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Oktober: De herfst is alweer begonnen. Vallend blad, stormen, regen ……. 
met een spelletjesmiddag kunnen we er weer even tegen. 

Kom woensdag 23 oktober, aanvang 13.30 uur   

naar de Trapkes waar we weer een gezellige 

middag organiseren met oud Hollandse spelletjes doen. 

Zaal open om 13.00 uur. Deelname is € 2,50. 
Voor het klaarzetten van de zaal is het belangrijk 

te weten hoeveel mensen er komen, dus geef u  

op vóór 16 oktober bij Jacqueline Raaijmakers 

tel. 383852 of stop onderstaande inschrijfstrook in de KBO bus bij de Trapkes. 

 

Woensdag 30 oktober een informatiemiddag door Energiebesteding. 

Energiebesteding is partner van KBO Brabant. 

Tijdens deze sessie informeren zij u over ONS Energievoordeel van KBO. Wat zijn de 

voordelen, hoeveel kunt u besparen op uw energiekosten en praten zij u bij over de 

energiemarkt die aan het veranderen is. Kortom een interessante middag. Vergeet 

niet een kopie van uw energie jaarnota mee te nemen, u kunt namelijk vrijblijvend 

uw jaarnota laten checken en laten uitrekenen of u kunt besparen op uw 

energiekosten. 

Kom met uw partner, familie, vrienden en buren. Het belooft een interessante 

middag te worden, waar voor velen ook nog een flink voordeel te halen is. 

Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. 

 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik doe mee op 23 oktober aan de spelletjesmiddag 

 

Naam:……………………………………………………………………….. 
 

Adres:…………………………………………………………………………. 
 

Telefoon……………………………….. email……………………………………………………………………… 

 

 

Activiteiten iedere week: 

Maandagmiddag in de Trapkes Koersbal, aanvang 13.30 uur 

Dinsdagmiddag: Fietsen, vertrek 13.30 uur bij de Trapkes 

Donderdagmorgen: Wandelen, vertrek 9.30 uur bij de Trapkes 



  

Huur en Zorgtoeslag 

Er blijft in Nederland veel geld op de plank liggen aangaande teruggave van te veel  

betaalde belastingen. 

Ook de HUURTOESLAG en de ZORGTOESLAG vallen onder deze categorie. 

De inkomens grens is hier de laatste jaren positief bijgesteld. Velen komen dus 

hiervoor in aanmerking zonder dat men dit zelf in de gaten heeft. 

Het is daarom raadzaam om bij uw boekhouder, of diegene die voor U de belasting 

formulieren invult, na te vragen of ook U recht heeft op genoemde toeslagen. Als U 

zelf niet over deze kennis beschikt en U doet geen belasting opgave, dan is het zeker 

de moeite waard dit na te vragen. 

Voor leden van de K.B.O. kan men dit navragen bij Jac. van Trijp vrijwillig belasting 

invuller. Nogmaals het is jammer dat centen die U toekomen in bezit blijven van 

onze overheid. 

 

Vrijwilligers gevraagd voor deelauto 
Op 15 december wordt buslijn 312 gestrekt. Dat betekent dat dan de bushalte in de 

Rucphensebaan en de bushaltes in St. Willebrord vervallen en er op de grens van 

beide dorpen één bushalte komt. 
Omdat de dorpen dan niet meer rechtstreeks bediend worden, willen gemeente, 

provincie en Arriva, voor Sprundel en St. Willebrord samen, een deelauto plaatsen. 

Daarmee kunnen inwoners van beide dorpen in de regio ‘van deur tot deur’ gereden 
worden. Er worden vrijwilligers gezocht om met de deelauto te rijden. Deze auto is  

elektrisch en voor zeven personen (inclusief chauffeur). Ook zoeken we een of twee 

coördinatoren en een paar administratieve krachten voor dit project. Heb je 

interesse neem dan contact op met Jan Bolluijt of Toon van de Sanden. 

 
                                 Inspraak Woonvisie gemeente 

De gemeente Rucphen heeft in concept haar Woonvisie 2019-2023 gemaakt. Tot 24 

oktober ligt die ter inzage in het gemeentehuis. Daarin staan gegevens omtrent de 

woningvoorraad en ideeën, kansen en bedreigingen met betrekking tot de 

volkshuisvesting. Tot 24 oktober kan eenieder zijn inspraakreactie schriftelijk 

kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715, ZG in Rucphen. 

Het voornemen is dat de Woonvisie in december in de gemeenteraad behandeld 

wordt. 

                                                          Inloop De Trapkes 

Bij de KBO zijn veel activiteiten, uiteenlopend van aard. Ook kan iedereen op 

werkdagen altijd van 10.00 tot 12.00, van 13.00 tot 16.30 uur en ’s avonds vanaf 
18.30 uur in de foyer van De Trapkes terecht om te kaarten, handwerken, darten, 

spelletjes te doen, biljarten (als biljarts niet bezet zijn door competities), de krant of 

magazines te lezen, boeken te halen en te brengen of gewoon wat te buurten. 

