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Beste KBO-leden,  
hierbij de Nieuwsbrief van november. Veel leesplezier! 
 
Dankwoord Cees van Oorschot 
Graag wil ik U allen danken om zoveel jaar voorzitter te mogen zijn geweest 
van de K.B.O.-afdeling Sprundel. Kort nadat ik met pensioen was gegaan 
werd ik benaderd. 
De afdeling vroeg toen hierom, belangrijkste reden was dat mijn voorganger 
Toon van Koulil door een noodlottig ongeval was weggevallen. Ik had graag 
met hem samengewerkt, het mocht niet zo zijn. Zo werd ik op 5 april 2005 
geheel onvoorbereid voorzitter van de Ouderenbond, Martha Roks volgde 
haar zus Coby op als secretaris. 

De maatschappij kwam volop in beweging, 
automatisering was in aantocht, de crisis volgde, de 
kanteling, ouderen moesten langer thuisblijven 
wonen, de W.M.O. kwam naar de gemeente. Dit zijn 
enkele voorbeelden. Samen hebben we hard 
gewerkt, gedaan wat we konden en ik mocht aan het 
hoofd staan. Niet dat ik dat wilde, ik ben iemand die 
liever tussen de mensen staat. 
Jammer dat we nu in zo’n vervelende periode leven, alles staat stil door het 
vervelende virus, hopelijk komen we hier samen snel doorheen.  
Aan allen heel veel dank voor de fijne samenwerking, het vertrouwen; als 
eerste aan alle medebestuursleden, de leden van de Werkgroep, eveneens 
alle leden van onze afdeling, zonder jullie allen had ik dit niet gekund.  
Ik heb afscheid genomen als voorzitter van de K.B.O.. Ik ga niet weg, maar 
blijf in het bestuur met als taak De Belangenbehartiging voor U allen. Ik blijf 
dit voortzetten als Vrijwillig Ouderadviseur en Cliënten Ondersteuner.  
Het bestrijden van de Eenzaamheid, de Ontspanning en U allen 
Ondersteunen in al uw Zorgvragen zullen de prioriteit hebben. Dit is ook de 
intentie van het bestuur voor de komende periode. Blijf allen gezond, dan 
komen we elkaar zeker nog eens keer tegen. 
Een prachtige periode uit mijn leven, die ik (ondanks dat het weleens veel 
was) niet had willen missen, ik voelde het vertrouwen, de warmte van bestuur 
en alle leden. DANK. 
 
Cees van Oorschot. 
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Jaarvergadering 
 
Op vrijdag 9 oktober hebben wij onze uitgestelde jaarvergadering gehouden. 
Door het coronavirus gebeurde dit onder een aantal voorwaarden. Het aantal 
deelnemers was boven de 30 personen en daardoor waren wij genoodzaakt 
om de aanwezigen over twee ruimtes te verdelen.  Door middel van een 
videoverbinding waren de twee ruimtes met elkaar verbonden zodat iedereen 
kon reageren als dat nodig was. Jack de Bont en Kees van den Broek waren 
aftredend en niet herkiesbaar. Zij gingen het bestuur verlaten om plaats te 
maken voor hun nieuwe opvolgers. Ria Konings, Ad van Loon en Cees Evers 
werden unaniem en met applaus in het bestuur gekozen, waarbij Cees Evers 
ook nog eens werd gekozen als voorzitter. Het was, gezien de 
omstandigheden, een zeer geslaagde jaarvergadering omdat we nu weer een 
voltallig bestuur hebben met een nieuwe voorzitter. 
 
Het nieuwe bestuur van KBO-Sprundel: 
 

 
Staand v.l.n.r.  Martien Smulders   Cees Evers   Jac Daemen   Ad van Loon 
Zittend v.l.n.r.  Cees van Oorschot   Ria konings   Wilna Bolluit   Cor Rens 
 
Afscheid Martha Roks 
Martha Roks neemt afscheid als voorzitster en lid van de werkgroep 
zomeractiviteiten en reizen. Martha heeft een geweldige staat van dienst 
binnen de KBO Sprundel. Eerst 9 jaar als secretaresse, daarna bestuurslid 
activiteiten en het organiseren en begeleiden van reizen samen met haar 
man. Ze heeft dit met volle overgave gedaan, waarbij vele leden nog met veel 
plezier aan terugdenken. Het bestuur wil haar hartelijk bedanken voor haar 
inzet: een mooie bos bloemen als dank!  
Het bestuur is nu op zoek naar leden die de organisatie van de 
zomeractiviteiten en/of reizen op zich willen nemen. 



