
KBO-Sprundel Jaarverslag 2019 1 / 8 

Jaarverslag 2019 
 
Op 1 januari 2019 telde KBO-afdeling Sprundel 427 leden.   
Er zijn in 2019 18 leden toegetreden en 25 leden zijn overleden.  
12 Leden hebben om diverse redenen hun lidmaatschap opgezegd. Leden die 90 jaar 
werden zijn met een bezoekje vereerd. 
Er zijn 10 leden van 90 jaar en ouder en 116 leden tussen de 
80 en 90 jaar. Mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben  
(zover bij het bestuur bekend) werden bezocht en kregen een attentie. Tevens is er 
de nodige aandacht voor de overledenen.  
Op uitnodiging zijn we ook op een 50 of 60jarig bruiloftsfeest geweest. 
 
Het rikken en sjoelen, wordt maandelijks georganiseerd vanaf september t/m april. 
Ondanks dat de opkomst wat minder lijkt, is er een vast groepje dat steeds aanwezig 
is en er een plezierige middag aan beleeft. Bijna altijd zijn er 3 of 4 tafels om te rikken 
en ook 3 of 4 tafels om te sjoelen. Ook zijn er dit jaar middagen geweest waarop 
rummikub gespeeld werd. 
 
De bingomiddag daarentegen die 2x per jaar georganiseerd wordt, blijft in de 
belangstelling van de leden. Steeds zijn er 50 tot 60 leden die eraan deelnemen. Ook 
is er 2x per jaar een spelletjesmiddag. Ondanks een dip in maart 2017 blijft er 
belangstelling voor. 
 
De repetitie van ons zangkoor “LEVENSVREUGD” is steeds op maandagmiddag met 
16 leden. Ook hier kunnen we nog extra leden gebruiken die het koor aan kunnen 
vullen.  Extra aanvulling is zeer gewenst omdat de huidige leden steeds ouder 
worden, waardoor aanvulling van jongere leden zeer gewenst is.  
 
De animo voor koersbal blijft ongeveer gelijk met ±19 leden. Ook de animo voor de 
competitie en toernooien is groeiende. Dit jaar was er zelfs een overwinning in het 
toernooi van Wouw.  
 
Jeu de Boules op dinsdagmorgen bij de molen blijft erg in trek. In de wintermaanden 
wordt er uitgeweken naar een binnenbaan in Oudenbosch.  
Ook is er meestal een toernooi met zusterverenigingen. Dit jaar heeft KBO Sprundel 
een eigen toernooi georganiseerd. Wel zou de accommodatie wat aangepast dienen 
te worden omdat eigenlijk maar 1 goede baan aanwezig is. Aanmelden kan men 
uiteraard nog steeds, want hoe meer zielen hoe meer vreugde.  
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Het wandelen op donderdagmorgen blijft in trek. Een vaste groep van ongeveer 8 tot 
12 leden trekken de wandelschoenen aan voor een tochtje van meestal 5 of 6 
kilometer. Fietsen kan men op dinsdag.  De animo blijft groot, soms wel meer dan 20 
deelnemers. Samenkomst bij de Trapkes om 13.30 uur voor de dinsdagmiddag 
fietsers. Voor zowel de wandelaars als de fietsers zijn voor uw eigen veiligheid hesjes 
aanwezig.  
 
“HERTOG JAN” speelt op dinsdagmorgen en woensdagmorgen onderling competitie 
en op maandag, donderdag en vrijdag is het vrij biljarten. “HERTOG JAN” telt 
momenteel 50 leden, wat zowat het maximum is. In competitieverband wordt er ook 
gespeeld bij ODSI met 7 teams op verschillende middagen in Sprundel, Rucphen, St-
Willebrord en Schijf. 1 Van de 7 teams speelt noodgedwongen haar thuiswedstrijden 
bij AGORA in Rucphen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenmalige activiteiten 2019 
 
