
Verslag vergadering werkgroep KBO-Sprundel van 25 september 2019.

Aanwezig: Martha Roks, Wilna Bolluijt, Martien Smulders, Cor Rens, Ad van de 

Sande, Wim van Oorschot, Ton de Jong, Jan Bolluijt, Nel Gulden, Toon van de 

Sanden, Ad van de Maagdenberg, Harrie Uitdehaag, Kees van den Broek en 

Jack de Bont.

Afgemeld: Jack Daemen

Aanwezig op uitnodiging: Ria Konings en Ad van Loon

1 Opening: Martha Roks opent de vergadering met een hartelijk welkom aan 

allen, een speciaal welkom aan Ria Konings en Ad van Loon die ter 

kennismaking met KBO-afdeling Sprundel aanwezig zijn.

2 Mededelingen: Martha Roks: 20 november is er bij voldoende deelname een 

stamppotreis naar Soerendonk met een toertocht over de vroegere 

smokkelroute en een bezoek aan een abdij te Achel, waarna nog een 

broodmaaltijd. Cees van Oorschot: bij de belangenbehartiging aandacht 

gewenst voor het aanvragen van huur en zorgtoeslag. Steeds blijkt maar weer 

dat vooral ouderen schromen om het aan te vragen, zeker bij de gedachte om 

in aanraking met de belastingdienst te komen. Zeer verheugd te melden dat 2 

mensen bereid zijn om de cursus cliëntondersteuner te volgen, te weten Marie-

Louise Marijnissen en Wim van de Sanden. Ook aandacht voor de dag van de 

ouderen op 4 oktober a.s. De zaal is open vanaf 13. 00 uur en om 13.30 is de 

aanvang van het gebeuren.

Verslag van de vergadering van 22 mei 2019: Martien Smulders meldt terecht 

dat hij niet is vernoemd bij de aanwezigen. Op de vraag vanuit de vergadering 

of het dragen van hesjes bij de activiteiten wandelen en fietsen beter is 

antwoord Nel Gulden dat het aanmerkelijk beter is geworden, al kan het nog 

altijd beter.

Evaluatie zomeractiviteiten: 27 juni 1e fietsdagtocht. Met 24 deelnemers een 

mooie tocht gemaakt richting Zevenbergen en Langeweg waar de lunch is 

gebruikt. De wandeltocht over de vloeiweide bij Rijsbergen was zeer mooi en 

goed georganiseerd. De 30!! Wandelaars waren dan ook allen in hun nopjes. 

Voor de opening van de vakantie activiteiten was er met 21 leden een wat 

magere opkomst. Het bezoek aan het reptielenhuis op 24 juli werd vanwege de

extreme hitte afgeblazen. Ook de fietspuzzeltocht werd vanwege de onzekere 

weersomstandigheden verplaatst naar 4 september. De 25 moedigen gingen 
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welgemutst van start ondanks de dreiging van fikse regenval. Die regenval werd

de spelbreker, zodat na de tussenstop iedereen de kortste weg naar de Trapkes

zocht voor de prijsuitreiking. Hier werd toch nog gezellig nagepraat over de 

toch wel mooie route. De dagtocht met de bus naar Limburg was binnen de 

kortste keren volgeboekt met een 18tal leden op de wachtlijst. Deze leden 

krijgen indien ze dat wensen voorrang bij de eerstkomende reis. Het bezoek 

aan de Gaerde in Wouwse Plantage viel wat tegen. Ondanks de zeer leuke 

ontvangst was het in de serres een rommeltje. Toch konden de 26 bezoekende 

leden terugkijken op een mooie dag, zeker omdat de lunch in Wouwse Plantage

zeer in de smaak viel. De Pater Pio dag op 22 augustus werd door een tiental 

leden bezocht waarvan 4 met de fiets. Volgend jaar willen we deze dag wel 

blijven opnemen in onze vakantieprogramma, maar dan zonder opgave waarbij

eenieder op eigen gelegenheid de trip naar Meerseldreef kan maken. De 

fietstocht van 29 augustus was weer zeer goed bezet met 27 leden die een 

mooie tocht door het achterland van Breda maakten. Via Effen, het Mastbos en

het Ulvenhoutse bos naar Chaam voor de lunch. Daarna over de in bloei 

staande Strijbeekse heide via Galder en Rijsbergen terug naar Sprundel. Wel 

benadrukt Martha nogmaals dat iedereen, zelfs die moeite hebben met 

wandelen en fietsen samen kan komen bij de plaats waar koffiegedronken 

wordt en waar de lunch gebruikt wordt. Bij iedere stop is er ruim de 

mogelijkheid om een babbeltje te maken en ervaringen uit te wisselen.

