Verslag vergadering werkgroep KBO Sprundel d.d. 22-01-2020
Aanwezig: Martha Roks, Jack de Bont, Cor Rens, Kees van den Broek, Jack
Daemen, Martien Smulders, Wilna Bolluijt, Ad van Loon, Jacqueline
Raaymakers, Toon de Jong, Jan Bolluijt, Ria Konings, Wim van Oorschot, Toon
van de Sanden, Harrie Uitdehaag, Ad van de Sande en Nel Gulden. Afgemeld:
Cees van Oorschot, Kees Koevoets en later aangeschoven Ad van de
Maagdenberg.
1 Opening: Martha opent de vergadering met een hartelijk welkom voor allen en
wenst eenieder een succesvol en gezond nieuwjaar,
2 Verslag van de vergadering van 25 september: Het verslag wordt goedgekeurd
en vastgesteld met dank aan de opsteller.
3 Evaluatie vrijwilligersavond 29 november 2019: Het was een meer dan
geslaagde avond. Iedereen vond het een zeer leuk idee om onder de deskundige
leiding van Kees Koevoets minigolf te spelen in hun eigen tempo, met tussendoor de
mogelijkheid om wat te drinken en een versnapering te nuttigen. Vooral de
worstenbroodjes van onze meester huisbakker Jack Daemen vielen zeer in de
smaak. De vergadering deed nu al een beroep op Jack om straks bij het
vrijwilligersavondje weer voor deze lekkernij te zorgen.
4 Komende activiteiten: Hedenmiddag 22 januari is de presentatie van de nieuwe
website door Jan Bolluijt en Ad van de Sande onze webmasters van KBO afdeling
Sprundel. De presentatie is boven in de podiumzaal op 2 schermen te zien en ook
met eigen tablets te volgen. Wilna heeft voor wat lekkers bij de koffie en thee
gezorgd. We hopen op een mooie opkomst. Woensdag 29 januari is er een film uit de
oude doos uit het archief van Piet Bouwens. Kees van den Broek heeft de film
inmiddels gereed. Na het vertonen van de film (±1uur) is er pauze met koffie en thee
met iets lekkers, waarna er nog een viertal rondjes bingo wordt gespeeld. Nel Gulden
zal zorg dragen voor de prijsjes voor de bingowinnaars. De 2 e woensdag van de
maand 12 februari is de vaste rik en sjoelmiddag, waarna op zondag 16 februari de
carnavalsmiddag is gepland met een brunch als start. Tot op heden zijn er al genoeg
aanmeldingen voor de brunch (44). Aanmelden kan nog tot 1 februari a.s.. 19
februari is weer de jaarlijkse carnavalsbingo waar Cor Rens voor de prijzen zal
zorgen. Als afsluiting van deze drukke februarimaand is er dan nog een
toneelmiddag op 27 februari, aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.
5 Reizen 2020: Met Broeren reizen gaan we op 1 april 2020 naar de modeshow in
Boskoop. De verwachting is dat er weer veel animo voor is bij de dames van KBO
afdeling Sprundel, net zoals vorig jaar. De kosten zijn €15,- voor de bus en €5,- voor
de lunch in Boskoop. De geplande reis op 9 juli naar het concert van Andre Rieu gaat
niet door. West-Brabant expres heeft niet tijdig een bus kunnen reserveren voor deze
reis. Wel is het nog mogelijk om individueel met West-Brabant expres te gaan. Van
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober willen we een 5daagse reis maken naar
de Moezel, naar hotel Krone met Bolderman busreizen. Vanaf 10 aanmeldingen
worden we in Sprundel opgehaald en kunnen we aansluiten bij een bestaande reis
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en bij 40 aanmeldingen kan er een bus voor afdeling Sprundel geregeld worden. De
voorjaarsreis op 22 april is nog in voorbereiding evenals de zomerreis op 5 augustus.
6 Data en ideeën voor de vakantieactiviteiten: De vaste activiteiten worden
vastgelegd voor donderdag 25 juni de 1 e fietsdagtocht, donderdag 8 juli de
zomerwandeling, opening vakantieactiviteiten bij de molen op 15 juli, woensdag 29
juli de fietspuzzeltocht, 5 augustus de zomerreis, donderdag 22 augustus naar pater
Pio in Meerseldreef en de 2e fietsdagtocht op woensdag 26 augustus. Verder staan
nog open de data 22 juli en 12 augustus, waar we graag iets cultureels willen
organiseren. Vanuit de vergadering kwamen de ideeën voor bezoekjes aan het
plattelandsmuseum te Prinsenbeek en het orgelmuseum te Klein-Zundert. Martha
vraagt met klem aan alle leden van de werkgroep om met mooie suggesties te
komen om wederom een mooi zomer vakantieprogramma aan te kunnen bieden aan
onze leden. Toon de Jong en Jan Bolluijt de organisatoren van de fietspuzzeltocht
merken nog wel op dat men dit jaar geen bijdrage meer vragen aan de deelnemers.