De senioren expo naar Veldhoven op 17 januari is goed verlopen. Vanuit Sprundel 
waren er 18 aanmeldingen. Volgens Cees van Oorschot was de discipline om op de 
afgesproken tijd aanwezig te zijn zeer goed. Sommige leden vonden wel dat de tijd in 
Veldhoven wel wat langer mocht zijn. 
23 januari themadag natuur was zeer geslaagd met een volle zaal belangstellenden. 
De presentatie van Wijnand Kas was uitermate boeiend. Ook viel het op dat er voor 
het eerst leden waren die we bijna bij geen enkele activiteit zagen, maar die dit zeer 
interessant vonden. 
De filmmiddag van Heemkunde, KBO en Dorpswerk op 27 januari was zeer geslaagd. 
Met een opkomst van ruim 80 bezoekers was de zaal bijna vol bezet. Ook de reacties 
na afloop waren lovend, al hadden sommige thema’s wat korter mogen zijn. 
De toneelmiddag op 2 februari was ook redelijk bezet, al was de opkomst iets minder 
als vorige jaren. Ook waren de meningen verdeeld over het stuk. Sommigen vonden 
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het tegenvallen, waar anderen het een mooi stuk vonden. Wel is het zo dat bij een 
komisch stuk veel gevraagd wordt van de acteurs. Al bij al is het gezien de opkomst 
nog steeds de moeite om het te blijven organiseren. 
Met de opkomst van 75 aanwezigen op de carnavals 
middag op 24 februari zijn we zeer tevreden.  
Ook was het zeer gezellig en de organisatie was  
prima in orde. Deze opzet geeft duidelijk aan dat er  
animo voor is.  
Op de carnavalsbingo op 27 februari was het niet zo 
 druk, 43 deelnemers waar er anders meer dan 50 zijn. Misschien dat het mooie weer 
op die dag hier debet aan is geweest. 
Voor de spelletjesmiddag  
op 27 maart hadden zich 16 leden 
opgegeven. Deze werden  
ingedeeld in 4 groepen. Groep 3,  
Jan Bolluijt, Sientje de Hoon,  
Cor Rens en Marie Sprenkels  
werden de winnaars met 4640 punten. Individueel was Rina Vanlaerhoven het 
sterkste met 1780 punten, voor Jan Bolluijt met 1525 punten en Nel Lazeroms met 
1230 punten. Het was een erg gezellige middag waarbij veel werd bijgepraat. 
De paasviering met jaarvergadering werd iets minder bezocht dan gebruikelijk, n.l. 
140 leden + bestuur. Na een mooie gebedsdienst voorgegaan door pastor Wim van 
Reen met assistentie van Tonnie Sedee was er weer de traditionele smakelijke lunch 
waarna we om 13.00 uur met de jaarvergadering begonnen. Jammer was dat in het 
Bodeverslag de foto van de stagiaires ietwat misplaatst was, 
zeker gezien het feit dat Martha afscheid uit het bestuur nam.  
Ook is de naam van ons nieuwe bestuurslid Martien Smulders 
martiensmulders@home.nl niet genoemd in het verslag van  
de Bode. Deze zaken hadden zeker de nodige aandacht  
moeten hebben. 
De voorjaarsreis op 1 mei was wel mooi, maar het minpuntje was dat voor de leden, 
die wat minder mobiel waren, de afstand van de bus naar de boot iets te groot was. 
Met name Nel Gulden offerde zich op om een lid te begeleiden van bus naar boot en 
andersom.  
De bedevaart te Zegge op 15 mei was als vanouds goed bezet. Vanuit Sprundel 
waren er tussen de 25 en 30 leden, waarvan verschillende met de fiets. 
Bij de themadag wonen op 22 mei was de opkomst beperkt. Het thema op zich was 
zeer interessant. Thuisvester heeft dit thema in alle kerkdorpen van de gemeente 
Rucphen gepresenteerd. 
St-Jansviering 22 juni: Het was een mooie dienst voorgegaan door Kees Jongeneelen 
en Ria van Oorschot.  Namens de Franciscus parochie ging pastoor van Sambeek voor. 
Mede door het zeer fraaie weer was de opkomst lager dan vorige jaren. Dit jaar 2020 
willen we wederom een gezamenlijke dienst houden die dan op 27 juni gepland is. 
Wellicht is er dan iets te vieren omdat dan de fanfare 130 jaar bestaat. Voor de koffie 
na afloop waren ruim 90 mensen aanwezig in de foyer van de Trapkes. De lunch 
voorafgaand aan de dienst voor bestuur en voorgangers werd uitstekend verzorgd 
door Dorpswerk. 
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Senioren vakantie activiteiten 2019 
Voorafgaand aan de wekelijkse activiteiten stapten op 27 juni 24 sportievelingen om 
09.00 uur op de fiets voor een mooie tocht van 55 KM door het West-Brabantse land.  
De eerste stop was bij het haventje tussen Hoeven  
en Zevenbergen, waarna het verder door het polder- 
landschap naar Langeweg ging waar de lunch gebruikt  
werd. Hierna werd er verder gefietst en werd er nog  
gepauzeerd bij camping Liesbos. Het was een  
geslaagde dag waar iedereen met volle teugen van  
heeft genoten. Bij deze willen we dan ook Piet 
 Mathijssen en Toon Roks bedanken voor het uitzetten van deze mooie tocht. 
 
