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Beste KBO-leden, 
Hierbij de Nieuwsbrief van augustus. Hierin staan ook nog een aantal vakantie 
activiteiten waarvoor u zich kunt opgeven. 
Veel leesplezier namens het bestuur! 
 

E-mailadres 
 

Het bestuur is de afgelopen tijd tegen het probleem 
aangelopen hoe wij onze KBO-leden kunnen bereiken 
wanneer dit nodig is. Normaal gebruiken wij hier de n 
Nieuwsbrief voor en dat gaat op zich goed.  
Maar als wij u allen tussentijds iets belangrijks willen melden, 
dan kan dat niet. We hebben wel van een aantal leden het  
e-mailadres en deze hebben afgelopen periode een mail 
ontvangen van de start van de vakantie activiteiten. Hieruit bleek dat een aantal 
mailadressen niet meer in gebruik is. Bij deze het vriendelijke verzoek om uw 
correcte e-mailadres door te geven aan de secretaris:  
secretariaat@kbo-sprundel.nl 

 
VRAAG&AANBOD 

 

Wellicht heeft u een VRAAG: 
U heeft hulp nodig en u vraagt wie u zou kunnen helpen 
bij een klein klusje in de tuin, bij een lampje vervangen, 
bij een boodschapje doen, bij een lekke band plakken of 
u zoekt een tweede-hands-fiets, of u zoekt een 
wandelmaatje etc. 
Maar misschien heeft u ook iets in de AANBIEDING: 
bijvoorbeeld een oude schrijfmachine, of biedt u aan om 
met iemand te gaan wandelen of ruimt u uw verzameling 

sigarenbandjes op, etc.… 
Laat het ons weten dan kunnen wij uw oproep in onze volgende KBO-Nieuwsbrief 
zetten.  
Wellicht dat een KBO-lid reageert. 
Uw vraag of aanbod kunt u inleveren per e-mail   
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes. Zodat deze 
dan in de volgende nieuwsbrief geplaatst kan worden.  
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden alsmede een 
duidelijke omschrijving van uw vraag of aanbod.  
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*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 
OPLOSSINGEN PUZZELS MEI 2021 

 
De oplossing van de kruiswoordpuzzel van mei was: 

  ”Gazonmaaier” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

  “Oost west thuis best” 
 
Er zijn weer bijna 60 (!) goede OPLOSSINGEN in de KBO-
brievenbus bij De Trapkes of digitaal ingeleverd. Het aantal 
inzenders groeit!!           
Onder de goede KBO-inzenders van iedere puzzel wordt 
steeds een mooie fles wijn met passend KBO-etiket verloot. 
Deze flessen wijn worden gesponsord door onze plaatselijke 
supermarkt: Dank hiervoor! 

De prijswinnaars zijn dit keer:  
 
Kruiswoordpuzzel : Rietje de Hoon 
Woordzoeker  : Koos van Zundert-Evers 
 
De prijs is al persoonlijk door onze eigen “Gaston” thuisbezorgd. 
Proficiat en blijf met z’n allen lekker puzzelen ……… misschien bent u de volgende 
keer wel de prijswinnaar. Want: “puzzelen is goed voor uw brein”! 
 
Op de volgende pagina’s vindt u weer een kruiswoordpuzzel en een woordzoeker. 
De oplossingen kunt u inleveren per e-mail   
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes. Uiterlijk 15 
augustus de oplossing van deze augustus-puzzels inleveren!  

2 augustus   Nel Evers-de Rooij   93 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 

 

 

Wij feliciteren: 
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Kruiswoordpuzzel 
 

 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde 
melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 
44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 
57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 
70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige 
uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 
ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 
bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 
slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 
speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 
reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 
bustehouder. 

 
 



Woordzoeker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BADMINTON 
BAL 
BARBECUE 
BIKINI  
BLOEMEN  
BOS  
COCKTAIL  
GRAS  
KAMPEREN  
 
 
 

KAMPVUUR  
PARASOL  
RANJA  
SLIPPERS  
SPROEIER  
STRAND  
TUIN  
VAKANTIE  
VLIEGER  
 
 
 

WARM  
WATERPISTOOL  
ZANDKASTEEL  
ZEE  
ZON  
ZONNEBRIL  
ZWEMBROEK  
ZWEMMEN  
ĲS 
 



Ter info: 

Huisvestingsverordening gemeente Rucphen 

 

- Gemeente Rucphen heeft eind september 2020 een 

huisvestingsverordening vastgesteld. Dit is een tijdelijke maatregel 

die loopt tot 1 oktober 2024. 

