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Verslag vergadering werkgroep KBO-afdeling Sprundel van 22 mei 2019. 

Aanwezig: Jack de Bont, Cees van Oorschot, Toon van de Sanden, Ad van de Maagdenberg, 
Jacqueline Raaymakers, Nel Gulden, Toon de Jong, Jan Bolluijt, Wim van Oorschot, AD van de  
Sande, Wilna Bolluijt en Martha Roks. 

Afgemeld: Jack Daemen, Harrie Uitdehaag, Kees Koevoets en Cor Rens. Toon Roks heeft in 
de vorige vergadering aangegeven dat hij niet meer aanschuift bij deze vergadering, maar 
wel de fietstocht van juni blijft uitzetten. 

1 Opening: Martha opent deze vergadering met een hartelijk welkom en vertelt wie zijn 
afgemeld. 

2 Mededelingen: Cees van Oorschot: Op 18 september is de ontmoetingsdag van de 3 
kringen. Dit jaar is deze dag in het Turfschip te Etten-Leur. Toon van de Sanden: de dag van 
de ouderen is dit jaar op 4 oktober. 

3 Verslag van de vergadering van 20 maart: Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd 
met dank aan de opsteller. 

4 Evaluatie jaarvergadering: De opkomst was iets minder dan andere jaren. Desondanks was 
het een vlotte vergadering, perfect geleid door Cees van Oorschot bij gebrek aan een 
voorzitter. Martha Roks deed in deze vergadering een stapje terug en gaat in de werkgroep 
de zomeractiviteiten coördineren en daarnaast de voorjaars en zomerreis. Daarnaast konden 
we ons verheugen op een nieuw lid in het bestuur, namelijk Martien Smulders. We zijn hier 
erg blij mee, want verjonging in het bestuur is broodnodig. 

5 Viering St-Jan: Voor het 2e jaar is er weer een gezamenlijke viering als opening van de St-
Jansfeesten met Schutterij, Fanfare en KBO. We hopen op fraai weer, zodat de viering op het 
plein kan plaatsvinden. Voorganger is Cees Jongenelen ondersteund door Ria van Oorschot. 
Na de dienst is er koffie van de KBO in de Trapkes. Toon van de Sanden stelt dat Carmencita 
40 jaar bestaat en dat het leuk zou zijn als ze zich zouden presenteren op de feesten met een 
promotiedans. Toon zal het opnemen met het organisatiecomité en kijken wat mogelijk is. 

6 Rondje activiteiten: Toon van de Sanden: Ben vanuit de werkgroep wonen van KBO-kring 
Rucphen naar de bijeenkomst over de nieuwe woonvisie geweest. Op deze bijeenkomst 
waren ook makelaars, bouwbedrijven en Thuisvester. Hebben daar de meest belangrijke 
zaken aangegeven die vanuit de enquête naar voor kwamen. Diversiteit in woningen is 
belangrijk naast de mix van jong en oud. Er zijn nog geen afspraken gemaakt, maar er zijn 
wel wensen op tafel gelegd. Jacqueline Raaymakers: De spelletjesmiddag was weer een 
succes. Het was weer erg gezellig wat een stimulans is om in het najaar weer zo’n dag te 
organiseren. Daarnaast hebben we als koersbalteam de 1e prijs gewonnen op het toernooi   
in Wouw. Ad van de Maagdenberg: Jeu de Boules loopt met 16 active leden erg goed. Het is 
de bedoeling om in het najaar een toernooi te organiseren. Harrie Uitdehaag gaat de 
organisatie op zich nemen. Tevens stelt Ad dat de uitnodiging voor deze vergadering niet 
altijd is binnen gekomen bij de leden of de bijlage niet te openen. Martha heeft de 
uitnodiging als PDF verstuurd, wat door sommigen niet geopend kon worden. Afspraak om 
in het vervolg het bestand zowel in Word als PDF te versturen. Nel Gulden: zowel het 
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wandelen (10 tot 15 wandelaars) als het fietsen (soms wel 20 fietsfanaten) loopt goed. Wel 
is er nog steeds te weinig discipline tot het dragen van hesjes. Toon de Jong: Het 
biljartseizoen is ten einde. Piet Lazeroms is dit jaar kampioen geworden. Op 29 mei komt 
wethouder Mathijssen de prijzen uitreiken en de kampioenen huldigen. Jan Bolluijt: Er is een 
bijeenkomst over vervoer geweest. Saillant detail is wel dat er maar 1 persoon per doelgroep 
kon komen. De gedachte is nu om met een deelauto het vervoer te gaan organiseren. Dir 
wordt een proefproject van 2 jaar. Het is wel een vereiste om e.e.a. zeer goed te promoten. 
Wil ook graag de activiteitenkalender ontvangen, zodat we op voorhand zicht hebben op te 
organiseren activiteiten. Kees van den Broek zal zorgdragen dat alle leden van de werkgroep 
een exemplaar krijgen. Wim van Oorschot: De werkgroep voor het gereed maken van de zaal 
voor activiteiten loopt perfect. Waar nodig is er ondersteuning van Ad van de Sande voor 
licht en geluid. Ad van de Sande: In de nieuwsbrief van juni komt er een vooraankondiging 
voor de tabletcursus in het najaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we dan 
starten in oktober. 

7 Wekelijkse zomeractiviteiten: De zomeractiviteiten worden dit najaar geopend op 17 juli 
in de achtertuin te Etten-Leur. Voorafgaand is er de jaarlijkse fietstocht eind juni en de 
wandeltocht op 10 juli. 24 Juli gaan we naar het reptielenhuis “De aarde”, 31 juli is de 
puzzeltocht, 7 augustus de zomerreis naar Limburg, 15 augustus naar de bloementuin in 
Wouwse Plantage, 22 augustus de tocht naar Meerseldreef voor Pater Pio waarna we op 29 
augustus afsluiten met de 2e fiets verrassingstocht. 

8 Datum volgende vergadering: De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde 
datum van 25 september. 

9 Rondvraag: Ad van de Sande: Graag een vermelding in de nieuwsbrief van juni over de 
fietstocht van Beleef Sprundel. Wilna zal hier zorg voor dragen. 

10 Sluiting: Martha sluit de vergadering met de wens dat eenieder een mooie zomer heeft  
en tot ziens op de koffie bij de St-Jansfeesten en de zomeractiviteiten. 

 

 

Aldus opgemaakt 26 mei 2019 

 

De secretaris                                                                    