10 juli was de 2e vakantieactiviteit van KBO Sprundel. 30 Leden waren in opperbeste 
stemming om een wandeltocht te maken in het domein “De vloeiweide” van 
Brabants Landschap te Rijsbergen. De meeste leden gingen met de fiets en enkelen 
met de auto naar het startpunt op het Hellegat in het buitengebied van Rijsbergen. 
Het was een uitermate mooie wandeling in een afwisselend landschap van bos met 
mooie kastanje en beukenlanen. De leden genoten met volle teugen en het beetje 
Motregen kon de pret dan ook niet drukken.  
Na het einde van de wandeling is er dan ook nog volop  
nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Na het maken van de groepsfoto kon men ook nog genieten  
van de mooie bloementuin naast het terras. Nel Gulden  
bedankt voor het organiseren van deze super mooie  
wandeling, waar we als KBO trots op terug kunnen kijken. 
 
De officiële opening van de vakantieactiviteiten was dit jaar op 17 juli met een 
tuinparty in de achtertuin aan de Hilsebaan te Etten-Leur. 21 Leden waren aanwezig 
waarvan de meeste met de fiets. KBO afdeling Sprundel heeft voor de koffie met iets 
lekkers gezorgd, zodat iedereen onder het genot van het drankje de tuin kon 
bezichtigen en heerlijk ontspannen kon bijpraten.  
 
Het geplande bezoek op 24 juli naar reptielenhuis “De Aarde” is vanwege de extreme 
hitte afgelast.  
 
Ook de puzzeltocht op 31 juli moest vanwege weersomstandigheden worden verzet 
naar 4 september. Ook deze dag waren de weergoden ons niet goed gezind, want na 
een droge start begon het in de loop van de middag steeds harder te regenen.  
De meesten gingen dan ook bij het rustpunt via de kortste weg terug naar de Trapkes 
voor de prijsuitreiking. Hier was het toch weer reuze gezellig en werd er nog volop 
nagepraat. 
 
De busreis op 7 augustus was een voltreffer. Na amper een  
week was de bus al vol en moesten we een wachtlijst  
hanteren. Het werd een schitterende tocht naar Zuid- 
Limburg en door de Belgische Voerstreek. Na vele indrukken   
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en een perfecte lunch en diner was er niets dan lof van iedereen voor Martha Roks 
die deze mooie reis had voorbereid. 
 
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. In het vervolg 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 Roks nogmaals dat iedereen, zelfs die moeite hebben met 
wandelen en fietsen, samen kunnen 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. 
 
Overige activiteiten najaar 
Vanaf september is er steeds op de 2e woensdag van de maand weer rikken en 
sjoelen. Ook wordt er soms rummikub gespeeld. 
 
Op 7 september is er een Jeu de Boules toernooi gehouden wat zeer geslaagd is met 
dank aan organisator Harrie Uitdehaag. 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. We 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 de vraag van de Jeu de Boules club naar betere  
banen moeten ingaan. 
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De ontmoetingsdag op 18 september te Etten-Leur was een groot succes. Met 300 
personen was de zaal helemaal vol bezet. Ook de afvaardiging van onze afdeling was 
met 28 leden zeer mooi. Na een korte inleiding over wonen en de huidige problemen 
met wonen was er zeer leuk amusement met Mister Nightlife en ton praten met Kaat 
van de Kaai. Menige beentjes gingen dan ook op de vloer en ook de polonaise deed 
volop mee. 
 
25 September was de eerste van  
2 themadagen over verkeer en  
verkeersveiligheid. De belangstelling  
voor deze middag was zo groot dat  
we een 2e middag op 27 november  
in moesten plannen. Overduidelijk  
bleek dat het broodnodig is om steeds up to date te blijven over de verkeersregels, 
want van de 28 leden die aanwezig waren op de eerste dag was er niemand die een 
voldoende scoorde bij de toets. 
 
Bij de dag van de ouderen op 4 oktober viel de opkomst ondanks het mooie 
programma ietwat tegen. Degene die er wel waren, waren echter vol lof over deze 
middag vol gezelligheid. Proberen in het vervolg wat meer ruchtbaarheid aan deze 
dag te geven. 
 
De spelletjesmiddag op 23 oktober was weer een ouderwets gezellige middag 
voortreffelijk begeleid door Jacqueline Raaymakers. Er werd in 4 groepen gestreden 
waarbij gezelligheid voorop stond en er veel gelachen werd. Individueel was 
Jacqueline Raaymakers duidelijk het sterkste gevolgd door Marie Sprenkels, Mieke 
Nieuwenhuis en Toke de Bont. 
 
Bij het thema energie op 30 oktober was de opkomst met 23 leden redelijk. Er werd 
een duidelijke uitleg gegeven over de ontwikkelingen op de energiemarkt en ook kon 
men een berekening laten maken van het eigen gebruik en de eventuele voordelen 
die er te behalen zijn met goed beheer en isolatie. 
 
