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Beste KBO-leden, 
Hierbij de Nieuwsbrief van februari 
Veel leesplezier namens het bestuur! 
 

Jubileum KBO-Sprundel 
 

Op 25 juni bestaat KBO-Sprundel 70 jaar! Dit laten we natuurlijk niet 
zomaar voorbijgaan. De jubileumcommissie is al gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden. Dit moet een onvergetelijke dag 
worden. 
Daarom in de komende Nieuwsbrieven elke keer een foto uit “de 
oude doos”. 
Kent u de eerste KBO-voorzitter van 1952 nog? 

 

Nieuwe activiteit 
 

We willen eens een keer iets nieuws proberen. Veel van onze leden 
hebben wel een hobby zoals handwerken, kaarten maken, steentjes 
plakken en nog meer. Wij willen jullie de mogelijkheid geven om dit 
samen onder het genot van een kopje koffie met elkaar te doen. Het 
is de bedoeling dat het een gezellige middag wordt waar jullie ook 
elkaar adviezen en tips kunnen geven. De naam die we aan deze 
middag hebben gegeven is doe-middag.  De datum dat we dit gaan 
doen is dinsdag 1 maart. Om te weten of hiervoor interesse is moet 

u zich wel opgeven d.m.v. de opgavestrook in de KBO-brievenbus of een mail te sturen 
naar secretariaat@kbo-sprundel.nl  
 

Fotoquiz 
 

Verderop in de nieuwsbrief vindt u op een pagina met een fotoquiz. Deze is samengesteld 
door Ad van Loon. Probeer hem op te lossen en onder de goede inzenders wordt net zoals 
bij de andere puzzels een flesje wijn verloot. 
  

Alvast noteren (onder voorbehoud) 
 

  1 maart Doe middag 
  9 maart Rikken en Sjoelen 
16 maart spelletjesmiddag 
23 maart Stamppotreis 

Ferd Verlaar 

mailto:secretariaat@kbo-sprundel.nl


Carnavalsmiddag 
 

Het was de bedoeling om samen met de carnavalsstichting een 
carnavalsmiddag voor 50+ te organiseren. Helaas gooit ook hier 
corona roet in het eten. De carnaval stichting heeft alle activiteiten 
voor carnaval geannuleerd. Dit betekent dat de 50+ middag, ton 
praten en de optocht niet doorgaan. Zij hopen dit volgend jaar 
weer wel te kunnen organiseren. 
 

 
Carnavalsbingo 
 
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we toch de 
carnavalsbingo door laten gaan. Dit gaat gebeuren op woensdag 
23 februari om 13.30 u, zaal open 13.15 u. 
Om hieraan deel te nemen dient u zich op te geven en wel door 
middel van de opgavestrook in de KBO-brievenbus te stoppen of 
een mail te sturen naar secretariaat@kbo-sprundel.nl. 
 
 

 
Rikken en Sjoelen 
 

We gaan weer RIKKEN en SJOELEN op woensdag 
9 februari. 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. Heeft 
u daar geen zin in maar wel in een ander spelletje 
dan bent u ook van harte welkom. Laat dit dan van 
tevoren even weten aan Cor Rens (tel.0165 382869) 
zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

 

 

Foto’s 
 
U vergeet toch niet regelmatig op onze website te kijken?? 
Inmiddels staan alle foto’s van 2021 in het fotoalbum.  

www.kbo-sprundel.nl 
Onze huisfotograaf, Toon Roks, heeft weer zijn best gedaan. 
Zo kunt u nog eens nagenieten, van bv. het biljarten, rikken,  
sjoelen, jeu de boule, koersbal, de dag van de ouderen,  
de quizmiddag, de reis naar Gemert, het bezoek aan het 
plattelandsmuseum enz. 
 
 



112 – Service van KBO-Sprundel 

Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte mag 
112 gebeld worden. 
Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten 
zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Zeker 
’s nachts en met name in het buitengebied! 
Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel kostbare tijd. 
Oorzaken zijn dan vaak dat het huisnummer te ver van de weg, achter een struik of 
boom, of aan de zijkant van de brievenbus staat. 
Voor zowel de bewoner als de hulpdiensten is het meer dan vervelend als 
ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het verkeerde huis staat. 
De oplossing 
Zorg er daarom voor dat uw huisnummer dag en nacht 
goed zichtbaar is, vanuit een rijdende auto liefst met 50 
km per uur. U kunt zelf iets maken, maar u kunt ook 
een reflecterend huisnummerbordje bestellen dat dag 
en nacht, zowel van links of rechts komend goed te 
zien is. Het bordje kan aan een hek, muur of paaltje 
bevestigd worden: 
 
