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

 

Het bestuur van de afdeling wil graag weten hoe het onze leden vergaat in 
deze toch wel bijzondere periode. 
Het is (op moment van schrijven) 
winter en de mogelijkheden zijn door 
het virus nog steeds zeer beperkt. 
Het bestuur heeft onderling wel 
regelmatig contact, maar om met alle 
leden in contact te komen is een 
moeilijke opgave met de huidige 
beperkingen.  

Het bestuur wil hier iets aan doen en wil de mogelijkheid bieden om 
informatie uit te wisselen per telefoon.  
  
Wij, als bestuur, trachten alle leden zo veel mogelijk op de hoogte te houden 
met onze nieuwsbrief. Echter het bestuur vraagt zich af: is dit wel voldoende. 
Mogelijk zijn er KBO-leden met vragen, hebben ondersteuning nodig, klusje 
of boodschapje of willen liever ook weleens een andere stem horen. Een 
bezoekje aan elkaar is nog risicovol.  
Het bestuur heeft onlangs in een digitale vergadering 
besloten beschikbaar te zijn voor leden die vragen willen 
stellen of behoefte hebben aan een praatje. 
Maak hier gerust gebruik van! Doen! 
De telefoonnummers zijn: 
Voorzitter Cees Evers 0165-327 617  Jac. Daemen     0165-385 796  
Ria Konings,  0165-383 393 Wilna Bolluijt     0165-854 654  
Cees van Oorschot  0165-383 301  Cor Rens      0165-382 869  
Ad van Loon   0165-343 321  Martien Smulders  0165-383 597  
 
Denk ook aan de belasting invul hulpen  
Wim van de Sanden  06-481 32 303  
Jac. Van Trijp   06-518 73 805 
 
Ook de contactpersoon van ons dorp, Toon van de Sanden. 
Tel 06-137 525 68, e-mail toonsant@home.nl denkt altijd mee. 
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Het bestuur zou graag zien dat gebruik gemaakt gaat worden van deze 
speciale “bel” mogelijkheid. Mede ook om bij te dragen aan eventuele 
wensen die U heeft aangaande assistentie of een verzoek over nieuwe 
activiteiten binnen onze K.B.O.-afdeling.  
De vaccinaties zijn gestart: vanaf 80 jaar krijgt U een brief van de G.G.D. en 
kan er een afspraak gemaakt worden: licht aan het eind van de tunnel.  
Ook kunt U elkaar onderling bellen om zo een ander praatje te hebben en 
elkaar te infomeren. Hopelijk horen we van elkaar. 
!! Kortom heeft U vragen en/of ondersteuning nodig trek gerust aan de 
bel!! 
 
 
 

Ook de gemeente Rucphen luistert naar u:  
“de Luisterlijn” 
 

 
Zomaar een praatje? Of heeft u iets meegemaakt en wilt u 
dat bij iemand kwijt? Van 22 februari t/m 24 maart kunt u 
vrijwilligers op maandag en woensdag in onze gemeente 
telefonisch bereiken op 0165 – 34 96 66.  
Dit is een mooi initiatief van de gemeente Rucphen om de 
eenzaamheid een halt toe te roepen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 Maart 2021 Wij feliciteren: 
6 maart  Piet Nuijens 90 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 

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


  

Ziekenattentie 
 
Als U onverhoopt in het ziekenhuis komt te liggen, wat wij uiteraard niet 
hopen: Laat het ons dan weten.  
Zodra u weer thuis bent, komt een van de bestuursleden 
graag even op ziekenbezoek met een kleine attentie.  
Indien het bestuur niet op de hoogte is, vindt helaas geen 
bezoek plaats. Dit zou jammer zijn. 
Dus laat het weten. 
 