Eenieder wordt dan geacht zijn eigen consumpties te betalen.
7 Rondje activiteiten: Harrie Uitdehaag: Voor de uitbreiding van de Jeu de Boules
banen bij de molen hebben we een bijeenkomst belegd op 15 januari jongstleden die
minder prettig is verlopen voor onze club. Ondanks alle aankondigingen is ons plan
schijnbaar niet goed over gekomen en waren de bezwaren van de Molenstichting
niet van de lucht. Alle energie die we er de afgelopen tijd in hebben gestoken heeft
tot nu niets opgeleverd. Voor de inrichting van de openbare ruimte is er nu een
bijeenkomst bij de gemeente gepland op donderdag 23 januari. We hopen van harte
dat er in die bijeenkomst meer duidelijkheid voor onze club komt, zodat we alsnog
verder kunnen. Ad van Loon als secretaris van de molenstichting zal daarbij ook
aanwezig zijn, waarbij hij spitsroede zal moeten lopen met 2 petten op. Toon van de
Sanden: Op 25 mei 2020 is er een presentatie mantelzorg door Manou Keyzer in de
Trapkes. Er is een bijeenkomst geweest met de klusjesdienst waarin is gesteld dat
de klusjesdienst niet meer voor vervoer van personen zorgt nu er de dorpsbus is.
Verder wil men zich oriënteren op andere invulling van de klusjesdienst. Men kan dan
denken aan zorggroepjes in de wijken (te bespreken in het wijkenoverleg) of wat
breder met een groot Coördinatiepunt bijvoorbeeld in het St-Janshof die breder
coördineert, zoals klussen, duo-fiets en dorps-bus. Toon de Jong: Namens HertogJan heeft wethouder Laura Mathijssen bij de finale van het bandstoten de prijzen
uitgereikt. Toon Vriends was dit jaar de winnaar van de competitie. Verder zijn Corrie
van den Broek en Louis Warmoeskerken in het zonnetje gezet voor hun inzet bij
onze vereniging. Op dit moment hebben we 50 leden, waarvan er een 40tal ook bij
ODSI spelen. Jan Bolluijt: Ik wil een dringende oproep doen allen voor aanlevering
van belangrijke items voor de website. Nu de website in de lucht is willen we die
graag up to date houden. De evaluatiebijeenkomst voor de dorps-bus is morgen 23
januari. Verder heeft een journalist van de Telegraaf een bezoek gebracht waarbij hij
een artikel gaat schrijven over de dorps-bus in de Telegraaf. Ook wil ik nog graag
een beroep op eenieder doen voor vrijwilligers en coördinatoren die ten allen tijde
nodig zullen blijven voor het goed draaiende houden van de bus. Tot slot nog
aandacht voor het dragen van de hesjes bij activiteiten voor de eigen veiligheid. Alle
leden van de werkgroep en bestuur staan hier achter en zullen aandringen op het
gebruik bij activiteiten. Nel Gulden: Wandelen blijft populair. Bijna elke week 14 tot 16
wandelaars. Wat het fietsen betreft willen we weer starten zodra de temperaturen wat
hoger worden in maart of april. Wim van oorschot: wil graag ingeseind worden over
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het tijdstip van gereed maken zaal. Nu is er soms dis communicatie. Ook wil ik
nogmaals een oproep doen voor vrijwilligers voor het gereed maken van lokaliteiten
bij activiteiten. Graag een oproep in de nieuwsbrief. Martien Smulders: Wil graag
samen met Wim van Oorschot een draaiboek maken voor het gereed maken van de
zaal bij grote activiteiten zoals de paas en kerstviering. Afgelopen kerstviering was er
veel stampij over het hoe en wat van de inrichting van de zaal.
8 Rondvraag: Cor Rens: Onduidelijk is de datum van overlijden van Mevr. Van
Nispen-Klep. Moet straks bestand van overledenen aanleveren voor het jaarboekje.
Wellicht dat Cees van Oorschot hierover is geïnformeerd.
9 Datum volgende vergadering van de werkgroep: De vergadering is zonder
tegenbericht op 27 mei 2020 aanvang 10.15 uur.
10 Sluiting: Martha sluit de vergadering met een dankwoord aan allen voor hun
inbreng en tot ziens op de komende activiteiten.
Aldus opgemaakt op 23 januari 2020
Kees van den Broek
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