Jaarverslag 2018
Op 1 januari 2017 telde KBO-afdeling Sprundel 427 leden. Er zijn in 2018 33
leden toegetreden en 18 leden zijn overleden. 15 leden hebben om diverse
redenen hun lidmaatschap opgezegd. Leden die 90 jaar werden zijn met een
bezoekje vereerd. Er zijn 15 leden van 90 jaar en ouder en 116 leden tussen 80
en 90 jaar. Mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben (zover bij het bestuur
bekend) werden bezocht en kregen een attentie. Tevens is er de nodige
aandacht voor de overledenen.
Het rikken en sjoelen, wordt maandelijks georganiseerd vanaf september t/m
april. Ondanks dat de opkomst wat minder lijkt, is er een vast groepje dat
steeds aanwezig is en er een plezierige middag aan beleeft. Bijna altijd zijn er 3
of 4 tafels om te rikken en ook 3 of 4 tafels om te sjoelen.
De bingomiddag daarentegen die 2x per jaar georganiseerd wordt, blijft in de
belangstelling van de leden. Steeds zijn er 50 tot 60 leden die eraan
deelnemen. Ook is er 2x per jaar een spelletjesmiddag. Ondanks een dip in
maart 2017 blijft er belangstelling voor.
De repetitie van ons zangkoor “LEVENSVREUGD” is steeds op maandagmiddag
met 16 Leden. Ook hier kunnen we nog extra leden gebruiken die het koor aan
kunnen vullen. Extra aanvulling is zeer gewenst omdat de huidige leden steeds
ouder worden, waardoor aanvulling van jongere leden zeer gewenst is.
De animo voor koersbal blijft ongeveer gelijk met ±19 leden. Ook de animo
voor de competitie is groeiende. Wellicht kunnen we in 2019 met 2 teams
competitie gaan spelen. Er zijn minstens 8 leden nodig om goed competitie te
spelen en we hebben nu 12 geïnteresseerden om competitie te gaan spelen.
Jeu de Boules op dinsdagmorgen bij de molen blijft erg in trek. In de
wintermaanden wordt er uitgeweken naar een binnenbaan in Oudenbosch.
Ook is er meestal een toernooi met zusterverenigingen. Aanmelden kan men
uiteraard nog steeds, want hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Het wandelen op donderdagmorgen blijft in trek. Een vaste groep van ongeveer
8 tot 12 leden trekken de wandelschoenen aan voor een tochtje van meestal
5 of 6 kilometer.
Fietsen kan men op dinsdag. De donderdagmiddag fietsgroep is gestopt.
Samenkomst bij de Trapkes om 13.30 uur voor de dinsdagmiddag fietsers.
“HERTOG JAN” speelt op dinsdagmorgen en woensdagmorgen onderling
competitie en op maandag, donderdag en vrijdag is het vrij biljarten. “HERTOG
JAN” telt momenteel 48 leden, wat zowat het maximum is. In
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competitieverband wordt er ook gespeeld bij ODSI met 7 teams op
verschillende middagen, ook in de gemeente.
Eenmalige activiteiten 2017
De seniorenexpo te Veldhoven op 18 januari stond in het teken van de zware
storm die over Nederland trok. Op de heenreis was er een enorme file die ± 2
uur duurde, zodat men pas tegen de middag in Veldhoven aankwam. Na
overleg met de chauffeurs is de terugreis een half uurtje later gepland zodat er
toch genoeg gelegenheid was voor een goed bezoek aan de beurs.
De filmmiddag op 21 januari was een doorslaand succes. De zaal was te klein,
zodat de achterwand geopend diende te worden. Velen waardeerden de
voorstelling en de lof uitingen waren niet van de lucht. Wel waren er vragen
om het scherm hoger te hangen zodat men een nog beter beeld kon krijgen van
de voorstelling. Dit verzoek is inmiddels gerealiseerd.
