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Beste KBO-leden, 
Hierbij de Nieuwsbrief van januari. 
Veel leesplezier en alvast mooie Kerstdagen en een gezond 2022 !! 

 
ONS 
 
De Ons verschijnt in 2022 nog maar 10 in plaats van 11 
keer. Dit heeft tot gevolg dat de editie van januari is 
vervallen. De editie van januari wordt samengevoegd met 
de editie van februari. Deze komt 27 januari uit. Het gevolg 
hiervan is dat u nu alleen maar een nieuwsbrief krijgt. 
 
 

Moeilijke tijden 
 

De tijd waarin we op dit moment leven is niet altijd even 
makkelijk. Het coronavirus vergt veel aanpassingen van 
ons allemaal. Dit heeft ook invloed op de activiteiten die 
wij als KBO organiseren. Het bestuur heeft de moeilijke 
taak om te beslissen welke activiteiten er wel en welke 
er geen doorgang kunnen vinden. Het uitgangspunt is 
dat het veilig en verantwoordt moet zijn. Zo hebben we 
moeten besluiten om de sinterklaasbingo, de 

themamiddag en ook de kerstviering te annuleren omdat we dan met te veel 
mensen in een te kleine ruimte zouden zitten en ook de anderhalve meter 
niet kunnen handhaven. Wij doen dit met pijn in ons hart want het liefst laten 
wij alles doorgaan zodat we elkaar gezellig kunnen ontmoeten. Hieronder 
staat een vooraankondiging van een aantal activiteiten waarvan we 
misschien later ook wel moeten zeggen dat ze niet door kunnen gaan.  
Wij gaan er van uit dat als het enigszins mogelijk is deze activiteiten 
doorgang zullen vinden. Mocht echter blijken dat het niet mogelijk is neem het 
ons dan niet kwalijk want uw veiligheid staat bij ons bovenaan. 
 
 

Alvast noteren (onder voorbehoud) 
25 januari quizmiddag 
 9 februari rikken/ sjoelen/ gezelschapspellen 
20 februari carnavalsmiddag 
23 februari carnavalsbingo 
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*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 
 

 

Belangenbehartiging 
 
 

De belangenbehartigers vinden het erg vervelend dat U deze feestdagen 
weer in kleine kring moet doorbrengen. Toch moeten 
we aan ieder blijven denken binnen onze 
gemeenschap. Er is vast wel iemand zijn die zich 
eenzaam voelt en is. Die graag een praatje wil 
maken. U kunt hierbij helpen met bijvoorbeeld een 
telefoontje, een praatje op straat of een bezoekje op 
anderhalve meter.  
Uw Ouderen Adviseurs en cliëntenondersteuners,  
Cees van Oorschot    0165-383 301 
Wim van de Sanden   06-481 32 303  
blijven ook het komend jaar voor u paraat staan.  
Zij kunnen ook helpen met het aanvragen van de 
booster-prik. Daarom ook de oproep, als u hulp 
nodig heeft mag u altijd bellen naar deze mensen van 
onze K.B.O.-afdeling, voor een klein klusje zijn er 
Martien Smulders  0165-383597  
Cees Koevoets       06-534 17 800  
Ook kunt u ten alle tijden een van de bestuursleden raadplegen.  
(Zie het jaarboekje……….) 
 
Durf te vragen is de boodschap!!!!!!De K.B.O. is er voor u !!!! 

 

 Januari 2022 Wij feliciteren: 

1 januari  Miet de Regt-Kiewit  97 jaar 

20 januari Saartje Hoendervangers 91 jaar 

22 januari Cor de Regt-vd Sande 98 jaar 

29 januari Toke Evers-Heeren  90 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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Beste KBO-leden, 

Via deze nieuwsbrief krijg ik van het KBO-bestuur de 
gelegenheid om me even voor te stellen.  

Mijn naam is Maria Timmers en sinds kort mag ik onderdeel 
uitmaken van Dorpswerk Sprundel. Door het vele werk wat er 
ligt, was er ruimte gekomen voor een extra sociaal cultureel 
werker die zich inzet voor het ouderenwerk. Een functie die ik 
graag wil vervullen. 

Hobbyclub: donderdagmiddag vanaf half 2 
Een van de activiteiten waar ik me op richt is de Hobbyclub op de 
donderdagmiddag, waar mensen gezellig samen aan hun eigen hobby projecten 
kunnen werken. Voorheen was dit de Handwerkclub. Door het Hobbyclub te 
noemen, betrekken we er ook hobby’s als kaarten maken en diamond painting bij.  
Mocht u interesse hebben om een keer te komen kijken of meedoen, dan bent u op 
donderdag vanaf half 2 van harte welkom in de Trapkes. Entree is gratis, koffie of 
thee is voor eigen rekening. 

Alleenstaanden Soos: iedere 1e woensdagmiddag van de maand  
Bent u alleenstaand en houdt u van gezellig samen zijn met anderen? Dan is de 
Alleenstaanden Soos een leuke club om bij aan te sluiten. Iedere 1e 
woensdagmiddag van de maand organiseert de club een gezellige activiteit. De 
Alleenstaanden Soos vraagt een jaarlijkse bijdrage van 15 euro p.p. om bepaalde 
activiteiten te bekostigen. 