  

Mag de kersverse voorzitter van KBO-Sprundel zich even voorstellen: 
 

Vrijdag 9 oktober ben ik tijdens de jaarvergadering 
unaniem en met applaus gekozen als nieuwe voorzitter 
van KBO-Sprundel. Met een trots gevoel ga ik mijn 
beste beentje voorzetten om er iets moois van te 
maken voor u allen! 
Wie ben ik: 
In 1952 ben ik geboren in de Omgangstraat en 
vervolgens opgegroeid in de Bredasebaan te Sprundel. 
Mijn passie was voetballen en samen met de     
SV Sprundel zijn we drie keer op rij kampioen 
geworden: een geweldige tijd!  
Al 43 jaar ben ik getrouwd met Nelly van Meer en 

samen hebben we 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Als onderwijzer ben ik in 
Zundert begonnen en daarna wiskunde-docent in Breda geworden. Hierna 
heb ik diverse directiefuncties in het voortgezet onderwijs in Breda en 
Roosendaal vervuld. Tot slot heb ik nog een periode als wethouder in onze 
mooie gemeente Rucphen mee mogen maken; een prachtige ervaring waarin 
ik veel mensen heb leren kennen. En nu met pensioen! 
Na een verzoek om voorzitter te worden van KBO-Sprundel heb ik daar goed 
over nagedacht. Maar met een kundig en enthousiast bestuur was de keuze 
snel gemaakt: graag wil ik voor de “senioren” van Sprundel iets goeds doen! 
 

 

 

De nieuwe secretaris van KBO-Sprundel stelt zich voor: 
 

Ik ben Ria Konings, 68 jr., geboren in Breda en 
getogen in Wernhout, getrouwd met Nico, 2 volwassen 
dochters en 3 kleinkinderen, waarvan er inmiddels al 
weer 2 op het middelbaar onderwijs zitten. We zijn met 
pensioen, tijdens ons werkzaam leven hebben we een 
aardbeienbedrijf gehad, wat voorzichtig was 
uitgegroeid  van alleen vollegrond  naar plastic tunnels 
en kassen waarin alles op stelling en substraat geteeld 
werd. 
Voorheen ben ik bestuurlijk actief geweest binnen de 

KVO kring W. Brabant en bij de Raad van Toezicht Rabo Rucphen. 
Ergens vol voor gaan is me niet vreemd, daarom kijk ik met veel genoegen uit 
naar de komende KBO tijd en laten we allen hopen dat met nu even een pas 
op de plaats te zetten i.v.m. met Corona, we straks weer allemaal gezellig als 
KBO samen de activiteiten weer op te kunnen pakken. We zullen nog even 
geduld moeten tonen, maar komt goed! 

 



  

Ook Ad van Loon wil zich aan u voorstellen: 

Ik ben Ad van Loon en sinds 9 oktober gekozen in het 
bestuur van de KBO Sprundel. Een korte introductie: ik 
woon sinds december 2018 in Sprundel. Daarvoor heb ik 
25 jaar in Rucphen gewoond en daar weer voor in 
Kruisland (waar ik ook geboren en getogen ben), 
Tilburg, Roosendaal en Breda. Ik ben al 41 jaar 
getrouwd met Wilma en samen met haar heb ik vier 
zonen, die allen al uitgevlogen zijn. Twee zonen hebben 

inmiddels gezorgd voor 4 kleinkinderen, 3 kleindochters en 1 kleinzoon. Ik 
ben 65 jaar en al een aantal jaren met vroegpensioen. In mijn arbeidzaam 
leven heb ik gewerkt in het sociaal cultureel werk in Tilburg en Steenbergen 
en in de gehandicaptenzorg bij MEE West-Brabant. Ook ben ik een aantal 
jaren wethouder geweest in de gemeente Rucphen. Naast de KBO ben ik ook 
nog actief als vrijwilliger bij radio Rucphen (programmaleider en presentator) 
en 076radio.nl (verslaggever bij wedstrijden van NAC), Molenstichting De 
Hoop in Sprundel. Ben sinds 2014 tevens gemeenteraadslid voor de RVP. 
Ga me bij de KBO bezig houden met verzorgen van publiciteit, 
themamiddagen en andere activiteiten. Ik heb er zin in en ik hoop dat de 
activiteiten van de KBO Sprundel weer snel in volle glorie hervat kunnen 

worden, als we het coronavirus hebben verslagen. 

 

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL OKTOBER 2020 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van oktober 
was: 
  ”HERFSTWANDELING” 
Er zijn een tiental goede antwoorden in de KBO-
brievenbus bij De Trapkes ingeleverd.  
Onder de goede inzenders wordt steeds een mooie 
fles wijn met passend KBO-etiket verloot. 
De prijswinnaar deze keer is: M. Warmoeskerken.  
De prijs wordt persoonlijk bij de winnaar door onze 
“Gaston” thuisbezorgd. 
Proficiat en blijf met z’n allen lekker puzzelen ……… 
misschien bent u de volgende keer wel de 
prijswinnaar. 
 

Dank aan alle inzenders en succes met het oplossen van de twee 

nieuwe november-puzzels! 