Jammer was dat er gelijktijdig met de carnavalsmiddag op 4 februari nog
diverse evenementen plaatsvonden zodat de opkomst wat mager was. Op het
60jarig huwelijksfeest van onze leden Piet en Riet Nuyes waren tal van onze
leden uitgenodigd en ook het wereldkampioenschap veldrijden en inhuldiging
van de nieuwe pastoor van de Franciscus parochie was debet aan de lagere
opkomst. Als bestuur vinden we echter dat we deze middag moeten blijven
ondersteunen als afdeling.
De toneelmiddag op 24 februari was als vanouds weer goed bezet met meer
dan 80 leden. Wel duurde de eerste akte ietwat te lang voordat de koffie
ingeschonken kon worden.
De carnavals bingo op 22 februari was weer ouderwets gezellig al was de
opkomst iets minder dan bij vorige bingo’s. Wel waren de aanwezige leden vol
lof over deze middag en gingen ze voldaan allen naar huis met een prijs of
prijsje.
Voor het thema VLINDERS op 21 maart door de heer Jos Mensen was de
belangstelling matig met 20 leden die naar deze zeer mooie presentatie
kwamen kijken. De presentatie was erg indrukwekkend en mooi, al was de duur
wat kort. Vooral de manier waarop de foto’s gepresenteerd werden maakte
indruk.
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De paasviering en jaarvergadering op 28 maart was weer zeer goed bezet met
165 leden. Eerst de sfeervolle dienst met een indrukwekkende overweging over
eenzaamheid door pastor Wim van Reen, waarna weer een prima lunch volgde.
Na de lunch eerst de jaarvergadering waarin Cees van Oorschot onze voorzitter
aankondigde vanaf dat moment geen voorzitter meer te zijn en de
verwelkoming van Ad Meijer als nieuw bestuurslid. Na de jaarvergadering een
toneelstuk door de groep “Spelen met tijd” uit Rijsbergen. Jammer was wel dat
ondanks een eerdere afstemming in de Trapkes het geluid wat tegenviel.
Voor de spelletjesmiddag op 18 april was de opkomst redelijk met 16 leden.
Het was een gezellige middag waarvan iedereen genoten had.
De themamiddag veilig en gezond op 25 april werd volgens opgave van Jan
Braspenning met 32 deelnemers matig bezocht. Wel was het inhoudelijk een
interessante en leerzame presentatie.
26 April was het bezoek aan de kaasboerin. Met totaal 76 aanmeldingen was er
een extra grote bus benodigd voor het vervoer naar Postel. De show werd zeer
gewaardeerd, al was de ruimte om te dansen toch wel beperkt.
Over de voorjaarsreis op 9 mei waren de meningen verdeeld. Sommigen
vonden het een mooie reis, terwijl anderen meer vrij tijd wilde in de stad.
Martha heeft bij de organisatie aangegeven dat de gids meer aan de wensen
van de deelnemers moet voldoen. Wel waren de 46 leden zeer te spreken over
de afsluitende broodmaaltijd bij de Bakkersmolen in Essen-Wildert.
De kringbedevaart op 16 mei werd door 16 leden uit Sprundel bezocht. 4 Leden
zijn met de fiets gegaan. De dag was geslaagd met een mooie goed bezette
dienst met als voorganger de nieuwe pastor Hans van Geel. In de Nieuwenberg
werd na afloop koffiegedronken en bijgepraat door de leden van de kringen
Etten-Leur, Zundert en Rucphen.
De St-Jansviering op 23 juni was een waar succes. Mooie opkomst en een
sfeervolle dienst. Ook het vendelzwaaien kon rekenen op het nodige publiek.
Na afloop was er zoals gebruikelijk koffie met iets lekkers aangeboden door
KBO-afdeling Sprundel. Ook hier was de opkomst groot. Het bestuur is dan ook
van mening dat zeker gezien het toekomstbeeld KBO-afdeling Sprundel ieder
jaar beter aan kan sluiten bij de viering die op de zaterdagavond gehouden
wordt. Voorwaarde is wel dat Ria van Oorschot en Kees Jongeneelen volgens
de traditie van de KBO-voorgangers zijn.
