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Dorpsbus Sprundel – St. Willebrord gaat op 17 december 2019 rijden 

 

Half december wordt de buslijn 312 gestrekt. De bushaltes in Sprundel en St. Willebrord 

vervallen dan definitief.  

Er wordt wel een nieuwe bushalte in gebruik genomen bij de rotonde  aan de 

Vosdonkseweg, Noorderstraat en Kozijnenhoek.  

Voor inwoners van St. Willebrord en Sprundel gaat dan Dorpsbus Sprundel – St. Willebrord 

rijden. Die brengt passagiers van deur tot deur. 

 

Een rit vastleggen kan minimaal 1 werkdag en maximaal 14 dagen 

van tevoren. De Dorpsbus aanvragen, 

via het telefoonnummer 

 

0165 - 782565 

 

De bus aanvragen kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Je wordt dan op het 

thuisadres opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht. De Dorpsbus rijdt 

(voorlopig?) alleen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Een enkele rit binnen de 

gemeente Rucphen kost € 2,50, retour € 5,-. De Dorpsbus vervoert ook inwoners van St. 

Willebrord en Sprundel naar bestemmingen binnen de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur 

en Zundert, de dorpen Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd en de ziekenhuizen in 

Breda en Bergen op Zoom. Een rit buiten het grondgebied van de gemeente Rucphen kost 

per persoon € 5,- een retourtje kost € 10,-. 

Vrijwilligers nodig 

Om de Dorpsbus te laten rijden zijn er vrijwilligers nodig zoals chauffeurs, rittenplanners 

en coördinatoren. Inlichtingen en/of aanmelden kan bij de coördinatoren, 

Jan Bolluijt (tel. 06-27190046) en Adrie van Ginneken (tel. 06-13052059) 

11 december 2019 

RIKKEN, SJOELEN, RUMMICUP 

Aanvang 13:30 uur 

Zaal open 13:00 uur 

Het belooft weer een leuke 

 middag te worden. 

Noteer alvast in uw agenda: 

Volgende datum: 8 januari 2020 

Voor inlichtingen: Cor Rens, 

tel. 0165 382869 

 

 
 



  

 

 

De Ouderenlijn brengt U   

op een makkelijke manier 

in contact met  

andere ouderen. 

Veilig, laagdrempelig en  

vooral gezellig 

 

 

U kunt zich inschrijven voor de ouderenlijn, geeft daarbij aan welke interesses U heeft en 

wanneer U telefoon gesprekken met anderen wilt voeren.  

De ouderenlijn legt het contact voor U op een tijdstip dat voor U goed uitkomt. 

Meer weten en of inschrijven, voor 14 december. 

info: Cees van Oorschot tel 0165.383301, e-mail cees.van.oorschot@kpnmail.nl 

 

         

 
 

 

        

 

Onderwerpen: 

1.    Het internet op 3.    Zoeken met een zoekmachine 5.    E-mailen 

2.    Websites bekijken 4.    Invullen en aanvragen  6.    Downloaden 

 

Woensdag 18 december kerstviering. 

De uitnodiging met het programma vindt u in de losse bijlage. 

Opgeven vóór 10 december. 

Stop uw inschrijving in de bus van de Trapkes of lever hem in  

bij een van de bestuursleden. 
==================================================================== 

Wij/ik kom(en) naar de kerstviering op woensdag 18 december 

 

Naam:…………………………………………………………………… Aantal personen…………. 

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

 

Zin in een computercursus in de wintermaanden? 

Geef u op voor de gratis cursus : “Het internet op” voor alle leeftijden 

 zeker ook voor senioren, geen speciale voorkennis vereist 

Er zijn cursusbegeleiders aanwezig om u wegwijs te maken en  

al uw vragen te beantwoorden 

Lekker dichtbij : gewoon in de bibliotheek  

 in het Gemeentehuis van Rucphen. 

U kunt elk moment instromen bij de cursus. 

            maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 

De cursus is gratis – en u hoeft geen laptop mee te brengen. 

Wilt u zich opgeven voor Klik & Tik of wilt u meer informatie? 

Bel of kom naar bibliotheek Rucphen, Binnentuin 3: 0165 341 789 

 



  

“STOP DE PENSIOENROOF !” 

 

Op vrijdag 22 november organiseerde KBO-Brabant i.s.m. K.B.O.- Oudenbosch een 

bijeenkomst over de toekomst van onze pensioenen. Rob de Brouwer, pensioenexpert van 

KBO-Brabant, legde de overvolle zaal haarfijn uit dat onze regeringsleiders ons mythen 

vertellen die niet waar zijn. Onze pensioenen worden al jarenlang, ten onrechte, niet 

geïndexeerd terwijl het leven elk jaar duurder wordt: dat kan niet ! Hij verduidelijkte dit 

met enkele getallen: in 2018 hadden onze pensioenfondsen een vermogen van 1457 

miljard, aan pensioenpremies kwam er nog 33 miljard binnen en de opbrengsten van de 

beleggingen waren ruim 30 miljard. Ongeveer 1520 miljard “in de pot” dus.  De totale 
uitgaven aan o.a. pensioenuitkeringen waren 38 miljard. Het vermogen van de 

pensioenpot groeit dus elk jaar. We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld en toch 

wil onze overheid de pensioenen anders regelen! Minister Koolmees wil zelfs korten op 

onze pensioenen. Alles draait om de z.g. REKENRENTE die in Nederland gehanteerd wordt: 

ongeveer de laagste van Europa.  Als onze regeringsleiders bereid zouden zijn om deze te 

verhogen naar een gemiddeld  niveau zoals in onze aangrenzende buurlanden gehanteerd 

wordt hebben alle pensioenfondsen een ruim voldoende dekkingsgraad en zijn alle 

zogenaamde problemen (die ons dus aangepraat worden) opgelost.  

