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DANK….. DANK….. DANK !!! 
Mensen, mensen, wat hebben jullie weer je best gedaan  

met stemmen op de KBO bij de Rabo Club Support actie.  

Een recordbedrag van € 1128,60.  
Weer meer dan in 2018!!  Daar zijn we blij mee. 

Nu kunnen we ter vervanging van ons oude veel te zware 

Vaandel op zoek naar een nieuw hanteerbaar vaandel. 

En natuurlijk helpt het ons om komend jaar weer met onze  

activiteiten voor u, door te gaan.  

Ook DANK aan de Rabobank die dit mogelijk  

heeft gemaakt. 

 

Zin in een gezellige middag? 

Kom dan woensdag 13 november 

naar de Trapkes om te 

Rikken, Sjoelen of Rummikubben 

Zaal open om 13.00 uur, 

aanvang 13.30 uur 

 

Pensioen informatiebijeenkomst van KBO-Brabant voor leden en niet-leden 

 

In de maand november organiseert KBO-Brabant een regionale informatiebijeenkomst 

over pensioenen. 

Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij over de 

actuele ontwikkelingen op dit gebied. 

Vanuit onze K.B.O – afdeling willen wij graag mensen, die interesse hebben, hier deel aan 

laten nemen. 

Deze informatie bijeenkomst wordt gehouden vrijdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur 

(inloop vanaf 13.30 uur),in  de Vossenberg in Oudenbosch 

Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden. 

Aanmelden is verplicht, heeft U of een kennis interesse neem contact op met  

Cees van Oorschot Tel. 0165.383301. E-mail: cees.van.oorschot@kpnmail.nl   

Deze kan U aanmelden. Wacht niet te lang, want vol is vol.  

 

Ter informatie: De eerstvolgende bijeenkomst van geheugenschakel is  

maandag 2 december 2019 met als onderwerp: 

“Moeilijk verstaanbaar gedrag” door psychologe Sandra Belleter 

Inloop 19.00 u, start 19.30 u in woonzorgcentrum Kerkakkers in Rucphen. 

 
 

mailto:cees.van.oorschot@kpnmail.nl


  

Woensdag 4 december 

SINTERKLAASBINGO 
De ballen zijn er klaar voor, U ook? 

Kom dan woensdag 4 december 

naar de Trapkes 

Alle deelnemers hebben prijs 

         €3,00 per kaart inclusief koffie met wat lekkers 

U bent welkom om 13.00  Aanvang 13.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 7 december 2019 

Deze dag organiseert KBO Zegge namens de Kring KBO Rucphen 

de jaarlijkse kerstreis. Dit jaar gaat de reis naar de kerstmarkt in 

Monschau.  

We vertrekken om 7.35 uur bij de kerk. 

Onderweg drinken we in Thorn  een bakje koffie met iets lekkers. 

  

Na de koffie rijden we door naar Monschau  en bezoeken we op eigen gelegenheid de 

Kerstmarkt.  

De Kerstmarkt van Monschau is al eens verkozen tot mooiste van Noordrijn-Westfalen. 

Rondom de grote verlichte kerstboom in het pittoreske centrum vindt u vele 

kerstkraampjes.  

Op de afgesproken tijd gaan we weer richting huiswaarts met onderweg een tussenstop 

voor een 3-gangen-diner  in Thorn , het schitterende witte plaatsje in Limburg  

Om ± 21.00 uur hopen we allen weer veilig thuis te komen. 

Denk ook aan het meenemen van een geldig identiteitsbewijs.  

 

De bijdrage voor deze dag (inclusief bus, koffie met iets lekkers en diner) is vastgesteld op 

€ 45,- per persoon.   Niet KBO leden  € 50,-   Betalen aan uw eigen KBO afdeling!! 

KBO Sprundel NL67RABO 0148 6369 93 

Opgeven en betalen uiterlijk woensdag 27 november 

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

Opgave Kerstmarkt in Monschau 

Naam………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………….. 

Mobielnummer…………………………………………………….. 

Geboortedatum……………………………………………………. 

Handtekening…………………………………………………….. 

 

 

 

 

Vooraankondiging:  Kerstmarkt - - - zaterdag    7 december 

   Rikken en Sjoelen - - woensdag  11 december 

Kerstviering - - - woensdag  18 december 

Toneel - - - vrijdag 10 januari 

Seniorenexpo - - donderdag 16 januari 
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Snelle hulp KBO-Brabant bij wachttijden CBR  
De problemen rondom de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

(CBR) houden nog steeds aan. Gedupeerde automobilisten kunnen bij ons terecht voor snelle 

hulp. Op de website van KBO Brabant houden we ook nieuws bij dat interessant is en er 

staan vragen op die veel gesteld worden, met onze antwoorden. 

