15e jaargang december 2021
Samenstelling Martien Smulders

KBO-leden,
Hierbij de Nieuwsbrief van december.
Veel leesplezier namens het bestuur!

“Wat in het vat zit verzuurt niet”
Iedereen kent bovenstaand gezegde. Het is in dit
geval van toepassing op het niet door kunnen
gaan van enkele mooie activiteiten van onze
KBO. Het gaat om de “Stamppotreis”, de
vrijwilligersavond, de bijeenkomst met de
notaris/Rabobank en de Sinterklaasbingo.
Alles tot in de puntjes geregeld maar helaas ……… de nieuwe corona-maatregelen
gooiden roet in het eten! Het bestuur wilde geen enkel risico nemen en kon niet
anders besluiten dan bovengenoemde activiteiten te verplaatsen naar het voorjaar
van 2022. We hopen met zijn allen dat Corona dan onder controle is en dat we
dubbel kunnen genieten van deze bruisende activiteiten!!
Uit de eerstvolgende persconferentie zal blijken of de traditionele Kersviering op 15
december wel door kan gaan. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht per mail,
Rucphen FM en de kabelkrant.

Papieren QRcode aanvragen
Heeft u geen smartphone dan kunt u een (papieren)
coronatoegangsbewijs (QRcode) aanvragen, u
kunt 0800-1421 bellen. Houd wel uw BSN-nummer en
postcode bij de hand. Kies voor het doorkiesnummer 1.
Alles gaat door middel van het intoetsen van nummers
op de telefoon
Men kan ook wel terecht op het nummer 0800-1351, zoals wij communiceerden, maar daar zijn
vaak (lange) wachttijden. Het voordeel van dat nummer is dat men daadwerkelijk iemand aan de
lijn krijgt.

ALvast noteren (onder voorbehoud)
12 januari rikken/sjoelen/gezelschapsspelletjes
25 januari Themamiddag
Secretariaat KBO-Sprundel Ria Konings, tel: 0165-383393 of mail: secretariaat@kbo-sprundel.nl

Website: www.kbo-sprundel.nl

Rabo Clubsupport
DANK

DANK

DANK

DANK

Dit jaar hebben 88 mensen op KBO Sprundel
gestemd. Daarvoor iedereen onze hartelijke
dank.
Dat heeft de mooie somma van € 776,67
opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee.
Tijdens het uitreiken van de cheque heeft de
Rabobank een filmpje gemaakt.
Via deze link kunt u het filmpje bekijken:

youtube.com/watch?v=eHZfTBiwWcc
Er zijn ook wat foto’s gemaakt, die komen binnenkort op de website te staan.
www.kbo-sprundel.nl

Rikken/Sjoelen/Gezelschapsspelletjes (onder voorbehoud)
Woensdag 8 december gaan we weer rikken, sjoelen en gezelschapspelletjes
spelen. Dit doen we zoals altijd in de benedenzaal van de Trapkes. De aanvang is
om 13.30 uur en de zaal gaat open om 13.15 uur. Echter als u zin hebt om samen
met anderen een ander gezelschapsspel te doen dan bent u ook van harte welkom.
Laat dit dan wel even aan Cor Rens (tel.0165 382869) weten zodat we ervoor
kunnen zorgen dat het spel aanwezig is.

Seniorenbeurs 2022
Het was de bedoeling dat er in januari weer een
seniorenexpo plaats zou vinden. Echter heeft de
organisatie besloten om de seniorenexpo te
annuleren. Zij vonden het risico om met grote
groepen mensen in een hal samen te komen te
groot. Het streven is om in 2023 wel weer een
expo te organiseren.

Boosterprik eerder verstrekt
Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een
boostervaccinatie krijgen.
Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste
uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november te
halen (eerst was dat vanaf 6 december 2021).
Ook medewerkers in de zorg krijgen een
boostervaccinatie aangeboden.

OPLOSSINGEN PUZZELS NOVEMBER 2021
De oplossing van de kruiswoordpuzzel was:

” Kruisspin”
De oplossing van de woordzoeker was:

“Een tas vol snoep”
Er zijn weer veel 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. Deze flessen
wijn worden gesponsord door onze plaatselijke
supermarkt: Dank hiervoor!
De prijswinnaars zijn dit keer:
Kruiswoordpuzzel

: Wim Koevoets

Woordzoeker

: Ellie Roks

Oplossingen van de decemberpuzzels moet voor 15 december in de
KBO brievenbus worden gedaan of per e-mail naar
secreteriaat@kbo-sprundel.nl worden verstuurd.

Wijze spreuk van onze voorzitter:
Als met Kerstmis de muggen zwermen, moet ge met
Pasen uw gat verwermen.

Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16
houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon
25 deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31
voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41
jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50
luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem
58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge
mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter.
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7
herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15
Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29
toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e.
korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine
47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61
plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.

Woordzoeker Sinterklaas

BAARD
CADEAUTJES
DAKEN
DECEMBER
HAARDVUUR
INTOCHT
LETTER

MĲTER
PAARD
PEPERNOOT
PIETEN
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SINTERKLAAS

SNOEP
STAF
STOOMBOOT
STROOIGOED
WORTEL
ZAK

Tips van de wijkagent
Tips Veilig pinnen
• Accepteer geen hulp bij het pinnen.
• Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u staat. Vraag anders om
afstand/privacy.
• Pin indien mogelijk binnen uw geld. Let ook daar op dat niemand met u
mee kan kijken.
• Ga dicht op de pinautomaat staan.
• Scherm bij het invoeren van uw pincode met uw hand of portemonnee
de pincode af.
• Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en geld eerst weg voordat u
wegloopt.
• Berg uw portemonnee en pinpas goed op, bij voorkeur niet bij elkaar.
• Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
• Regel een dagopname limiet bij uw bank van bijvoorbeeld C 200,per dag. Standaard staat deze limiet namelijk op ongeveer 1250,-.
• Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
• Laat niet te veel geld op uw betaalrekening staan. Stort het op een
spaarrekening.
• Geef NOOIT aan iemand uw pinpas en/of pincode!
• Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan uw bank naar andere
mogelijkheden.