Zo bent u duidelijk zichtbaar voor: ambulance, brandweer, politie, 
wijkverpleging… 
 
KBO-Sprundel wil graag weten of er bij de leden interesse bestaat om zo’n 
reflecterend bordje (zie foto) aan te schaffen. De kosten zijn ongeveer 20 euro. 
Mocht u interesse hebben laat het dan weten bij ons secretariaat:  
Ria Konings, tel.0165-383393 of secretariaat@kbo-sprundel.nl 
 
Bij voldoende belangstelling zal er in de volgende Nieuwsbrief een 
aanmeldingsformulier komen voor uw definitieve aanmelding en prijs. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldstrook Carnavalsbingo 
Naam: ………………………………………………………………………  
Tel.nr.: ………………………………………………………………………  
E-mail: ………………………………………………………………………  
Komt met 1/2 personen naar de carnavalsbingo op woensdag 23 februari.  
Uiterlijk donderdag 17 februari in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldstrook Doe-middag 
Naam: ………………………………………………………………………  
Tel.nr.: ………………………………………………………………………  
E-mail: ………………………………………………………………………  
Komt met naar de doe-middag op dinsdag 1 maart.  
Uiterlijk donderdag 24 februari in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b. 



KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op 
kabinet en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet 
pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een 
regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol 
verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft 
van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe 
kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun 
gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 
minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig 
zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen 
bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 
doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De 
gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd 
beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. 
Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het 
gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. 
Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 
 

OPLOSSINGEN PUZZELS DECEMBER 2021 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van januari was: 

  ”Feestmaand” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Gelukkig Nieuwjaar” 

Onder de goede KBO-inzenders van iedere puzzel wordt steeds een 
mooie fles wijn met passend KBO-etiket verloot. Welke worden 
gesponsord door de lokale supermarkt. Dank hiervoor. 
 

De prijswinnaars zijn deze keer:  

Kruiswoordpuzzel: Kees & Dineke Kerstens 

Woordzoeker  : J. van Broekhoven-Elst 

 
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, een woordzoeker en een 
fotoquiz. De oplossingen kunt U weer inleveren voor 16 februari per e-mail 
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes.  
 
 

http://www.kbo-brabant/
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Kruiswoordpuzzel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 
19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 
26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 
34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 
48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks 
bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 
62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 
70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 
8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese 
taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 
36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 
45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste 
kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 
 
 
 



Woordzoeker 

 
 
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

 
 



Fotoquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eerste letter van de achternaam  

2 Eerste letter van de achternaam  

3 Eerste letter van de achternaam  

4 Eerste letter van de naam van de band  

5 Eerste letter van de naam van het duo  

6 Eerste letter van de naam van de dame  

7 Eerste letter van de achternaam  

8 Eerste letter van de naam van de band  

 

Oplossing lezen van boven naar beneden 

1 
2 3 

4 5 

6 7 8 



Tips van de wijkagent 

Tips veilig in huis 

• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of de (digitale) 
deurspion.  

• Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze 
correct. Als u binnen bent, is de haak altijd open.  

• Als u niemand verwacht, doe niet open en neem 
niets aan als u niets besteld heeft omwille van uw 
eigen veiligheid. Neem voor de buren alleen iets 
aan als u dit heeft afgesproken.  

• Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft 
besteld en dit afgesproken is (pin dan 'op een 
veilige manier - laat u niet afleiden en scherm uw 
pincode goed af).  

• Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet 
aan bedrijven).  

• Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor 
bijvoorbeeld een collecte.  

• Wees alert op oplichters die producten aan de deur willen verkopen.  
• U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw er niet volledig 
op! Het is namelijk moeilijk om de echtheid ervan vast te stellen. Bel bij 
twijfel altijd naar het desbetreffende bedrijf.  

• Heeft u toch de deur opengedaan voor een onbekende? Spreek dan af 
dat deze persoon terugkomt wanneer er iemand bij u is.  

• Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, nette vrouw/man) 
met een smoes, zoals vragen om een glaasje water, gebruik maken van 
de telefoon of het toilet, een bloemetje aannemen of een nieuwe 
bewoner die de kamer wil bekijken.  

• Als u toch iemand binnenlaat, sluit zelf de deur achter u, zodat er geen  
handlangers achter uw bezoek naar binnen kunnen sluipen.  
Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen!  
Laat u niet afleiden.  
 

Senioren Expo verplaatst naar mei 2022 
De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen 
besloten de beurs te verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. Van 
dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn bezoekers van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Laten we met z’n allen hopen op een periode waar corona op zijn retour is en er weer veel 
activiteiten georganiseerd kunnen worden!” 