- Daarin staat dat jaarlijks maximaal 25% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen in de gemeente toegewezen mag worden aan 

mensen die 6 jaar woonachtig zijn in Rucphen of in de afgelopen 

10 jaar 6 jaar aaneengesloten woonachtig zijn geweest. 

- Inmiddels hebben de gemeente en Thuisvester de systemen hierop 

voorbereid. Op 10 februari 2021 is aangekondigd dat de gemeente 

aanvragen in behandeling gaat nemen. 

- Mensen kunnen bij gemeente Rucphen een bindingsbewijs 

aanvragen. Dit moeten ze vervolgens bij Thuisvester aanleveren: 

fysiek bij de balie of digitaal via een mail aan de klantenservice. 

o Fysiek: bewijs inscannen en deze via SWX en KVS 

doorzetten naar Verhuur.  

o Mail: wordt via SWX en KVS doorgezet naar Verhuur  

 

Ik heb gehoord dat ik voorrang kan krijgen/Ik wil graag gebruik maken 

van die voorrang 

U moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- U moet minimaal 6 jaar in Rucphen wonen (1) of in de afgelopen 

10 jaar 6 jaar aaneengesloten in Rucphen hebben gewoond (2). 

- En u moet ingeschreven staan bij Klik voor Wonen als 

woningzoekende 

 

Hoe kan ik deze voorrang aanvragen? 

Het gaat als volgt in zijn werk:  

(1) U woont minimaal 6 jaar in Rucphen:  

- u kunt bij de gemeente een uittreksel huisvestingsverordening 

aanvragen. Dit kan momenteel alleen aan de balie. Hier zitten 

legeskosten aan verbonden van € 7,50. 



- dit uittreksel moet u aanleveren bij Thuisvester via 

klantenservice@thuisvester (als bijlage bij een mail). Als de balies 

opengaan kan het ook via de balies 

- U ontvangt een bevestiging van Thuisvester als het uittreksel is 

verwerkt. Vanaf dan kunt u op woningen reageren die met voorrang 

voor maatschappelijke binding in gemeente Rucphen worden 

aangeboden. 

- Het uittreksel is geldig tot 24 september 2024 (dan loopt de 

huisvestingsverordening af). Deze einddatum ziet u terug in Mijn 

Klik voor Wonen. 

(2) U heeft in de afgelopen 10 jaar 6 jaar aaneengesloten in gemeente 

Rucphen gewoond: 

- U vraagt een uittreksel met adreshistorie aan bij uw eigen 

gemeente en mailt deze naar i.wester@rucphen.nl 

- Let op: de geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van hoe lang 

u in Rucphen heeft gewoond. Op het moment dat u niet meer aan 

de voorwaarde van 6 jaar in de afgelopen 10 jaar voldoet, is het 

uittreksel niet meer geldig. Deze einddatum ziet u terug in Mijn Klik 

voor Wonen. 

Waarom kan de gemeente mijn uittreksel niet doorgeven aan 

Thuisvester? 

Dit is niet toegestaan in verband met de privacywetgeving. 

Ik heb een uittreksel aangeleverd bij Thuisvester. Kan ik nu met voorrang 

reageren? 

U ontvangt een bevestiging als het uittreksel in het systeem is verwerkt. 

Dit kunt u terugzien in Mijn Klik voor Wonen. Als er een woning uit 

gemeente Rucphen wordt geadverteerd met voorrang voor 

maatschappelijke binding, dan staat dit aangegeven in de 

advertentietekst bij de woning. Let op, niet alle woningen uit gemeente 

Rucphen worden met deze voorrang verhuurd. Als er andere mensen uit 

Rucphen die ook voldoen aan de voorrangseis op dezelfde woning 

reageren, dan wordt de volgorde op basis van inschrijfduur bepaald. 

Ik voldoe aan de voorwaarden van de voorrangsregeling, maar heb ook 

al een urgentiestatus 

U kunt van beiden gebruik maken. Zo gauw u een woning heeft 

geaccepteerd vervalt uw urgentiestatus. 