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Senioren vakantie activiteiten
In 2018 was het jubileumjaar voor de vakantie activiteiten. Voor het 10e jaar
worden deze nu georganiseerd. Dit jaar stond in het teken van het uitzonderlijk
mooie weer. Zoals gebruikelijk was er voor de officiële opening van de
activiteiten eerst een fiets en wandeltocht. Aan de fietstocht op 28 juni werd
door 31 leden deelgenomen. Toon Roks had samen met Piet Mathijssen weer
een mooie tocht uitgezet door de grenstreek. Na de koffiepauze in Wernhout
ging het via Wuustwezel naar Loenhout voor de lunch waarna de tocht via
Maxburg terugvoerde naar Klein-Zundert voor een laatste stop.
De wandeltocht op 12 juli was dit jaar bij de Menmoerhoeve. Het was een zeer
mooie tocht, gelukkig door een bosrijk gebied dat zeer welkom was door de
warmte die dag. 14 Wandelaars trotseerden de toch wel tropische hitte en
genoten intens na op het terras met een verkoelend drankje.
De opening van de vakantie activiteiten was dit jaar in Rijsbergen bij het
aardbeien terras. Zoals bij alle activiteiten was het ook nu weer warm, zodat
een verfrissend aardbeivlaaitje best smaakte. De 31 leden vermaakten zich
uitstekend op het terras en enkelen deden nog mee aan de rondleiding in de
kassen.
Door de hitte werd de fietspuzzeltocht verzet van 25 juli naar 5 september. De
zomerreis ging dit jaar naar Ootmarsum. Er waren zoveel aanmeldingen dat we
een wachtlijst hadden. Iedereen was vol lof over deze zeer mooie reis met het
bezoek aan Ootmarsum en de historische glasblazerij. Ook het diner “dekselse
pannetjes” viel uitermate in de smaak. Martha Roks kreeg dan ook vele
complimenten voor de organisatie van deze prachtige reis.
Woensdag 8 augustus was het bezoek aan de paardenmelkerij “De Edelweiss”
te Etten-Leur. De opkomst was met 12 leden matig mede door het warme
weer. De excursie was zeer interessant met goede uitleg over huisvesting,
paardenras en vooral het positieve van paardenmelk, die medicinale
eigenschappen bevatten.
De interesse voor het bezoek aan fruitteler Roks in Fijnaart op woensdag 15
augustus was dermate groot dat we zelfs de leden in 2 groepen moesten
verdelen voor de fietstocht ernaartoe en voor de rondgang in de boomgaard.
Indrukwekkend was het aantal peren en appels dat aan de bomen hing. De
fruitkweker gaf de nodige uitleg over de boomgaard, kweken, sproeien en
snoeien van de bomen.
Donderdag 23 augustus zijn we op bedevaart naar Meerseldreef geweest. Voor
het eerst deze zomer was het weer wat minder. De opkomst met 11 leden was
dan ook matig, al waren er toch enkelen die met de fiets gegaan zijn. De dag
zelf was als vanouds zeer goed georganiseerd en sfeervol.
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Dinsdag 28 augustus was het mooie weer terug en onder een stralende zon
begonnen 36 fietsers aan een mooie tocht via Nispen voor een eerste
koffiestop, naar Wouwse Plantage voor de lunch die na de nodige kilometers
best smaakte. Daarna door mooie landelijke weggetjes via Visdonk naar de
Rucphense bossen voor een laatste drinkpauze. Op een enkele uitzondering na
waren allen zeer enthousiast over deze mooie tocht.
