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Beste KBO-leden, 
hierbij de nieuwsbrief van april. 
Veel leesplezier! 
 

PASEN 2021 

In verband met Corona kunnen we dit jaar geen Paasviering en jaarvergadering 
houden zoals we gewend waren. Dat is jammer! De Paasviering en jaarvergadering 
stonden gepland op woensdag 31 maart.  
Toch vond het bestuur het fijn om voor al onze leden iets te doen. 
Vanwege het paasfeest heeft het bestuur de paashaas weten te 
strikken! 
Die heeft voor elk KBO-lid een zakje paaseitjes meegebracht. 
Uiteraard maakt hij ook gebruik van zijn “hulp-hazen” om deze 
eitjes op tijd bij u bezorgd te krijgen.  
Ook een mooie paaskaart treft u aan bij deze Nieuwsbrief. 
Daarnaast krijgt u ook het “Jaarboekje 2020” overhandigd met 
heel veel gegevens. Zeer de moeite waard om eens rustig door te lezen (en te 
bewaren). 

 
Historie Pasen: 

Eerste en Tweede Paasdag worden dit jaar op zondag 4 en maandag 5 april 2021 
gevierd. Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op de eerste zondag (en 
maandag) na de volle maan na het begin van de lente. 
Pasen is de belangrijkste Christelijke feestdag.  
Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde 
dag na zijn kruisiging.  
 

 

mailto:secretariaat@kbo-sprundel.nl


 

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijk lentefeest, zoals het 
zoeken van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze 
begroeven ze in hun velden opdat de eieren hun kracht op de bodem over 
zouden brengen en voor een goede oogst konden zorgen. Bij katholieke 
christenen is Pasen ook het eind van de vastenperiode die begon met 
carnaval. 
 

Het KBO-bestuur wenst u een mooi Paasfeest toe! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 
Ook nu weer enkele weerspreuken van onze voorzitter 
 

"Pasen in maart, is niks waard." 

"Komt Pasen in april, dan staat de vriezeman stil." 

"Zo de wind met Pasen waait, zo waait hij tot Pinksteren." 

 April 2021 Wij feliciteren: 

30 April   Naantje Evers-Roks   96 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 

https://www.beleven.org/feest/carnaval
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Fietsfotozoektocht Sint Franciscusroute 
 

Na de lancering van de Sint Franciscusroute op 4 oktober 2020, gaat op 18 
april 2021 de fietsfotozoektocht van start. Om deze feestelijke dag te vieren, 
luisteren, als de coronamaatregelen dit toestaan, de muziekverenigingen 
deze dag muzikaal op. De kerken in St. Willebrord, Zegge, Rucphen, Schijf 
en Sprundel zijn van 12.30 tot 14.30 uur geopend.  
 
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen op 18 april in 
de vijf kerken in de gemeente Rucphen en vanaf 12 
april tot 1 december bij diverse winkels en 
ondernemers in de gemeente Rucphen, waar de 
opvallende poster van de fietsfotozoektocht Sint 
Franciscusroute voor het raam hangt. De kosten voor 
deelname bedragen € 3,--. Deelnemen kan van 18 
april tot 1 december 2021. Deelnemers aan de 
fietsfotozoektocht maken kans op een dinerbon ter 
waarde van € 100,--. De organisatie reikt in totaal vijf 
bonnen uit, te besteden bij eetgelegenheden in de 
gemeente Rucphen. 
  
Pelgrimstocht op de fiets  
De Sint Franciscusroute is een splinternieuwe route van 38 kilometer. Deze 
pelgrimstocht voert langs de religieuze erfgoedpareltjes en de mooie natuur 
van de vijf kerkdorpen St. Willebrord, Zegge, Rucphen, Schijf en Sprundel 
van de gemeente Rucphen. Het is een route, waarbij inspanning, bezinning 
en ontspanning samengaan. 
 
Velen kennen Franciscus als patroonheilige van de dieren. Het leven van de 
Heilige Franciscus kende echter meerdere aspecten. Dat is ook zo bij de vijf 
kerkdorpen, want ieder dorp kent zijn eigenheid. Deze wordt belicht tijdens de 
tocht. De route is volledig bewegwijzerd met routebordjes met daarop een 
gekleurde afbeelding van de Heilige Franciscus. In Italië zijn de 
pelgrimsroutes Camino di Francesco en Il Sentiero di Francesco een 
toeristisch begrip en onze eigen Sint Franciscusroute zou best wel eens een 
begrip in Nederland kunnen worden. 

 

AFTRAP UITGESTELD

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.marypages.com/franciscus-van-assisi.html&psig=AOvVaw2SP2K0ioqy5tRENsPiJYe1&ust=1616185830263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDGgtbXuu8CFQAAAAAdAAAAABAD


OPLOSSINGEN PUZZELS MAART 2021 

 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van maart 
was: 

  ”Schermverlichting” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Strooiwagen” 
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. Deze flessen wijn worden gesponsord 
door onze plaatselijke 
supermarkt:   
Dank hiervoor! 
                           
 

De prijswinnaars zijn dit keer:  
 
Kruiswoordpuzzel : Sien de Jong 
Woordzoeker  : Nico Konings 
 
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 inleveren per e-mail   
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes. 
Uiterlijk 15 april 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 
korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 
voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 
Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 
teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel 
v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 
koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 
vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 
ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 
deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere 
persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 
samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 
dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 
dominee 70 dit is. 

 
 
 



Woordzoeker DIEREN: 

 
 
 
 
 
ANTILOPE 

APEN 

ARTIS 

BEEKSEBERGEN 

BLIJDORP 

BURGERSZOO 

DIERENSHOW 

FAMILIEDAG 

FLAMINGO 

GIRAFFE 

GORILLA 

HERTEN 

IJSBEER 

INKTVIS 

KINDEREN 

KROKODIL 

LEEUWEN 

NEUSHOORN 

OLIFANTEN 

OUWEHANDS 

PAPEGAAI 

PARKEREN 

PINGUIN 

SCHILDPAD 

SPEELTUIN 

STOKSTAART 

TIJGERS 

VISSEN 

VOEDERTIJD 

VOGELSPIN 

VOSSEN 

WASBEER 

WILDLANDS 

ZEEHOND 

ZEELEEUW 

ZEEPAARD

 
Tot slot: “Pas goed op uzelf en blijf gezond. Mooie Paasdagen!” 


