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Beste KBO-leden, 
 
Gelukkig zijn momenteel in deze nare Coronatijd de maatregelen aan het 
versoepelen. 
Echter voor ons ouderen als kwetsbaarste groep kan het nog best enige tijd duren 
voor we weer onze gebruikelijke activiteiten kunnen gaan houden.  
“De Trapkes” is vanaf 2 juni weer voorzichtig open gegaan. 
Het bestuur van Dorpswerk Sprundel heeft een protocol opgesteld zoals afstand 
bewaren, looproutes, gebruik van reinigingsgel en het aantal mensen wat binnen 
mag. Dit protocol kunt U verderop in deze nieuwsbrief lezen. 
Ook zal iedere bezoeker gevraagd worden of er klachten zijn die betrekking hebben 
op het coronavirus. 
Het bestuur zal dit op de voet volgen, zodra e.e.a. duidelijk is zal het bestuur 
bijeenkomen om te bezien welke mogelijkheden er zijn. 
De volgende “ONS” komt volgens de planning op 30 juli, mochten er in die tussentijd 
ontwikkelingen zijn zal het bestuur U zeker berichten. 
 
Informatie en hulp in coronatijd 

Per dorp van de gemeente Rucphen is een informatiepunt ingericht. Daar 
kunnen inwoners terecht met problemen en vragen betreffende de 
coronacrisis, zoals het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning, 
maaltijdverzorging, het afhalen van medicijnen, een noodzakelijk bezoek aan 
de huisarts, boodschappen doen, hond uitlaten en financiën. Ook initiatieven 
en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen worden gemeld, zodat 
afstemming kan plaatshebben. Daarbij kan eventueel hulp geboden worden 
en toetsing aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM plaatshebben.  
Op www.dorpswerksprundel.nl, onder ‘Sprundel zorgt voor elkaar’, staat veel 
informatie over het coronavirus, de maatregelen daartegen en de activiteiten 
in verband daarmee. Ook telefoonnummers van zorgverleners, winkels die 
boodschappen thuisbrengen en plaatsen waar men eten af kan halen. 
Daarnaast toont Conny de Vries  videobeelden “Meer Bewegen voor 
Ouderen” en wordt de pagina gevuld met spreuken en gedichten. 
 
 
 



  
Het advies van het bestuur is “DURF TE VRAGEN” wanneer dit nodig is! 
 
Houd de 1 meter 50 afstand wanneer U lekker naar buiten gaat en een buurtpraatje 
maakt. 
Bij mooi weer mag U zeker naar buiten en ommetje wandelen en of eventueel 
fietsen. 
Blijf wel thuis wanneer U klachten heeft. 
 
U kunt terecht met al uw vragen of problemen aangaande het corona virus.                            
Voor Sprundel is dit Toon van de Sanden tel. 06-13 75 25 68 
E-mail toonsant@home.nl 
Hij is dagelijks voor U bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en 13.30 uur tot 15.30 
uur. 
Als Toon je niet verder kan helpen wordt je doorverwezen naar de juist plek of 
persoon. Ook staat het informatie punt in contact met organisaties en of vrijwilligers 
die bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen op halen. 
Ook kunt U terecht bij het bestuur wanneer U vragen heeft, zeker wanneer dit de 
K.B.O.-afdeling betreft en informatie over de komende ontwikkelingen. 
Het Zorg-loket van de gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 
uur en 12.00 uur tel. 0165-34 99 90 Cliënten en V.O.A.’s ondersteuners zijn paraat 
 
Advies van het bestuur blijft daarom ook: leef vooral de maatregelen na!!!  
Wij zijn de kwetsbare groep. Tracht zoveel mogelijk contacten te behouden, bel 
elkaar eens op met name de alleenstaande oudere. Daarmee doorbreek je de 
eenzaamheid voor jezelf en de ander. U kent vast wel iemand die graag een 
telefoontje wil ontvangen.   
Het hoeft niet altijd een K.B.O.-lid te zijn. Mag ook een bestuurslid zijn.  
Wij hopen dat de versoepeling van de maatregelen zich voortzet zodat we de draad 
weer snel kunnen oppakken.  
We zullen U hierover berichten via de media, een extra nieuwsbrief en onze website 
www.kbo-sprundel.nl 
 
 
Pas goed op jezelf, blijf vooral gezond !! 
 
 
Heeft U 9 oktober genoteerd in de agenda of op de kalender: Jaarvergadering met 
amusement. 
 
 
Het bestuur wenst U allen ondanks de vele beperkingen een fijn zomer toe. 