Op 5 september was dan de puzzeltocht. 36 leden waren aanwezig op deze
door Jan Bolluijt en Toon de Jong uitgezette tocht. Jan en Toon zijn erin
geslaagd om er een zeer mooie uitdagende tocht van te maken. In Rijsbergen
en Etten-Leur was er gelegenheid voor een drankje met daarnaast nog de uitleg
over de uitspanning en uitdagende opdrachten ter plaatse.
Overige activiteiten najaar
De processie georganiseerd door Beleef Sprundel en de parochie op 30
september was een doorslaand succes. Het was zeer imposant zoals de stoet
door het dorp trok naar de ommegang van het kerkhof waar de gerestaureerde
geheimen van de rozenkrans werden ingewijd door pastoor Hans van Geel. Na
afloop was er in dorpshuis de Trapkes gelegenheid tot ontmoeting en
nakeuvelen onder het genot van een drankje en volop entertainment. De
dagen erna werd er nog door velen herinneringen opgehaald aan dit mooie
gebeuren, waar ook de link naar vroeger werd gelegd.
De dag van de ouderen op 2 oktober werd door ruim 80 senioren bezocht.
Wethouder Suzanne Breedveld heeft zich voorgesteld als de nieuwe wethouder
van het sociaal domein en gaf haar visie op haar werk en taken hierin. Zij en
Toon van de Sanden hielden een presentatie over zorg en de aandacht die de
gemeente voor dit item heeft en het probeert uit te dragen naar de ouderen.
Daarna was er een optreden van cabaretgroep Steunvast wat enorm in de
smaak viel.
Op 4 oktober gingen we met een volle bus richting Boskoop voor een
kledingshow. De dag was zeer geslaagd met een perfecte verzorging door het
bedrijf. Iedereen was dan ook vol lof het initiatief voor deze dag, waarop ook
enkele leden ook al vroegen om een show in het voorjaar.
17 Oktober was de gezamenlijke ontmoetingsdag van de 3 kringen in de
Trapkes. Het was een ongekende happening qua opkomst en ambiance. Tegen
de 300 leden waren aanwezig. De voorzitter van KBO Brabant was present en
sprak de overvolle zaal toe over o.a. huisvesting en de problemen daarmee
voor ouderen, waarna het Shantykoor de Kreekrakkers de zaal in vervoering
brachten met hun optreden. Jack Daemen had weer gezorgd voor de nodige
hapjes wat zeer in de smaak viel. Onze afscheidnemende secretaresse van de
Kring Lucie de Groot genoot met volle teugen van deze voor haar laatste
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activiteit als bestuurster van de Kring gemeente Rucphen. Afdeling Sprundel
mag met recht trots zijn op de organisatie van deze geweldige middag.
Spelletjes middag op 24 oktober was een succes en ouderwets gezellig. De
opkomst was een mooie 21 personen die in 7 groepen van drie streden op het
scherpst van de snede. Groep 5 Toke de Bont, Koos Heeren Dina Oomen heeft
gewonnen met totaal 4864 punten. Individueel was Cor Rens de beste met
1478 punten voor Koos Heeren met 1313 punten en Kees Lazeroms met 1298
punten.
24 Oktober was ook de start van de vervolgcursus tabletgebruik. 11 Cursisten
hadden niets dan lof voor ons lid Ad van de Sande als docent, die de cursisten
wegwijs maakte in de materie van het beheren van data, fotocompilatie en
efficiënt omgaan met mail. Bijna alle deelnemers vroegen om een vervolg in
2019.
De themamiddag gezond ouder worden op 7 november werd zeer
drukbezocht. Wel waren de meningen ietwat verdeeld over de manier van
presenteren. Voor sommigen was het iets te commercieel, al maakte het
presentje aan het eind bij velen veel goed.
Voor de sinterklaasbingo op 28 november was de zaal met meer dan 50 leden
goed gevuld. Martha Roks begeleide de bingo wegens verhindering van Cees
van Oorschot op voortreffelijke wijze. Iedereen ging dan ook voldaan met een
prijs naar huis, in het bijzonder Kees Hellemons die spekkoper was met de
meeste prijzen.