 
Met 58 leden gingen we op 20 november op stamppotreis naar Soerendonk, waar 
gegeten werd, waarna er een smokkelroute op het programma stond met een zeer  
goede en humoristische uitleg.  
Ook de stop bij de Achelse kluis was zeer leuk en  
men kon daar de nodige streekproducten van de  
paters waaronder hun eigen bier van de brouwerij  
kopen, wat dan ook volop gedaan werd.  
 

Na deze tocht was er nog een broodmaaltijd, zodat 
iedereen met een volle maag de terugreis kon aanvaarden. 
Bijzondere waardering voor Martha Roks die er steeds 
weer in slaagt om een mooie reis uit te zoeken en op en 
top te organiseren.  
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Eind november zijn ook de tabletcursussen beëindigd. Dit jaar waren er 2 volle 
opfriscursussen en 1 beginnerscursus. Bij de evaluatie met de deelnemers bleek dat 
vooral de opfriscursisten aandrongen op een vervolg in 2020. Bij de beginners was de 
animo niet zo groot voor een vervolg, al moet men wel beseffen dat de druk vanuit 
de maatschappij steeds groter wordt om gebruik te gaan maken van de sociale 
media. Voor 2020 gaan we in ieder geval weer cursussen aanbieden voor de 
geïnteresseerden.  
 
Op 27 november was er een 2e cursus verkeer. Hieraan namen ook de vrijwillige 
chauffeurs van de dorpsbus deel. Ook deze sessie was redelijk snel volgeboekt, wat 
maar aangeeft hoe interessant en belangrijk deze opfriscursus verkeer was. 
 
De vrijwilligersavond op 29 november waar we de vrijwilligers en ONS-bezorgers 
willen verwennen 
was een groot succes. Het was  
reuze gezellig en ook het midgetgolf  
was een succes. Het was vooral ook  
prettig dat men even kon pauzeren  
met het golfspelen om een drankje  
te kunnen nuttigen en een praatje  
te kunnen maken. Ook het lekkers 
 vervaardigd door Jack Daemen kreeg van allen lof voor de geweldige kwaliteit van 
met name het worstenbrood. 
 
De opkomst bij de sinterklaas bingo op 4 december was bijzonder goed ondanks dat 
er ook de alleenstaandenmiddag was (ging op laatste moment niet door). Met meer 
dan 50 deelnemers was het lekker druk en reuze gezellig. Hilariteit was er toen bleek 
dat 2 leden de joker hadden getrokken wat het nodige gelach opleverde. De lach 
bleef toen iedereen met een prijsje naar huis mocht. 
 
Ook de kerstreis van Kring Gemeente Rucphen op zaterdag 7 december was dit jaar 
een succes met een mooie kerstmarkt in het pittoreske Monschau en met pauzes in 
Thorn aan de Maas voor Limburgse vlaai en een meer dan voortreffelijk diner. Met 2 
volle bussen zijn we afgereisd naar Duitsland voor dit mooie bezoek onder prima 
weersomstandigheden. Velen vonden het een zeer mooie reis, want de dagen erna 
werd er nog over gepraat. 
 
Met ruim 150 deelnemende leden aan de kerstviering was ook deze dag een succes. 
Na een mooie dienst met als voorgangers Wim van Reen en Tonnie Sedee  
konden onze leden zich weer tegoed doen  
aan de lunch. Het middagprogramma werd  
verzorgd door Wim “de entertainer”  
van Oort, die legio instrumenten bespeelde  
en daarbij ook nog zong en jodelde wat zeer  
bij de leden in de smaak viel.  
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Ook dit jaar was deze opzet van de kerstviering weer mogelijk door de bijdrage van  
€ 1128,60 van de RABO bank clubsupport actie, waar onze leden weer hun kostbare 
stem uit konden brengen en ook deden. 
 
Verder terugkijkend op 2019 kunnen we stellen dat we weer een succesvol jaar 
achter de rug hebben met volop activiteiten voor onze leden. Mede door de inzet van 
onze leden Jack Daemen en Jan Bolluijt heeft het openbaar vervoer voor de dorpen 
Sprundel en St-Willebrord gestalte gekregen met de inzet van een busje dat van deur 
tot deur gaat vanaf 17 december 2019. Ook heeft onze VOA en cliëntondersteuner 
Cees van Oorschot weer het nodige werk verricht voor de belangen van onze 
ouderen in het dorp. Verheugend is dat er dit jaar ook uitbreiding is in de persoon 
van Wim van de Sanden bij de behartiging van de belangen en de ondersteuning van 
onze senioren. Wel is het zeer wenselijk dat we in 2020 weer kunnen beschikken over 
een voltallig bestuur met eindelijk een voorzitter, want de huidige situatie waarin we 
nu zitten is zeer onwenselijk. 
 
Kees van den Broek secretaris 
 
 
 
 


