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Leden van K.B.O.-afdeling Sprundel. 

Nu de maatregelen zich aan het versoepelen zijn, denken we als 

bestuur er over na hoe we na de vakantie onze vereniging weer 

op de rails kunnen zetten. Zodat we onze leden weer de nodige 

ontspanning kunnen bieden. 

De buiten activiteiten : Jeu de Boules, Fietsen en Wandelen zijn onder de huidige 

maatregelen toegestaan en zijn opgepakt. Het vrij biljarten met 

2 personen wordt uitgebreid. De Trapkes zijn in de 

vakantieperiode gesloten tot 15 augustus. 

Op 17 augustus komt het bestuur bijeen. 

Dan gaan we bezien wat mogelijk is om de 

binnen activiteiten te kunnen opstarten.  

De 1,50 meter afstand is vooralsnog een probleem, hopelijk 

versoepelen de maatregelen nog wat. K.B.O.-Brabant heeft ons 

ondersteunende adviezen toegezonden. We zullen alle 

mogelijkheden nagaan en U hierover berichten in de “nieuwsbrief” 
die komt eind augustus.  

 

 

 

Jaarvergadering: 

Zoals U weet hebben wij onze jaarvergadering nog 

niet kunnen houden. Omdat we toch een 

jaarvergadering moeten houden, hebben wij deze 

vastgesteld op vrijdag  9 oktober. In het boekje van de 

“Paasviering en ledenvergadering”  staan: de agenda, 

het jaarverslag en het verslag jaarvergadering 2019 . 

Dit heeft U gekregen begin april, tegelijk met de uitnodiging van de Paasviering. Ook 

staat erin welke bestuurders aftredend zijn en de kandidaten die zich hebben 

aangemeld als nieuwe bestuurder. Als U op of aanmerkingen heeft over de 

vergadering dan kunt U dit melden bij een onzer bestuursleden. 
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Samenwerking met de gemeente blijft ook in stand. 

Er is in elk kerkdorp van de gemeente Rucphen een informatiepunt. Hier kunt U 

terecht met al uw vragen of problemen aangaande het corona virus. Als deze U niet 

verder kunnen helpen, wordt je doorverwezen naar de juist plek of persoon. Ook 

staat het informatiepunt in contact met organisaties en/of vrijwilligers die 

bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen op kunnen halen. 

Voor Sprundel is dit Toon van de Sanden tel. 06-13 75 25 68 

E-mail toonsant@home.nl 

Hij is voor U bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur. 

 

Op dinsdag 14 juli is het overzichtsbord van Sprundel 

onthult. Het staat bij het monument van 1000 jaar 

Sprundel. Op dit bord staan de monumenten en oude 

gebouwen aangegeven die Sprundel rijk is. Beleef 

Sprundel, een samenwerking van de 

Heemkundekring, molenstichting, Dorpswerk, de 

parochie en de ondernemersvereniging, heeft het 

bord laten plaatsen zodat iedereen gelijk kan zien 

waar de hoogtepunten van Sprundel zich bevinden. 

Tevens is dit moment aangegrepen om een nieuwe 

fiets-fotopuzzeltocht te presenteren. Deze tocht 

“Typisch Sprundel” is een tocht aangegeven door 
blauwe pijlen van ongeveer 30 kilometer waarbij de foto’s in de goede volgorde 
moet worden gezet. De tocht is verkrijgbaar bij De Trapkes en diverse ondernemers 

in Sprundel. De kosten hiervan zijn € 3.00 . De deelname formulieren zijn tot en met 

18 december in te leveren bij  De Trapkes. Wij wensen degene die aan de tocht 

meedoen veel fiets- en puzzelplezier toe. 

 

 

Sinds 23 juli is er in Sprundel een duofiets. Deze 

staat gestald bij het steunpunt en is er voor de 

inwoners van Sprundel. U kunt de fiets per dagdeel 

reserveren. Dus als U niet meer zelfstandig kunt 

fietsen is dit de mogelijkheid om er toch met de 

fiets erop uit te gaan. Alle informatie over deze 

fiets zal in de nieuwsbrief van augustus komen te 

staan. 
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