Rondje overige activiteiten: Harrie Uitdehaag: hebben een Jeu de Boules 

toernooi gehouden wat zeer geslaagd is. Speciale dank aan KBO-afdeling 

Sprundel voor hun financiële ondersteuning. Dit was broodnodig gezien het feit

dat de molen-tuin Stichting moest ophouden omdat er geen subsidie meer 

gegeven werd. Toch hebben we bij de gemeente een verzoek neergelegd voor 

uitbreiding van banen. De huidige is te smal en te kort waardoor het behelpen 

is op dit moment. Zouden op z’n minst 2 goede wedstrijdbanen moeten 

hebben om met onze 19 leden optimaal te kunnen presteren. De plek bij de 

molen is zeer mooi en een gemeente die toerisme wil uitstralen en promoten 

zou zeker op onze vraag naar betere banen moeten ingaan. Nel Gulden: veel 

animo voor fietsen op dinsdag en ook het wandelen op donderdagmorgen is 

erg in. Afgelopen donderdag onszelf als wandelclub gepromoot via radio 

Rucphen waar we op bezoek zijn geweest. Toon de Jong: Biljarten blijft 

populair. Wethouder Mathijssen heeft aangegeven bij de start aanwezig te 

willen zijn. Ook verzoek tot sponsoring gedaan, omdat we graag steeds met 

goede biljartballen blijven spelen. Op dit moment 50 leden die komen biljarten.
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Jan Bolluijt: vanuit de werkgroep vervoer nog melden dat er voor 3 jaar een 

pilotproject voorzien is voor vervoer van deur tot deur met een busje. Wel 

moeten er dan voldoende vrijwilligers voor zijn die willen gaan rijden en ook zal

er een soort centrale meldplaats dienen te komen. E.e.a. zal zich nog moeten 

bewijzen. Als alle details bekend zijn dan promoten via nieuwsbrief en de 

plaatselijke bode. Ad van Loon stelt dat ook radio Rucphen hier een rol in kan 

spelen en is graag bereid een steentje bij te dragen aan de promotie. Ook moet

er de nodige aandacht naar St-Willebrord gaan want dit is per slot van rekening

de kern die gezien haar grote het meest belang bij dit alles heeft. Toon van de 

Sanden: Er komt een duo-fiets in Sprundel voor algemeen gebruik. De 

standplaats is bij het St-Janshof waar men ook kan reserveren. Er is een 

concept woonvisie door gemeente opgesteld. Ook komen er inspraakavonden 

in de kernen. Zal de stukken naar Kees van den Broek sturen voor verspreiding 

onder de leden van deze werkgroep. Wim van Oorschot: bij het werkgroepje 

voor het klaarmaken van ruimten voor activiteiten is alles onder controle. 

Speciale aandacht voor de bevrijdingsoptocht. We willen graag een oproep 

doen via de nieuwsbrief voor vrijwilligers die mee willen rijden in de huifkarren 

en de speciaal gereserveerde nostalgische bus uit de veertiger jaren. 

Kandidaten kunnen zich melden bij Jack van Trijp. Ad van de Sande: in de 

laatste 2 weken van oktober willen we starten met de beginners en 

opfriscursus Tablet met Android. Programma is bekend en Kees van den Broek 

zal de indeling en afspraken met de deelnemers maken. Samen met Jan Bolluijt 

bezig de cursus webmaster bij KBO Brabant te volgen. Streven is om op 1 

januari in de lucht te zijn. Graag info voor nieuwsberichten, activiteiten, foto’s 

en filmpjes voor plaatsing. Concept gemaakt van de opbouw en structuur en 

naar de leden van het bestuur gestuurd voor hun reactie.

Vrijwilligersavond vrijdag 29 november: Voor en met de vrijwilligers willen we 

deze avond binnen golf gaan spelen. Kees van den Broek zal de uitnodigingen 

naar de leden van de werkgroep toesturen.

Carnavalsmiddag 16 februari: Als KBO voelen we wel wat voor het idee van de 

carnavalsstichting voor een brunch en nadien een luchtig programma. Wel is op

dit moment alleen Jan Boeren de man die de kar nog trekt bij het carnaval 

comité. Na 11 november is er wellicht meer duidelijkheid over de toekomst en 

zal Kees van den Broek Jan Boeren contacteren voor verdere afspraken.

Meerdaagse vakantie in 2020: De suggestie van Martha Roks om eens een 

meerdaags uitje te organiseren heeft breed draagvlak bij de werkgroep. De 
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reisjes in het verleden waren ook vaak succesvol en het is nu zeker het 

proberen waard. Martha zal e.e.a. onderzoeken en dan met een voorstel 

komen. Ook dient er een peiling te komen om te kijken of er voldoende 

interesse is.

Datum volgende vergadering: De leden van de werkgroep zijn het unaniem 

eens met de voorgestelde datum van 22 januari 2020.

Rondvraag: Ad van Loon: heb deze morgen gemerkt hoe bruisend KBO-afdeling

Sprundel is. Hierbij spreek ik mijn waardering hiervoor uit en wil graag 

eventueel een steentje bijdragen in het geheel. Ria Konings sluit zich geheel 

aan bij de woorden van Ad. Toon van de Sanden: Is de spelletjesmiddag op 

woensdag? Inderdaad we willen de middag houden op 23 oktober a.s. 

Sluiting: Martha dankt allen voor hun inbreng en wenst allen nog een prettige 

dag.

Aldus opgemaakt 27 september 2019

Met vriendelijke groet Kees van den Broek 
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