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Het is alweer juni. Dat betekent dat de vakanties er weer aankomen,  

dus ook onze vakantie-aktiviteiten met hopelijk mooi weer.  

Heeft u er zin in? Wij wel hoor. In deze ONS vindt U het boekje met  

weer veel  gevarieerde aktiviteiten. Lever de bijgaande strookjes 

tijdig in , zodat wij op tijd het juiste aantal door kunnen geven voor de reservering. 

 

Graag willen we nog even uw aandacht voor de regels die we 

hanteren bij het fietsen: 

-Iedereen rijdt voor eigen verantwoording. De KBO en de organisatoren zijn niet 

aansprakelijk voor ongelukken of stukken aan de fiets. Zorg zelf dat u weet wie u 

kunt bereiken in geval van nood. 

-We rijden niet in te grote groepen in verband met de veiligheid. 

-We dragen zo veel mogelijk veiligheidshesjes. KBO heeft deze voor ieders veiligheid 

aangeschaft. Heeft u er geen, vraag er even naar dan wordt er voor gezorgd. 

-We houden rekening met elkaar en met de andere weggebruikers en houden 

voldoende afstand van elkaar zodat u bij calamiteiten tijdig kunt stoppen. 

-We houden ons als groep aan de verkeersregels en letten bij het oversteken goed 

op en luisteren naar de organisator die een teken (fluitje) geeft wanneer het veilig is. 

-Er wordt afgesproken waar we langs rijden en waar we koffie/lunch gebruiken.  

De fietsroutes krijgt u uitgereikt bij vertrek met de nodige telefoonnummers. 

-Neem uw gsm mee. Is er iets mis of bent u verdwaald, bel dan met een van de 

organisatoren. De telefoonnummers vindt u op de routebeschrijving. 

Ons motto is:   samen uit en samen thuis 

 

Privacy: 

Tijdens de aktiviteiten worden er ook foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt 
voor de Bode, de Nieuwsbrief, de Website en gaan in het archief van KBO Sprundel. 

Wilt u dit niet, dan kunt u dit aangeven en wij zullen hier dan rekening mee houden. 

 

Zaterdag 22 juni St. Jansviering 

Van oudsher is de St.Janviering voor de KBO een jaarlijkse reünie van (oud) / 

Sprundelse mensen. Het wordt inmiddels een goede gewoonte onze St.Jansviering 

samen te laten vallen met de St.Jansfeesten in het dorp.  

Daarom nodigt de KBO u van harte uit om de dienst bij te wonen op zaterdag  

22 juni om 14.00 uur, bij goed weer op het plein en anders in de kapel. 

Ouderenkoor Levensvreugd verzorgt de toepasselijke liederen, ook de fanfare en 

het kruis- en voetbooggilde zullen acte de préséance geven. Na de dienst is iedereen 

door de KBO uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de foyer van de Trapkes. 

 



  

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Woensdag 18 september: Jaarlijkse ledenontmoetingsdag 

van de KBO-kringen Etten-Leur, Rucphen en Zundert. 

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in: 

Het turfschip te Etten-Leur. 

 

Vooraankondiging: 

Beginnerscursus IPad, beginnerscursus Android (Samsung) Opfriscursus 

Als iedereen naar we hopen een mooie zomer achter 

de rug heeft willen we in het najaar, bij voldoende 

interesse, starten met beginnerscursus IPad (Apple) en 

beginnerscursus Android op Samsung. Daarnaast willen 

we op vraag van eerdere cursisten een opfriscursus geven.  

Ad van de Sande zal weer onze cursusleider zijn. In de 

nieuwsbrief van augustus willen we meer informatie verstrekken zoals duur van de 

cursus en kosten. 

 

Biljarten Hertog Jan 

Jaarlijks worden er onderlinge wedstrijden gehouden tussen de 

leden van Hertog Jan in onze locatie Dorpshuis De Trapkes. Het 

gaat hierbij om bandstoten van sept  tot en met half januari en 

het  combinatiespel vanaf half januari tot en met half mei.   

De Afsluiting van het  1
e
 deel van het seizoen 2018 – 2019:  het bandstoten 

- De Finalewedstrijden bandstoten Hertog Jan, werden gehouden op donderdag  

9 januari 2019 Tijdens een gezellig samenzijn worden een 6tal wedstrijden 

gespeeld.   

De winnaar van het bandstoten is dit seizoen geworden: Corry van den Broek.  

Als 2
e
 Ad Bastiaanse, 3

e
 Rinie van Beers, 4

e
 Wim van den Broek, 5

e
 Ad van den 

Maagdenberg en 6
e
 Rinus Vos.  

Half januari begon het 2
e
 deel van het seizoen 2018 – 2019: het combinatiespel. 

- De Finalewedstrijden combinatiespel werden  gehouden op 15 mei 2019. De 

winnaar van het combinatiespel is dit seizoen Piet Lazeroms geworden. Als 2
e
 

Louis Herijgens, 3
e
 Harry Evers, 4

e
 Piet Nouws, 5

e
 Johan van Meer, 6

e
 Rinus Vos.  

De winnaar bandstoten, Corry van den Broek, en de winnaar combinatiespel, Piet 

Lazeroms hebben tegen elkaar gestreden op 21 mei voor de overall beker,  

De Fons de Regt Bokaal. 

Onder grote belangstelling hebben we hiermee het seizoen 2018-2019 afgesloten. 