Tot slot riep hij alle gepensioneerden op om in actie te komen tegen de “pensioenroof” 
door onze regering. 

 

 

 

 

 

 

SeniorenExpo    Donderdag 16 januari 
U kunt zich aanmelden door onderstaand  

inschrijfstrookje in de KBO bus in de Trapkes te doen.  

Opgeven vóór 14 december. 

De vertrektijd van de bus wordt in de nieuwsbrief 

 van januari bekend gemaakt als duidelijk is hoeveel  

personen er meegaan. 

De kosten voor de bus bedragen € 8,-- per persoon (inclusief entree expo) 

U kunt dit bedrag overmaken op rekening: KBO Sprundel NL67RABO 0148 6369 93 

==================================================================== 

Inleveren vóór 14 december      SeniorenExpo 

Ik geef mij op voor de seniorenbeurs in Veldhoven 

 

Naam:……………………………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………….…………………Telefoonnummer:………………………… 

 

Agenda 

11 december Rikken, Sjoelen en Rummicub 

18 december Kerstviering 

21 december kerstparade 

  5  januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

16  januari Senioren expo 

22 januari Feestelijke lancering van onze nieuwe website ! 

Let op!!! Toneel wordt eind februari in plaats van 10 januari 

 

 



  

Kerstparade op 21 december 

De Kerstparade 2019 is op zaterdag 21 december. Om 18.00 uur gaan de kraampjes 

op het Kerstparadeplein open en starten daar optredens.  

De verlichte optocht begint om 18.45 uur te trekken  

vanuit de Hertogstraat door de St. Janstraat, Hofstraat,  

Thornerstraat en Fatimastraat. Het buitengebeuren  

wordt rond 21.00 uur afgesloten met een sterretjesregen  

op het Kerstparadeplein. Daarna is er een gezellig  

samenzijn met muziek (geen dj) in De Trapkes.  

Mensen die mee willen doen met de optocht, kan zelfs met een verlichte rollator, of 

willen helpen bij de organisatie kunnen zich melden bij Jac van Trijp: 

jacvantrijp@kpnmail.nl. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 

De Verenigingsraad biedt op zondag 5 januari weer een Nieuwjaarsbijeenkomst aan. 

Een feestelijke gelegenheid, van 11.00 tot 15.00 uur, voor alle Sprundelaren om 

elkaar het beste in 2020 toe te wensen. Muziekvereniging Door Het Volk Voor Het 

Volk, Ondernemersvereniging Sprundel, Parochiekern Sprundel, Dorpswerk 

Sprundel en Sprundel Vocaal trakteren en er zijn diverse optredens. Tussen de 

optredens door is de trekking van de eindejaaractie van de plaatselijke 

ondernemersvereniging. 

 

GROOT RIKCONCOURS SCHIJF 

Na het grote succes van ons eerste  rikconcours organiseert KBO Schijf weer een groot 

rikconcours. 

Vrijdag 10 januari 2020 is het weer zover,  op die dag kunnen mensen die graag rikken  zich 

uitleven bij KBO Schijf. 

Het rikconcours word gehouden in “Dn Hoge Dries “ Zoeksestraat 5a 4721 AC in Schijf. 
Wij beginnen om klokslag 9.00 uur . De zaal is op vanaf 8.15 uur. 

Na eerst 2 rondes van 20 potjes gespeeld te hebben gaan wij lunchen.  

Na de lunch spelen wij nog twee rondes van 20 potjes , waarna de prijsuitreiking om plus 

minus 16.30 uur plaats vindt. 

Iedere ronde wisselen wij met elkaar 

Inschrijven kan tot 25 december 2019. 

Inschrijfkosten bedragen € 16.50, bij opgave graag voldoen bij C. Gijzen . 
U kunt het bedrag storten op bankrekening nr NL31 RABO 0329 2930 60 tnv  C Gijzen. 

Bij betaling vermelden je NAAM en WOONPLAATS.. ( niet betaald is niet ingeschreven) 

Bij dit inschrijfgeld is inbegrepen , iets lekkers bij de koffie, de lunch. Koffiebon en een 

consumptiebon. 

Heeft u vragen bel of mail C Gijzen 06 83368062  zijn mailadres  cagijzen@home.nl 

Of Corry van de Sande  0165 242008 / 0620415267 haar mailadres v.d.sande@home.nl 

Wij hopen er een gezellige dag van te maken en tot ziens op 10 januari  
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