Op 30 november hebben we de werkers en de ONS bezorgers van onze
KBOafdeling een avond aangeboden. Paul Asselbergs uit Bergen op Zoom gaf
een lezing over zijn ervaringen als trouwambtenaar. Het was een interessante
lezing al was het wel met een hoog ik gehalte. Jack Daemen had
worstenbroodjes gebakken die zeer goed in de smaak vielen. De aanwezigen
kregen een aandenken voor hun werk in het afgelopen jaar en ook een boekje
van het werk van Paul Asselbergs.
De kerstreis van Kring gemeente Rucphen ging dit jaar op 7 december naar
Keulen. Door wat oponthoud kwam men iets later aan in de stad zodat er iets
te weinig tijd was om de gehele markt te kunnen bezoeken. Toch was het een
mooie dag, zeker omdat het de gehele dag droog bleef en het diner op
terugweg zeer goed in de smaak viel. Door het mindere weer op de terugweg
was het tijdstip van thuiskomst wat later dan verwacht, doch dat kon de pret
niet drukken.
De kerstviering op 19 december werd als vanouds zeer goed bezocht met 178
aangemelde leden. Na de sfeervolle dienst door pastoor Hans van Geel viel de
lunch zeer in de smaak. Na de lunch was er amusement van Liesleut die ervoor
zorgden dat er volop ambiance in de zaal was. Iedereen ging dan ook met een
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voldaan gevoel naar huis. Deze kerstviering werd mede mogelijk door
PREMIEPLAN via KBO Brabant. Hoe werkt het? Het totaal van de bijdragen voor
koersbal, rikken en sjoelen, de spelletjesmiddag en de sinterklaasbingo, min de
kosten voor de prijsjes, bij elkaar geteld zou dan verdubbeld worden door
PREMIEPLAN. Deze opbrengsten telden mee in de periode 17-9 t/m 17- 12. Op
deze manier kregen wij de lieve som van 570 euro van Premieplan voor onze
kerstviering, waar we heel blij mee zijn.
2018 was ook het jaar waarin de wet op de privacy is ingegaan. Ook KBO
afdeling Sprundel heeft een eigen privacyverklaring waaraan we ons als
afdeling dienen te houden.
Verder stond het jaar 2018 in het teken van de problematiek van het openbaar
vervoer. Zoals het er nu naar uitziet komt de mobiliteit danig in het gedrang.
Onze leden Jack Daemen en Jan Bolluijt hebben namens KBO samen met
Stichting Dorpswerk een brief naar de gemeente gestuurd waarin we onze
zorgen uitten. Ook is er ingesproken bij de commissievergadering openbaar
vervoer. Tot december 2019 zal het vervoer nog blijven zoals het nu is, doch
daarna zijn de vooruitzichten somber te noemen. Moeten maar hopen dat de
gemeente alsnog met een oplossing voor dit probleem komt. KBO Sprundel is
hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met KBO Willebrord,
Dorpswerk Sprundel en de Gemeente Rucphen. In december is de eerste
gezamenlijke vergadering geweest, waarin het besluit is genomen om
gezamenlijk in gesprek te gaan met de provincie en Arriva. In januari 2019 zal
dit gesprek plaatsvinden.
Verder terugkijkend op 2018 kunnen we stellen dat KBO-afdeling Sprundel
springlevend is met vele mooie activiteiten waar we met genoegen op kunnen
terugkijken. Wel moeten we constateren dat de animo onder de leden voor
een bestuursfunctie niet overweldigend groot is. Zo hebben we nog steeds
geen voorzitter en ook andere bestuursleden hebben al lang zitting in het
bestuur. KBO-afdeling Sprundel is dan ook dringend toe aan nieuwe
enthousiaste bestuursleden.
Kees van den Broek secretaris
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