De wisselbeker is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei uitgereikt door  

wethouder Mevr. Matthijssen aan de winnaar Piet Lazeroms. 
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Fietsfotozoektocht 

 

Op basis van de fietsroute “Typisch Sprundel” is er een fietsfotozoektocht samengesteld. 
De fietstocht van ongeveer 30 kilometer brengt je langs tal van mooie plekjes in Sprundel 

en omgeving. Ben jij een speurneus? Dan is deze fotozoektocht zeker iets voor jou.  

Deelnameformulieren zijn, vanaf 13 mei 2019, verkrijgbaar bij Dorpshuis De Trapkes. Na 

betaling van inschrijfgeld ontvang je de routebeschrijving en een antwoordformulier met 

daarop 25 overzichtsfoto’s en 25 detailfoto’s. Je koppelt, tijdens het fietsen, de detailfoto’s 
aan de overzichtsfoto’s. Dit zal misschien niet in een keer lukken dus mogelijk moet je de 
route meerdere keren fietsen.  

De fotozoektocht kan individueel of in familie- of groepsverband worden afgelegd.  

Antwoordformulieren kunnen tot uiterlijk 20 december 2019 worden ingeleverd bij 

Dorpshuis De Trapkes, waarbij je kans maakt op een leuke prijs. 

Houd je ogen tijdens het fietsen goed open om de objecten op de foto’s te ontdekken. 
Deze tocht is zeker de moeite waard, met een aantal gezellige Sprundelse adresjes 

onderweg om even te verpozen. 

 

 

 

 

 

                                        

Korte samenvatting van de presentatie thema WONEN door THUISVESTER  

op woensdag 22 mei in de Trapkes. 

 

Toewijzing huurwoningen door Thuisvester 

Bij toewijzen van een huurwoning door de woningcorporatie spelen samenstelling van uw 

huishouden en uw inkomen een belangrijke rol. Bij inschrijven als woningzoekende bij Klik 

voor Wonen worden beide gevraagd en bij het aangaan van een huurovereenkomst 

vastgesteld of er sprake is van passend toewijzen. (zie www.klikvoorwonen.nl of 

www.thuisvester.nl) 

Geen voorrang voor woningzoekende uit eigen gemeente 

Er is een wettelijk recht op vrije vestiging en de woningcorporatie moet iedereen gelijk 

behandelen. Dat betekent dat er geen voorrang gegeven mag worden aan 

woningzoekenden uit de gemeente Rucphen, maar dat elke bij Klik voor Wonen 

ingeschreven woningzoekende in aanmerking komt.    

Deze fietsfotozoektocht is een initiatief van: 

   

 

 

http://www.klikvoorwonen.nl/
http://www.thuisvester.nl/


  

Om als woningzoekende voor een woning van Thuisvester via Klik voor Wonen  in 

aanmerking te komen moet men reageren op de beschikbare woningen die op Klik voor 

Wonen worden geadverteerd.  

Toewijzen van woningen 

In eerste instantie wordt een woning toegewezen aan de woningzoekende die het langst 

op de wachtlijst staat op basis van de lijst van reagerende woningzoekenden.  

Urgentie 

Urgentie geldt alleen nog in zeer bijzondere gevallen. Thuisvester komt nog met een 

aanpassing in het sociaal urgentie model.  Uiteraard krijgen bewoners van huurwoningen 

die Thuisvester sloopt, voorrang bij herhuisvesting. Ook verhuurt Thuisvester woningen 

aan statushouders. De taakstelling die de gemeente hiervoor van de Overheid krijgt voert 

Thuisvester uit. Groenhuysen bepaalt voor de aanleunwoningen bij de Steunpunten St. 

Antoniushof (Schijf), Schuitvaart (Rucphen) en St. Janshof (Sprundel) de urgentie. Daarvoor 

moet een woningzoekende zowel bij Groenhuysen als Klik voor Wonen ingeschreven 

staan. 

Inschrijven 

Als u straks een huurwoning wil is het zaak om nu al in te schrijven bij Klik voor Wonen.  

Bekijk vooraf goed de regels rondom de maximale inkomensgrenzen voor een sociale 

huurwoning. Deze vindt u op www.klikvoorwonen.nl. Inschrijven bij Klik voor Wonen kost 

eenmalig € 20,--. Jaarlijks moet u uw inschrijving verlengen. De verlengingskosten zijn  

€10,--. Voordat uw inschrijving verloopt ontvangt u een e-mail van Klik voor Wonen. Als u 

de verlengingskosten niet op tijd betaalt, dan wordt u automatisch uitgeschreven. Kunt u 

zelf niet via Klik voor Wonen inschrijven dan kunt u bellen met Thuisvester via 

telefoonnummer 085 20 20 777. 

Aanbod 

Als u ingeschreven bent kunt op www.klikvoorwonen.nl zien  

welke woningen er vrij (gekomen) zijn. Die woningen blijven  

drie dagen op Klik voor Wonen staan. In die tijd kunt u een keuze  

aangeven. Als u een keuze heeft gemaakt en bovenaan de  

wachtlijst staat neemt de woningcorporatie contact met u op  

voor verdere afspraken. 

 

Spreekuur  

Informatie over: de werking van het toewijzen van woningen via Klik voor Wonen, 

verhuizen, vragen over de technische staat en onderhoud van de woning, de 

woonomgeving en het melden van overlast, kan men ook krijgen bij de medewerkers van 

Thuisvester in het gemeentehuis van Rucphen ’s morgens van acht tot twaalf uur. Ook is er 
spreekuur van Thuisvester: 

-  de 1e dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur in Agora te Rucphen 

-  de 2e dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur in De Trapkes te Sprundel 

-  de 3e dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur in Gagelstede te Sint Willebrord. 

 

http://www.klikvoorwonen.nl/