Gedupeerden kunnen bellen met Edith Mostert, op ons algemene nummer 073 - 644 40 66. 

Zij is het best bereikbaar tussen 11. 00 uur en 16.00 uur. 

Houd het volgende bij de hand: 

 De brief van het CBR (als u die tenminste al heeft ontvangen); daarop staat een 

kenmerk dat wij kunnen gebruiken 

 Uw BSN-nummer 

 Uw (oude) rijbewijs 
 

Keuringsarts voor leden KBO 75+: De heer M.T. Oppier tel: 06 - 150 801 10  

Binnenhof 13   4871 BR ETTEN-LEUR  

Prijs € 30,-  Afspraken dagelijks tussen 9.00-17.00.  

 

Thema verkeersveiligheid 

In september organiseerden wij een middag over veranderingen in 

het verkeer. Er was niet voor iedereen plaats, dus nu een 2
e 

kans.  

In uw eigen omgeving, binnen de dorpen en ook daar buiten zijn 

veel veranderingen, zoals verkeersregels en verkeersborden. 

Om helemaal bij te blijven organiseren we op  

woensdag 27 november nogmaals zo’n informatie middag. 

 

Een instructeur van rijschool Peter Jansen zal deze middag  

verzorgen 

Deze woensdag wordt u om 13:30 uur verwacht in het theorielokaal 

van rijschool Peter Jansen, Struikhei 43. 

    Via onderstaande strook kunt u zich opgeven vóór 

    15 november. 

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

Woensdag 27 november “VERKEER” (inleveren vóór 15-11) 

 

Naam…………………………………………………………… 

 

Adres………………………………………………………..… 

 

Telefoonnummer……………………………………….. 

 

 

 



  

Maandelijks spreekuur. 

In De Trapkes is maandelijks het spreekuur, voor iedereen toegankelijk,   

waar je terecht kunt met velerlei  vragen. 

Hier zitten mensen van woningbouw vereniging Thuisvester, De Wijkagent,  

De B.O.A. en de Wijkzuster . Vragen over huur en toewijzing van woningen.  

Vragen over uw buurt of wijk aan B.O.A. en of wijkagent.  

Ook aangaande de zorg en Huishoudelijke Hulp aan de Wijkzuster. 

Ieder is apart te spreken. Schroom niet, deze mensen zijn blij met alle vragen om mede 

onze leefgemeenschap te bevorderen.  

Ook voor uzelf een kennismaking met bovengenoemde mensen is al een must, enkel wat 

informatie en of voorlichting kan al, en…….. U ziet er een gezicht bij! 

Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 14.00 uur in de 

Trapkes..  

Het bestuur van onze K.B.O afdeling ondersteunt dit initiatief.  

Maak er gebruik van het is in Uw eigen belang. 

Noteer alvast de volgende data: 12 november en 10 december. 

 

 

Dorpsbus Sprundel – St. Willebrord start medio december 

Op 15 december verdwijnen de bushaltes uit de dorpskommen van Sprundel en St. 

Willebrord. Er is dan op de hoek Vosdonkseweg/Noorderstraat voor beide dorpen één 

nieuwe bushalte. Om inwoners van beide dorpen van openbaar vervoer te blijven voorzien 

gaat vanaf medio december de Dorpsbus Sprundel – St. Willebrord rijden. Een busje dat 

passagiers uit de dorpen St. Willebrord en Sprundel  van hun woning naar hun plaats van 

bestemming brengt, binnen de eigen gemeente en de daaraan grenzende gemeenten. 

Straks kan men een nummer bellen om af te spreken, wanneer en waar men opgehaald en 

thuisgebracht wil worden. Een enkele rit binnen de eigen gemeente gaat € 2,50 kosten en 
naar buiten de gemeente € 5,-. Een retourtje kost het dubbele. 

Er zijn al enkele vrijwilligers om dat busje te laten rijden, maar meer is wenselijk. Het gaat 

om chauffeurs en om mensen die de telefoon beantwoorden, de planning van de ritten 

verzorgen en bijkomende administratieve werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor zijn een 

mobiele telefoon en een laptop beschikbaar. Wil jij helpen, neem dan contact op met  

Jan Bolluijt, tel. 06-27190046, of Toon van de Sanden, 06-13752468. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


