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

Campagne SENIOREN EN VEILIGHEID 
 
Pas op! 
Misschien bent u weleens gebeld door een bedrijf 
dat uw dakgoot wil schoonmaken of uw schoorsteen 
wil vegen? Ze zeggen dat ze binnenkort toch bij u in 
de buurt zijn en dat het dan kan tegen een voordelig 
tarief! 
Wees op uw hoede! Ook op andere manieren 
kunnen senioren slachtoffer worden van criminaliteit. 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. 
Daarom werkt KBO-Brabant mee met de campagne 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Senioren en Veiligheidsmaand.  
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt aandacht besteed 
aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, 
hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing,  en online veiligheid 
(wachtwoorden bv.) 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid tekende een samenwerkingsconvenant met 
Politie, CCV, ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb en Koepel 
Gepensioneerden.  
Mocht u iets bij fraude overkomen bel dan onmiddellijk de politie! 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

 

De werkgroep van onze KBO is dringend op zoek naar 
leden die het leuk vinden om een dagtrip of een 
busexcursie te organiseren voor onze leden. Het is 
dankbaar werk en je krijgt natuurlijk hulp hierbij. We 
gaan eerst aan tafel om door te spreken wat dit inhoudt: 
o.a. contact met busondernemingen onderhouden. Wie 
voelt hier iets voor? Bel het secretariaat van onze KBO. 
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*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 
 

 

         Jan en Mien Herijgens-Roovers 60 jaar getrouwd.  
 
Op 3 mei a.s. zijn Jan Herijgens en Mien Roovers uit de Turfstraat 60 jaar getrouwd. 
Dit verdient, in overleg met het paar, een speciale vermelding in deze nieuwsbrief. 
Zij vinden dat “de K.B.O.-leden dit mogen weten”. Ook wij als bestuur vinden dit een 
bijzondere dag voor het bruidspaar. Een felicitatie is dan ook op z’n plaats. Mede 
gezien ook dat beiden al vele jaren lid zijn van onze Senioren afdeling K.B.O.-
Sprundel en ze ook zeer verdienstelijk zijn geweest binnen 
onze afdeling . 
Jan heeft vele jaren een bestuursfunctie vervuld, het 
penningmeesterschap en het voorzitterschap, daarnaast vele 
hand- en spandiensten waaronder het bezorgen van het 
maandblad ”ONS”. Dit laatste legde hij neer toen hij 90 jaar 
geworden is.  
Mien stond altijd achter Jan: ook zij was aanwezig bij vele 
activiteiten om de helpende hand toe te steken. Vele jaren 
was ze de vrouw die de kar trok bij grote evenementen zoals Paas- en 
Kerstvieringen. 
Jan en Mien: het bestuur van de K.B.O. afdeling Sprundel feliciteert jullie en jullie 
kinderen en kleinkinderen met het bereiken van deze mooie mijlpaal.  
Daarom Diamanten Bruidspaar, een fijne zonnige dag op 3 mei a.s.: Veel Geluk en 
Veel Gezonde Jaren en hopelijk snel tot ziens binnen de K.B.O. activiteiten.  
 

 
 

Wij feliciteren: 

In mei zijn er geen KBO-leden die 

90 jaar of ouder worden! 
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VRAAG&AANBOD 
 

Wellicht heeft u een VRAAG: 
U heeft hulp nodig en u vraagt wie u zou willen komen helpen 
bij een klein klusje in de tuin, bij een lampje vervangen, bij 
een boodschapje doen, bij een lekke band plakken of u zoekt 
een tweede-hands-fiets, of u zoekt een wandelmaatje etc. 
Maar misschien heeft u ook iets in de AANBIEDING: een 
oude schrijfmachine, of biedt u aan om met iemand te gaan 
wandelen of ruimt u uw verzameling sigarenbandjes op, etc.… 
Laat het ons weten dan kunnen wij uw oproep in onze 
volgende KBO-Nieuwsbrief zetten.  
Wellicht dat een KBO-lid reageert. 

Uw vraag of aanbod kunt u inleveren per e-mail   
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes. Uiterlijk 15 mei 
inleveren! Als de deur van de Trapkes op slot is dan kunt u uw briefje ook in de 
brievenbus van het Dorpswerk stoppen. Deze bevindt zich aan de voorzijde van het 
gebouw met de nummers 3 en 5`. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te 
vermelden alsmede een duidelijke omschrijving van uw vraag of aanbod. 

 

 
 

 
 
 

 
Statiegeld-actie bij supermarkt   Sprundel 
 
De statiegeld-actie ten gunste van KBO-SPRUNDEL is begonnen! Als u uw lege 
flessen inlevert kunt u op de knop van DONEREN drukken. Daarna de bon gewoon 
bij de kassa afgeven. Alle klanten kunnen gedurende drie maanden hun statiegeld 
doneren aan KBO-Sprundel. Het eindbedrag komt ten goede aan de KBO-leden. 
We hopen op een mooie opbrengst! Alvast vriendelijk dank.  

 

Belangrijke data in mei: 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 1 mei : dag van de arbeid 
 4 mei - Nationale Dodenherdenking in 

Nederland; 
 5 mei - Bevrijdingsdag in Nederland; 
 11, 12, 13 en 14 mei - IJsheiligen; 
 31 mei - Maria-Visitatie of Maria Middelares 
 Op de tweede zondag in mei is het 

Moederdag 

Hier alvast de eerste reactie “Vraag&Aanbod” van KBO-lid Cees Evers: 

 

Aangeboden: ouderwetse mooie plattebuiskachel ! 
Wie heeft interesse? GRATIS !! Tel. 06-52372537   
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KBO: JEU DE BOULES CLUB weer van start! 
 