 
 
 



  
 
 

Dorpshuis De Trapkes vanaf 2 juni beperkt open 

Open, maar…. 
We zijn blij dat De Trapkes vanaf dinsdag 2 juni open mag. Door de coronacrisis is de 
openstelling wel beperkt en gelden er strenge maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden. Er mogen in het hele gebouw, exclusief het kerkgedeelte, in totaal naast 
het personeel maar 30 personen binnen en er zijn slechts enkele activiteiten 
toegestaan. 

Reserveren 
Als je er zeker van wil zijn dat je binnen kunt, reserveer dan van tevoren via telefoon 
0165-382889. Dat kan tijdens de openingstijden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 16.00 uur.  
Met inachtneming van het protocol kunnen clubs/verenigingen ook op andere tijden 
van De Trapkes gebruik maken. 
Een reservering aanvragen kan ook via e-mail: trapkes@dorpswerksprundel.nl 
Entree 
Maximaal tien minuten voor de afgesproken tijd mag je naar binnen. 
Als je verkouden of grieperig bent, ben je helaas niet welkom. 
Bij binnenkomst worden de bezoekers gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben 
en worden hun namen en telefoonnummers (of e-mailadressen) genoteerd. Dit om 
te kunnen waarschuwen als er een bezoeker positief op corona getest wordt. Na 
drie weken worden die gegevens vernietigd. 
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
Algemene regels 
– Houdt 1,5 meter afstand van elkaar 
– Geen handen schudden 
– Regelmatig je handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken 
– Niezen en hoesten in de elleboog 
– Er mag maximaal 1 persoon in de toiletruimte 
– Bezoekers mogen niet blijven staan en moeten zoveel mogelijk blijven zitten 
– Consumpties afhalen en gelijk afrekenen met pinpas 
Heel veel kan niet 
Buiten het personeel mogen er in totaal maar 30 mensen in het gebouw. Iedereen 
moet, om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoveel mogelijk gaan zitten en 
op dezelfde plaats blijven. Alle activiteiten waarbij gelopen wordt of veel bewogen 
wordt kunnen niet doorgaan. De stoelen moeten 1,5 meter van elkaar blijven staan. 
Behalve voor vaste koppels en voor gezinsleden; die mogen naast elkaar zitten. Voor 
er nieuwe bezoekers gaan zitten worden stoelen en tafel ontsmet. 
Via materialen kan het virus doorgegeven worden. Daarom zijn kranten, tijdschriften 



  
en folders uit de foyer verwijderd en mogen er geen kaart- of andere 
gezelschapsspelletjes gedaan worden. 
 
Wat wel kan 
Inloop: Met in acht neming van de ‘Algemene Regels’ zijn bezoekers in de foyer 
welkom, totdat er 30 mensen in het gebouw zijn. 
Handwerken: Handenwerken kan met eigen materialen op 1,5 meter van elkaar. 
Boekspot: Bij de boekspot kunnen boeken (terug)gebracht worden. Die boeken gaan 
twee dagen in quarantaine. Bij het kiezen van een boek moet gebruik gemaakt 
worden van de gel en de wegwerphandschoen bij de boekspot. 
Biljarten: Biljarten kan met twee personen die elk hun eigen keu en eigen biljartkrijt 
meebrengen. Er wordt gewerkt met een tijdslot. Er mag maar één biljart gebruikt 
worden. Dat is per tweetal voor 50 minuten te reserveren. De reserveringstijden 
zijn: 9.00 tot 9.50 uur, 10.00 tot 10.50 uur, 11.00 tot 11.50 uur, 13.00 tot 13.50 uur, 
14.00 tot 14.50 uur en 15.00 tot 15.50 uur. Nadat een tweetal gebiljart heeft wordt 
het biljart ontsmet. 
Bijeenkomsten: Door de 1,5 meter maatregel is het aantal plaatsen in de lokalen 
zeer beperkt en in totaal mogen er, naast het personeel, slechts 30 mensen in het 
gebouw. 
 
Neem bij vragen, of voor reserveringen, contact met ons op: 
telefonisch: 0165 382889 
e-mail:  trapkes@dorpswerksprundel.nl 
De regels zijn er voor de veiligheid van jezelf en anderen. Worden ze niet nageleefd 
dan moeten we weer sluiten. 
 

 

 

 

Iedere maand wordt bij U de ONS met de maandelijkse nieuwsbrief in de brievenbus 
gestopt. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers van de KBO, die een aantal straten 
voor hen rekening nemen. Ook hierbij geldt, vele handen maken licht werk. Om dit 
in de toekomst zo te houden zijn wij op zoek naar een aantal personen die bereid 
zijn om eerst als reserve, als een van de bezorgers niet kan, en later als bezorger de 
ONS willen rondbrengen. Voor informatie kunt U terecht bij Martien Smulders tel. 
06-86613847 en E-mail martiensmulders@home.nl 