Voor vragen of hulp: Cees van Oorschot 0165 - 383301 

mailto:i.wester@rucphen.nl


 

Periode: 3 augustus 2021 tot en met 2 september 2021 

 
Ondanks de onzekerheid in verband met Corona hebben we toch een programma opgesteld 

voor de komende weken. We borduren min of meer voort op het programma dat jarenlang 

door Martha en Toon Roks, samen met de andere vrijwilligers, is opgesteld en uitgevoerd. 

Als u dit leest heeft de spelletjesmiddag en de startbijeenkomst van de zomeractiviteiten 

met accordeonmuziek reeds plaatsgevonden.  

Voor de komende tijd staat het volgende op het programma: 

 

Op dinsdag 3 augustus 2021 

 
 

De Pater Piodag in Meerseldreef gaat dit jaar, 
door de coronamaatregelen, niet door, maar 
het is wel mogelijk om een bezoek te brengen 
aan de kapel en het park en de grot bij de 
Paters Kapucijners in Meerseldreef.  
Dit is een fietstocht waarvan de organisatie in 
handen ligt van Nel Gulden, tel. 385447, en 
ingepast is in de wekelijkse fietstocht van onze 
KBO-afdeling. Deelname voor alle leden, 
eventueel kan men op eigen gelegenheid met 
de auto aansluiten in het park. 

Vertrek vanaf De Trapkes om 13:00 uur. Denk aan uw eigen veiligheid en die van medefietsers en 

andere weggebruikers; draag een veiligheidshesje! 

 

Op donderdag 12 augustus 2021 

 

We gaan naar museum ‘t Oude 
Platteland, Roosendaalseweg 39 in St. 
Willebrord. Hier verplaatsen we ons in het 
leven op het platteland rond 1900 met een 
rondleiding door het museum. Voor koffie 
en cake wordt gezorgd  
en de kosten van € 5,50 p.p. dienen voor  
10 augustus overgemaakt te worden op 
bankrekening NL67 RABO 0148636993  
t.n.v. KBO Sprundel, o.v.v. Oude 
Platteland. 

We gaan op eigen gelegenheid en fietsliefhebbers kunnen om 13:15 uur vanaf De Trapkes 

gezamenlijk vertrekken zodat we omstreeks 13:45 aanwezig zijn. Fietsers, denk wederom aan een 

veiligheidshesje. Aanmelden voor 5 augustus door het ingevulde antwoordstrookje in de KBO-

brievenbus in de Trapkes te stoppen of telefonisch bij Ad van de Sande (06 20757804) of bij Wim van 

de Sanden (06 48132303) 

 



Op woensdag 18 augustus 2021 

 
Door Jan Bolluijt is weer een interessante 
fietspuzzeltocht van max. 30 km samengesteld. Vanaf 
13:00 uur kunt u hiervoor vertrekken vanaf De Trapkes. 
Geen inschrijfgeld verschuldigd! 
Onderweg moeten diverse opdrachten worden 
uitgevoerd en na afloop, rond 16.00 uur, worden de 
(prijs)winnaars in De Trapkes bekend gemaakt. 
Consumpties onderweg zijn voor eigen rekening, maar in 
De Trapkes krijgt u van de KBO nog een heerlijke 
consumptie aangeboden. 

Let op: De KBO en de organisatoren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan uw fiets en 

andere risico’s. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Denk aan uw eigen veiligheid maar zeker ook 
aan die van uw medefietsers en andere weggebruikers. Houdt u aan de verkeersregels en draag een 

veiligheidshesje. 

Opgeven vóór 11 augustus bij Jan Bolluijt tel 854654 of door het ingevulde antwoordstrookje in de 

KBO-brievenbus in De Trapkes te stoppen. 

 

Op woensdag 25 augustus 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag, 25 augustus, houden we onze jaarlijkse busreis-dagtocht. We vertrekken 
om 8:30 uur naar het Boerenbondsmuseum in Gemert waar we ontvangen worden 
met koffie. We krijgen daar een rondleiding door het museum en genieten er van een 
goedverzorgde lunch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de middag maken we een schitterende rondrit door het buitengebied van Gemert 
en sluiten af met een gezellig potje Jeu de Boules, of Oudhollandse Spelen onder het 
genot van een lekker drankje. Daarna vertrekken we naar een uitstekend restaurant 
waar we de dag afsluiten met een drie gangendiner. Omstreeks 21:00 uur zijn we 
weer terug in Sprundel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
U dient zich voor deze busreis zo spoedig mogelijk na ontvangst van de nieuwsbrief 
aan te melden.  
Stop het ingevulde antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in De Trapkes of bel met 
Ad van de Sande (06 20757804) of met Wim van de Sanden (06 48132303). 
Uiterlijk 2 augustus. 
 

