenders groeit !!           
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 : Wil van Beek 
Woordzoeker  : Henk Theulings 
 

De prijs is al persoonlijk door onze eigen “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. 
Uiterlijk 15 februari inleveren!  
Als de deur van de Trapkes op slot is dan kunt u de oplossing ook in de 
brievenbus van het Dorpswerk stoppen. Deze bevindt zich aan de voorzijde 
van het gebouw met de nummers 3 en 5 
 

  
 
 
 
Deze afbeelding komt van een inzender: leuk ! 
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KRUISWOORDPUZZEL 
 

 

 



  

WOORDZOEKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 

verstopt. 

 

AASETER    GAREN   NOTIE 

AGEREN    GOKJE   ONTZAG 

ALBINO    GRIET    ONZIN 

BEULEN    HIAAT    PANTYKOUS 

BEWEGING    HOGESCHOOL  PARDON 

BORDES    HORIG   PASEN 

CREATINE    INBOETEN   PERSEN 

DAGVLINDER   IRRITANT   PICOBELLO 

DELER    KOETSJE   PIOEN 

DOKKEN    KORAN   REGAAL 

DONATIE    KRUISBOOG   SANITAIR 

DOORKOMEN   LEESWOEDE   STORTBUIEN 

DRIEBANDEN   MELKDISTEL   TOTAAL 

EICEL     NABLOEI   ZUINIGHEID 