Zondagmatinee: zondagmiddag vanaf half 2 
Vanaf 2022 zal de Trapkes een aantal zondagmiddagen open zijn. De activiteiten 
van het Zondagmatinee zullen variëren van een bingo, een film, een optreden of 
een rondleiding door het gebouw.  Maar ook de dialectenmiddag en een 
bevrijdingslezing worden opgenomen in dit programma. Het is mogelijk dat er bij 
sommige activiteiten een kleine bijdrage wordt gevraagd. We zullen tijdig het 
programma bekend maken via de evenementen kalender van de website 
www.dorpswerksprundel.nl. 
 
Bent u op zoek naar een leuke invulling van de zondagmiddag? Kijk op ons 
programma van het Zondagmatinee in de Trapkes. Ik hoop u daar graag een keer 
te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 

Maria Timmers 

Sociaal Cultureel Werker 

Dorpswerk Sprundel 

maria@dorpswerksprundel.nl 

0165-382889/ 06-25317606 
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Rikken/ sjoelen/ gezelschapspellen 
 

Op woensdag 12 januari was het de bedoeling om weer 
te gaan rikken, sjoelen en gezelschapspelletjes te gaan 
spelen. Maar na de persconferentie van afgelopen 
zaterdag, waar een algehele lockdown werd 
aangekondigd is dit niet meer mogelijk. We hopen dat 
de lockdown niet te lang gaat duren zodat we deze 
activiteit weer snel kunnen oppakken. 

 
Quiz 
 
Afgelopen jaar hebben we een keer een quiz 
middag georganiseerd. Dit is bij de 
aanwezigen zeer goed bevallen. De quiz 
bestond uit vragen over uiteenlopende 
onderwerpen zoals politieke, lokale en muziek 
vragen. Wij als bestuur denken dat we dit op 
een veilige manier weer kunnen organiseren. 
Dit gaan we dan ook doen en wel op (let op) 
dinsdag 25 januari. Zaal open 13.15 uur, 
aanvang quiz 13.30 uur. Hiervoor dient u zich 
wel op te geven zodat we weten hoeveel 
personen er aanwezig zullen zijn. Dit kan door de opgavestrook in de  
KBO-brievenbus te doen of via de mail aan secretariaat@kbo-sprundel.nl 
Of de quiz doorgaat is afhankelijk van de duur van de algehele lockdown.  
 

100 jaar kerk Sprundel 
 

In 2022 bestaat de kerk in Sprundel 100 
jaar. Dit heugelijk feit zal worden gevierd 
en daarvoor is er een werkgroep gevormd. 
Op 11 september Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals een 
historische optocht en een oude 
ambachtenmarkt. De werkgroep heeft een 
vraag aan iedereen. Voor de optocht zijn 

ze op zoek naar kleding van vroeger. Dus mocht u nog ergens kleding uit 
vervlogen tijden hebben liggen dan willen ze die graag lenen. Mocht u willen 
deelnemen aan de historische tocht te voet, met paard en wagen of een oud 
ambacht willen demonstreren dan kan dat ook.  Als u nog een leuk idee heeft 
dat kan bijdragen aan de feestelijkheden laat het dan ook weten.  
Voor informatie kunt terecht bij Jack van Trijp 06-51873805 of 
Jan Boeren 06-51672611 

 



  

OPLOSSINGEN PUZZELS DECEMBER 2021 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van november 
was: 

  ”  Vogeltrek ” 
De oplossing van de woordzoeker was: 

  ”  Zoek in de meterkast ” 
Onder de goede KBO-inzenders van iedere puzzel 
wordt steeds een mooie fles wijn met passend KBO-
etiket verloot. Deze worden gesponsord door de lokale 
supermarkt. Dank hiervoor!  
 

De prijswinnaars zijn deze keer:  

Kruiswoordpuzzel : Frans Vanlaerhoven 

Woordzoeker : Jos Deckers 

 
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 voor 19 januari per  
e-mail secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
`   

 
 

Het huidige bestuur met de nieuwe banner 

 
Aanmeldstrook Quizmiddag op dinsdag 25 januari in de Trapkes  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ………………………………………………………………………  
Tel.nr.: ………………………………………………………………………  
E-mail: ………………………………………………………………………  
Komt met 1/2 personen naar de quizmiddag op dinsdag 25 januari.  
Uiterlijk donderdag 20 januari in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b. 

mailto:secretariaat@kbo-sprundel.nl
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Woordzoeker 
 

 
 
 
AFSTEKEN 

AFTELLEN 

BORRELTJE 

BUBBELS 

CHAMPAGNE 

FEESTDAG 

HAPJES 

JANUARI 

MIDDERNACHT 

OLIEBOL 

OUDJAAR 

OUDJAARSDAG 

STERRETJES 

TERUGBLIK 

TRADITIES 

UITSLAPEN 

VRIENDEN

 

 



  

Kruiswoordpuzzel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad 
van Albanië 37 stiekem 40 et cetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 
48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 
56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante 
meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 
71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 
17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in 
Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 
43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 
48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 
65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte. 

 

 



  

 