 
OPLOSSINGEN PUZZELS FEBRUARI 2021 
 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van februari 
was: 

  ”Zonnegroet” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Sneeuwketting” 
Er zijn weer 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 : Christ de Jong 
Woordzoeker  : Annie Ossenblok-Ros 
 

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 maart 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`. 
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Kruiswoordpuzzel 

 

 

 

 



  

Woordzoeker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSTOPPEN   JARIG    STAAR 

ATOOM   JEUKEN   TAALFOUT 

BARITON   KAKEN   TIKKEN 

BESJE    KNOTTEN   TOVERFLUIT 

DUIKLESSEN   KRAAMFEEST  TURNER 

EERSTEKLAS   MEELZAK   ULAAN 

FLANK   MOTIE   VADEM 

GEWAAD   NAGELVAST   VEDEL 

GIEREN   OORARTS   VOGELNEST 

GODEN   PERRON   VUREN 

HALSTER   RONDOM   WAAIERPALM 

HANEKAM   SCENE   WEGENATLAS 

HANGMAP   SCHUIFMAAT  ZEVEN 

HAREM   SNEEUWEN   ZWEEFTREIN 

 



  

Uit de “oude doos”: 
Koud? Hoezo koud? Vroeger, jongen, tóen was het pas koud. 
Het zegt jou niks, maar toen Reinier Paping de Elfstedentocht won, reed opa 
Cees nog op de fiets naar school. Alleen. Kilometers. Zonder wanten. In zijn 
korte broek. 
 
Blauwe billen 
Koud? Als toen de volle, vette schoolmelk bevroren voor de deuren stond, 
dán was het koud. Moest opa Cees het flesje tussen zijn blauwe dijen 
ontdooien en had hij weer een aluminium dopje gespaard voor de 
ontwikkelingslanden, ik bedoel voor landen met minder kans op de 
wereldvoedselmarkt. Was Moeder Overste ook weer blij. 
Wij wilden toen graag naar school, voor ons bestond corona niet, daar deden 
wij niet aan. En wij hadden op school geen klimaatbeheersingssysteem, maar 
een kolenkachel waarbij opa Cees de 10 geboden vlekkeloos opdreunde Dát 
waren nog eens andere tijden.  
Vroeger, mijn jongen, pisten we het ijs gewoon van ónze fietsketting af. Net 
zo makkelijk 
Buiten waaide de wind om het huis en binnen stond de kolenkit paraat. Kon je 
's avonds voor het slapen gaan in pyjama nog naar het kolenhok, opdat vader 
er warmpjes bij zat. Dan kreeg je een gerimpeld appeltje uit de kelder. 
Vervolgens naar bed, op zolder waar de ijsbloemen op het raam stonden.  
Korreltje zout 
Jullie weten niet wat koud is. Appen elkaar al als er een paar vlokken sneeuw 
bij Lobith het land binnen dwarrelen. Mutsige verslaggevers voor de 
spoedeisende hulp waar bevroren lichaamsdelen binnen gebracht zouden 
kunnen worden.  
En we konden er natuurlijk op wachten: bevroren wissels, geen treinen. Te 
duur om te verwarmen, zeggen NS en ProRail al jaren. We slikken dat 
allemaal voor zoete koek. Vroeger, nee vroeger, mijn jongen, toen waren we 
kerels van stavast.  
Boa-boetes 
Moet je heden ten dage om komen. Schijnt niet eens meer te mogen, plassen 
in het openbaar. Krijg je boa-boetes voor. Nee, breek opa Cees (de Bikkel) 
de bek niet open. Mijn bijnaam, ja. Weet je niet wat een bikkel is? Dacht ik al. 
Naar buiten? Waarom wil je naar buiten? Niet nu. Eerst koffie.  
Zal opa Cees jou meteen uitleggen wat bikkels ook alweer waren. 
(met dank aan JB van BNDeStem) 
 

 
Tot slot: de weerspreuken van onze voorzitter: 
 

“Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat” 
“Zie je in maart vanuit je warme bed de maan als sikkel staan, dan heb je de 
gordijnen niet goed dicht gedaan”. 