 

Op de volgend pagina vindt u weer een kruiswoordpuzzel.  
Voor de minder ervaren puzzelaars onder ons is er ook een woordzoeker 
zodat iedereen mee kan doen. Veel succes! 
De oplossing kunt u tot 20 nov. met naam en telefoonnummer in de KBO-
brievenbus stoppen of per mail naar secretariaat@kbo-sprundel.nl sturen. 
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Breng letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 
fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 
heldere ster 13 loofboom 14 Turks 
bevelhebber 16 bestuurbare slee 
18 wurgslang 19 kippenproduct 20 
grootse vertoning 23 de onbekende 
24 nachtrust 26 kous 27 
rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 
dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 
34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 
plechtige gelofte 40 grote uil 41 in 
hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 
44 tropisch visje 46 varkenshok 48 
ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 
strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. 
piano 59 overdreven 60 
kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker 
iemand 66 sprookjesfiguur 67 
komisch nummer 68 vlaktemaat 69 
strook 71 boterton 72 treurig 73 
sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 
8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 
16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 
30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 
43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. 
in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 
65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 

Woordzoeker: streep onderstaande woorden door (horizontaal en verticaal). 
De overgebleven 4 letters vormen een woord. Welk woord ??? 

 

 APPELFLAP  LIFT 
 BESTUUR  MELK 
 CEES   OORSCHOT 
 CORONA  PARAPLU 
 FIETSEN  PEN 
 GEZOND  REGEN 
 HERFST  SJOELEN 
 KAARTEN  SNEEUW 
 KBO   SPRUNDEL 
 KOFFIE  SUIKER 
 KOP   TRAPKES 
 LEDEN  VOORZITTER 
 LEUK 
 
 
 Oplossing             



  

Coronamaatregelen 

Op de website van de gemeente Rucphen vind je actuele informatie over het Coronavirus 
en de maatregelen. 
 

Meldpunt 
Veel activiteiten draaien nog niet als vanouds en sociale contacten zijn nog beperkt. 
Hierdoor kunnen inwoners met vragen of problemen zitten waarmee zij nu nergens terecht 
kunnen. Daarom is per dorp van de gemeente Rucphen een informatiepunt ingericht waar 
inwoners terecht kunnen met problemen en vragen als gevolg van of over 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. In Sprundel is dat Dorpswerk Sprundel, contactpersoon is Toon van de 
Sanden. Hij is op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 
15.30 uur via telefoonnummer 0613752568 of per mail naar toonsant@home.nl 
 

Hulp aanbieden? 
Wil je mensen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen te doen, de hond uit te laten, op 
kinderen te passen of door telefonisch of via internet regelmatig contact te hebben, neem 
dan contact op met Toon van de Sanden, e-mail toonsant@home.nl , telefoon 
0613752568. Ook als je een idee hebt voor iets dat helpt om deze bijzondere tijd door te 
komen, voor ouderen of de jeugd, neem dan met Toon contact op. Hij probeert activiteiten 
op elkaar af te stemmen en kan ze eventueel laten toetsen bij GGD of RIVM. 
Alle activiteiten zullen zoveel mogelijk op de website van de gemeente vermeld worden. 
 

Hulp nodig? 
 Zijn er mensen die mede door het coronavirus hulp nodig hebben, wil je mensen helpen, 

bijvoorbeeld met boodschappen doen, de hond uit te laten, of via de telefoon of internet 
regelmatig contact te hebben, neem dan contact op met Toon van de Sanden. (Via 
particulieren en de buurt/wijkverenigingen gebeurt al veel). 

 Het kantoor van het Mantelzorgsteunpunt is gesloten. Voor informatie over mantelzorg 
en mantelzorgers die vragen hebben kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
bellen 06-22933867 (Helmi) of 06-12306327 (Marie) of mail naar: 
info@mantelzorgruchphen.nl. 

 De maatschappelijk werkers van WijZijn Rucphen werken nu thuis. Zij zijn te bereiken 
via e-mail teamrucphen@wijzijntraversegroep.nl en telefonisch via 0164-237056. 

 Wijkzuster Jolanda Nuij is op maandag, dinsdag en woensdag te bereiken via telefoon: 
088-5603277 en e-mail jnuij@twb.nl. 

 Voor vragen die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
- denk hierbij aan vragen over huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, vervoer en 
wonen - kunnen inwoners terecht bij het Zorgloket gemeente Rucphen dat op 
werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar is via nummer (0165) 
349500. 
 

Boodschappen thuis bezorgd 
 Keurslagerij Monden bezorgt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag boodschappen die 

u heeft besteld (tel. 0165-382330) bij u thuis. 
 Verswinkel Dian van Trijp bezorgt ook thuis: ‘Vandaag via telefoon 0165-382439 

besteld, morgen bezorgd’ 
 Van Meer Schoenen komt op afspraak met schoenen bij u aan huis.  

Voor een afspraak belt u 0165-382300. 
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