Iedere dinsdagmorgen verzamelen zich een aantal KBO leden, die graag willen jeu 
de boulen om kwart over negen op het Molenerf. De laatste weken zijn dat tussen 
14 en 18 personen. Als de spelersgroepen zijn ingedeeld, beginnen we om half tien 
met de partijtjes. We spelen op drie banen. Een groep op de oude baan en 2 
groepen op de nieuwe baan. Omdat het spelen op de nieuwe baan niet zo 
aantrekkelijk is, wisselen we om de week de groepen. Men speelt 2 weken op de 
nieuwe en daarna 1 keer op de oude baan. 
Op de nieuwe banen ( het grote vlak van 13 x 6 meter wordt door een touw in twee 
banen verdeeld) ligt als toplaag split. Dit materiaal leent zich niet zo goed om op te 
spelen. De steentjes blijven los liggen en een gespeelde bal valt onmiddellijk dood 
en rolt niet verder. Het speelplezier is daardoor minder ook al past men een andere 
werptechniek toe. De spelers hebben niettemin onderling best veel plezier en daar 
helpt het kopje koffie in de pauze zeker aan mee. 
 
 
 

We hebben de gemeente al 
verzocht om iets met de toplaag te 
doen: of geheel vervangen door 
fijn grind of dolomiet, of iets toe te 
voegen waardoor de split vaster 
komt te liggen. Al zijn de 
omstandigheden op de baan voor 
alle spelers gelijk, toch blijft split 
als toplaag minder geschikt, zo niet 
ongeschikt, voor een jeu de boules 
baan. Het speelt gewoon niet fijn 
want het blijft onvoorspelbaar waar 
de bal na de worp heengaat. 
 

De KBO-boulers-groep is in de 
loop van haar 11 jarige bestaan 
steeds een beetje gegroeid en telt 
nu 20 leden. Als u lid bent van de 
KBO kunt u zich toch nog steeds 
opgeven, ook al kunnen er maar 

maximaal 18 spelers tegelijk spelen. Dit kan omdat niet altijd iedereen aanwezig kan 
zijn.  
 

 
 
Aanmelden kan bij: Ad v.d. Maagdenberg   tel. 382332  

Harrie Uitdehaag  tel. 385156 
 

 



 

 

OPLOSSINGEN PUZZELS APRIL 2021 

 
 

 
De oplossing van de kruiswoordpuzzel van april was: 

  ”Lentekriebels” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Wat is jouw lievelingsdier?” 
Er zijn bijna 60 (!) 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 : Ad Bastiaanse 
Woordzoeker  : Dineke Verpaalen 
 
 
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 
mei 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 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 
Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 
grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 
voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 
hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 
66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 
notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 
balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 
22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 
papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 
kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort 
hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een 
zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 

 

 



Woordzoeker Typische Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITTERBAL 
BOERENBONT 
DELFTSBLAUW 
DROPJES 
ELFSTEDENTOCHT 
FIETSEN 
FIETSPADEN 
GRACHTEN 
HAGELSLAG 

KAAS 
KLOMPEN 
KOEIEN 
KONINGSDAG 
MOLENS 
NEDERLAND 
ORANJE 
PANNENKOEKEN 
PEPERNOTEN 

PINDAKAAS 
POLDER 
SCHAATSEN 
SINTERKLAAS 
STAMPPOT 
STROOPWAFELS 
TULPEN 
ZEE

 
 
 



 

Meimaand: bloeimaand, groeimaand én Mariamaand 

De meimaand is de lentemaand waarin het nieuwe leven zich uitbundig toont. Op 
een enkele uitzonderlijke dag na is de echte kou uit de lucht. De natuur ontwaakt, 
vogels fluiten en volgens een oude volkswijsheid is na de ijsheiligen, de periode 
tussen 11 mei en 15 mei, de vorst definitief uit de grond en mogen de zomerbloeiers 
weer in de volle grond.  

Voor de katholieke Mariavereerders is mei vooral de Mariamaand. De katholieke 
kerk heeft de heilige maagd Maria ruim bedeeld met feestdagen maar voor de echte 
Mariavereerders springt de maand mei er toch bovenuit. Geschiedkundigen denken 
dat de naam mei is afgeleid van de Griekse 
godin Maia, de naam die oorspronkelijk 
‘moeder’ betekende. De betekenis van het 
Griekse Maia past immers perfect bij Maria, die 
bij veel mensen als hemelse moeder hoog in 
aanzien staat. Of dit de ware reden is om de 
meimaand als Mariamand te duiden zal wel 
altijd een vraagteken blijven.  

Feit blijft dat in de meimaand de Mariaverering 
hoogtij viert. Vooral de plaatsen waar Maria om 
welke reden dan ook toch al wordt vereerd, 
kunnen in de meimaand rekenen op extra veel 
bezoekers.  

Veel Sprundelse KBO-ers zijn gewend om in de meimaand naar de Mariakapel 
in Zegge te gaan. “Dit jaar is er een versoberd programma” aldus de 
Werkgroep Meimaand Mariamaand Zegge. 

Tot slot weer een wijze weerspreuk van onze voorzitter: 
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