Nieuw is dat liefhebbers van gezelschapspellen met name op de woensdagmiddagen 

komen. Een consumptie is in het dorpshuis niet verplicht. 
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     Noteer alvast in uw agenda: 

Kerstreis kring:  zaterdag 7 december en wel naar het  idyllische Duitse  stadje 

Monschau.  Houd deze datum daarvoor vrij!! 

Maandag 4 november bijeenkomst Geheugenschakel m.m.v. notaris Dorrestein. 

Plaats: Woonzorgcentrum Kerkakkers, Rucphen. Inloop 19.00u, start 19.30u. 

 

Smokkelen en stamppotten Woensdag 20 november 

We vertrekken om 11 uur bij de Trapkes  naar Soerendonk. 

Hier krijgen we een heerlijke winterse maaltijd. 

Na de maaltijd komt een smokkelaar zijn verhaal doen, versterkt met een korte film. 

Hierna stappen we in de bus voor een schitterende route door het smokkelgebied  

rond Soerendonk. We steken de Belgische grens over om een bezoekje te brengen aan de 

Benedictus abdij in Achel. 

 

 

 

 

Hierna gaan we terug naar Soerendonk  

voor een koffiemaaltijd als afscheid.  

Kosten voor deze excursie € 35,- p.p. 

Vertrek 11 uur bij de Trapkes 

Winterse maaltijd 

Smokkelaarsroute 

Bezoek Benedictusabdij 

Koffiemaaltijd 

Vul het strookje in en meld u aan  

vóór 18 oktober bij Martha Roks, Thornerstraat 48 tel: 06.34204870 

Het bedrag van € 35,- p.p. overmaken naar KBO Sprundel NLRABO 0148636993 

De mensen die vorige keer op de wachtlijst stonden krijgen nu als eerste de kans. Daarna 

op volgorde van binnenkomst. Vul daarom de datum van inschrijven in. 

 

Busreis: Smokkelen en stamppotten 

Ik ga mee naar Soerendonk  e.o. op 20 november 

Naam:        tel: 

 

adres:          

 
 

K B O 

KBO 



  

 

 

 

 

 

SPRUNDEL 75 JAAR BEVRIJD. 

Op 29 oktober is het precies 75 jaar geleden, dat Sprundel door de Geallieerden werd 

bevrijd van de Duitse bezetter. 

Programma: 

Maandag 7 oktober: aanbieden van het eerste exemplaar van 

 “Sprundel 75 jaar bevrijd” aan de basisschool en de gemeente. 
Het boekje leidt je met informatie, foto’s, vragen en opdrachten door de oorlog  
en is in de Trapkes, de voetbalkantine, het scoutinggebouw en bij de 

winkeliers te verkrijgen.  Er is tevens een prijsvraag aan verbonden.       

Zaterdag 26 oktober: Viering om 17.00 uur in de St. Janskapel, waarin de Sprundelse 

oorlogsslachtoffers worden herdacht. 

Dinsdag 29 oktober: om 09.00 uur hijst een afgevaardigde van het gemeentebestuur 

tezamen met de schooljeugd de Nederlandse vlag op het Kloosterplein. 

Sprundel hangt massaal de Sprundelse vlag uit. 

Zaterdag 2 november:  bevrijdingsdisco voor de jeugd in de Trapkes. 

Zondag 3 november: 

-  Grote bevrijdingsoptocht vanaf 13.00 uur met bevrijdingsdans door Carmencita op                                  

het Kloosterplein. 

-  Ontvangst om  13.30 voor alle belangstellenden met koffie en bevrijdingskoek in de 

Trapkes. 

-  Start van het binnenprogramma:  Muziekvereniging DHV-VHV speelt muziek uit de       

tijd rond de oorlog; er zijn diverse  verhalenvertellers over de Tweede Wereldoorlog, 

waaronder oud Sprundelaar Jan van de Riet; een foto- en filmpresentatie is er te        

zien  en Wim Blokland vertelt en zingt over de Klokkenroof. 

-  Prijsuitreiking om 16.00 uur van de puzzelwedstrijd van het boekje “Sprundel 75 jaar 
bevrijd”. 
-  Vanaf 16.30 afsluiting van de middag door Jazz O’Leans, traditional New Orleans 
Jazzband, met oude stijl jazzmuziek uit die tijd. 

Oproep 

Voor de bevrijdingsoptocht worden nog deelnemers gezocht om plaats te nemen in een 

rijtuig of een nostalgische bus.  

Voor inlichtingen of opgave kunt u terecht bij Jac van Trijp, 

 jacvantrijp@kpnmail.nl, tel. 06 51873805 of opgeven door  

bovenstaande strook in de KBO bus te doen.  

Dit kan tot half oktober. Laten we er samen een echte  

bevrijdingsoptocht van maken, want van die vrijheid  

profiteren wij nog iedere dag!     

 

Bevrijdingsoptocht 

Ja, ik geef mij op met …… personen om mee te doen in de bevrijdingsoptocht op 

zondag 3 november om 13.00 uur. 

Naam…………………………………………. 

Adres……………………………………………..  tel………………… 

 

mailto:jacvantrijp@kpnmail.nl