De kosten bedragen € 65,00 per persoon die u voor 21 augustus dient over te maken op rekening 

NL67 RABO 0148636993 t.n.v. KBO Sprundel, o.v.v. Gemert.  

Deze busreis gaat door als er minimaal 36 inschrijvingen zijn. Als er te weinig inschrijvingen zijn wordt 

het bedrag op uw rekening teruggestort. Aandacht: op dit moment is een mondkapje verplicht in het 

(openbaar) vervoer; neem deze dus mee! 

 

Op donderdag 2 september 2021 

 
Op deze dag staat de fietsdagtocht, 
georganiseerd door Nel Gulden en Kees van de 
Broek, op het programma. U dient zich hiervoor 
uiterlijk  
30 augustus aan te melden. Stop het ingevulde 
antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in De 
Trapkes of neem contact op met Nel Gulden 
telefoon 0622122834. Alle kosten zijn voor 
eigen rekening. 
 

 

Denk om het veiligheidshesje en houdt u aan de verkeersregels. 

Voor algemene informatie over deze zomeractiviteiten kunt u contact opnemen met  
Ad van de Sande   telefoon 0620757804  
Wim van de Sanden  telefoon 0648132303  
 
In de volgende Nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten voor de rest van 
2021. 
 

Wij hopen dat mogelijk verdere aanscherping van coronamaatregelen de geplande 
activiteiten niet in gevaar zullen brengen. Voor informatie daarover kunt u altijd 
contact opnemen met Ad of met Wim.  

 

 

 

 

Wij wensen alle leden, ondanks de nog steeds voortwoekerende Corona, een 
gezellige vakantietijd! 
 



Geslaagde aftrap vakantie-activiteiten 
 
Op woensdag 21 juli kwamen ongeveer 60 KBO-leden naar “de Trapkes” 
voor de aftrap van de vakantieactiviteiten. 
 
Onder het genot van een kopje koffie met cake werd er volop genoten 
van accordeonist Ad die veel ouderwetse melodieën ten gehore bracht. 
Geen wonder dat er volop werd meegezongen. 
 
Hieronder een kleine foto-impressie. 
 

 
 

                    
 

 
 

Het KBO-bestuur wenst u een mooie gezonde zomer toe ! 
 



 

______________________________________________________________ 

Op donderdag 12 augustus 2021 
 

Ja, ik ga mee naar Het Oude Platteland op 12 augustus en maak het bedrag 
van € 5,50 p.p. over naar de bankrekening van KBO Sprundel 
 

Naam/Namen: ________________________________Telefoonnr.: __________ 

E-mailadres: _____________________________________________________ 
 

(aanmelden voor 5 augustus, stop dit antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in 
de Trapkes) 

_______________________________________________________________ 

Op woensdag 18 augustus 2021 
 

Ja, ik fiets mee met de Fietspuzzeltocht op 18 augustus  
 

Naam/Namen: _______________________________ Telefoonnr.: ___________ 
E-mailadres: ______________________________________________________ 

(aanmelden voor 11 augustus, stop dit antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in 
de Trapkes) 

_______________________________________________________________ 

Op woensdag 25 augustus 2021 
 

Ja, ik ga mee met de busreis – dagtocht op 25 augustus maak het bedrag 
van € 65,00 p.p. over naar de bankrekening van KBO Sprundel  
 

Naam/Namen: _______________________________Telefoonnr.: ___________ 
E-mailadres: ______________________________________________________ 
(aanmelden voor 3 augustus, stop dit antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in 
de Trapkes) 

_______________________________________________________________ 

Op donderdag 2 september 2021 

 
Ja, ik fiets mee met de Fietsdagtocht op 2 september  
 

Naam/Namen: _______________________________Telefoonnr.: ___________ 
E-mailadres: ______________________________________________________ 
(aanmelden voor 30 augustus, stop dit antwoordstrookje in de KBO-brievenbus in 
de Trapkes) 

_______________________________________________________________ 
 

(Voor de fietstocht naar Meerseldreef op 3 augustus is geen aanmelding nodig) 


