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Verslag vergadering werkgroep KBO Sprundel d.d. 16-06-2021 Locatie De Trapkes 
 

Aanwezig: Cees Evers, Cees van Oorschot, Cor Rens, Kees van den Broek, Jack 

Daemen, Martien Smulders, , Ad van Loon, Toon de Jong, Wim van Oorschot, Toon 
van de Sanden, Harrie Uitdehaag, Wim van de Sanden, Nel Gulden, Jacqueline 
Raaijmakers en Ria Konings.  
Afgemeld: Wilna Bolluijt, Jan Bolluijt, Kees Koevoets, Ad van den Maagdenberg,    
Ad van de Sande en Jac van Trijp 

 
1 Opening en mededelingen: Bestuursvoorzitter Cees Evers opent de vergadering 

en heet allen hartelijk welkom op deze tropische zomerse dag. Heel fijn elkaar weer 
te mogen ontmoeten na zo’n lange stop vanwege de pandemie.  
Een bijzonder  welkom aan Kees van den Broek.  
Ad van den Maagdenberg ligt in het ziekenhuis en ondergaat diverse onderzoeken, 
hopelijk komt er straks een goede uitslag. Cees van Oorschot gaat Ad later thuis 
bezoeken met een attentie.  
Ondertussen wordt iedereen voorzien van koffie en een bonbon. 

 

2 Verslag van de vergadering van 22-01-2020: Het verslag wordt goedgekeurd op 

tekst en inhoud. Kees van den Broek wordt hartelijk bedankt voor zijn verslaglegging.  
 
3  Bezetting werkgroep KBO-Sprundel: De bestuursvoorzitter vraagt wie de 
nieuwe voorzitter van de  Werkgroep KBO-Sprundel wil worden?  
Martha Roks heeft deze rol altijd met verve vervuld maar is helaas gestopt. Uit de 
vergadering meldt niemand zich aan. De voorzitter stelt voor dat in het vervolg 
iemand uit het huidige bestuur de rol van voorzitter van deze werkgroep op zich 
neemt, De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Biljarten, fietsen, jeu de boules, koersbal en wandelen zijn de afgelopen weken weer 
van start gegaan. Samen iets kunnen doen, samen praten en koffie drinken zijn 
belangrijk.  
Organisatie Excursies/Uitstapjes/Reizen? Ook hiermee is Martha gestopt. Ze heeft 
nog wel een hoop aan informatie en gegevens. Ad van de Sande heeft toegezegd 
om de uitstapjes te willen organiseren, maar onder de voorwaarde dat  er zich nog 1 
persoon hiervoor aanmeldt. Er zijn al enkele leden gepolst maar nog niemand heeft 
“ja” gezegd. Wim van de Sanden wil nog wat meer info hierover. 
 
4 Vakantie-activiteiten: De Extra Nieuwsbrief komt morgen uit (17/6-’21) met 3 

extra activiteiten.  
Cees van Oorschot vindt het van belang om een activiteitenboekje te maken. Toon 
van de Sanden wil dit regelen voor het volgend jaar 2022 en zal daar Ad van de 
Sande voor benaderen om dat samen in te vullen. Toon de Jong merkt op dat de 
Covid-19 regels nog belemmerend werken om echt ontspannen naar uitjes te 
kunnen. Dit vindt bijval, het is nog steeds geen gelopen race.  
Jeu de Boules is al 1 maand geleden van start gegaan, de baan is zeker niet 
optimaal: wordt aan gewerkt!  Fietsen is van start gegaan per 1 juni jl., gestart wordt 
vanaf De Trapkes. Nel Gulden corrigeert het tijdstip van vertrek met het fietsen van 
12.45 u. naar 13.30 u. De leden vonden dat een beter tijdstip om te starten. Nel 
vervolgt dat het wandelen donderdagochtend om 09.30 u. steeds bij De Trapkes van 
start gaat. Koersbal en Biljarten zijn per 7 juni jl. opgestart.  
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Via de Extra Nieuwsbrief  kunnen de leden zich opgeven voor de 3 bijzondere 
activiteiten die geregeld zijn: op 29/6 a.s. een dag-fietstocht, op 7/7 a.s. een 
spelletjesmiddag in de Trapkes en op 15/7 een wandelmiddag bij landgoed Visdonk.  
Toon de Jong merkt op dat de fietstochten voorheen altijd in de maand juli waren.  
De werkgroep bespreekt steeds onderling de spreiding van de fietstochten.  
Pater Pio-dag is op 19/8 a.s., Kees van den Broek merkt op dat vroeger de Plusbus 
nogal eens uitkomst bood aan een grote groep ouderen zonder vervoer, we zullen 
daar wel oplossingsgericht rekening mee moeten gaan houden. 
 
5 St. Jansmis op donderdag 24 juni om 13.30 u: Bestuursvoorzitter Cees Evers 
legt uit dat er in verband met de nog geldende Covid-19 regels hij diverse keren 
contact heeft gezocht met Samira Neefs van de gemeente Rucphen. Helaas mogen 
er nog maar weinig mensen bij de dienst aanwezig  zijn: 50 i.p.v. 100. Ook het 
koffiedrinken na afloop van de viering is volgens de regels moeilijk.  
De gemeente bepaalt en we moeten ons aan de richtlijnen houden. Ondertussen is 
de voorbereidingstijd te kort geworden om alles nog geregeld te krijgen. Ook het 
zangkoor heeft meer tijd en oefening nodig om weer goed op elkaar afgestemd te 
zijn. Het schuttersgilde wilde graag haar medewerking verlenen. Cees van Oorschot 
weet dat Ria van Oorschot al met de voorbereiding bezig was. Hij zal haar melden 
dat de St. Jansmis op 24 juni niet doorgaat. Jammer maar helaas!  Wel komt even 
ter sprake of 1 oktober “de Dag van de Ouderen” een idee is. Te weinig steun 
hiervoor. 
We schuiven het idee van de St. Jansmis door naar 2022.  
 
6 Excursies/uitstapjes/najaarsreis 2021: Evt. 14-07-2021 opening 
vakantieactiviteiten met een borrel en muzikant op een terras? Afwachten hoe dan 
de regels i.v.m. Corona  zijn. Daarom niets in de Nieuwsbrief zetten, maar later evt. 
via app, mail, Rucphense Bode, TV Krant etc. doorgeven aan de leden.  
Zie jaarboekje 2020, waarin opgenomen  Programma 2021. 
 
7 Klushulp (Vraag&Aanbod): Martien gaat samen Kees Koevoets (brand en 
veiligheid) kleine (acute) klusjes doen voor de eigen KBO-leden.  
De bestuursvoorzitter vult aan: “Door de KBO Voor de KBO”.  Martien zegt dat 
leden zich kunnen melden voor: kleine klusjes in huis. Soms kan snelle éénmalige 
hulp plotsklaps hard nodig zijn.  
Navragen aan de eigen handige KBO-leden of ze Martien en Kees willen assisteren! 
Martien merkt op dat de “helpende hand” wel verzekerd moet zijn vanuit de 
gemeente. 
Volgens Toon van de Sanden zijn er best vrijwilligers bij de Zonnebloem, de duofiets, 
de dorpsbus etc. Het is wel nodig om al deze informatie meer op elkaar af te 
stemmen  bij en voor wethouder Suzanne Breedveld.  
Martien gaat naar een eventueel gemeentelijk overleg hieromtrent. 
 
8 Nieuwe Ideeën: De voorzitter geeft aan dat alle mensen de KBO verschillend 

interpreteren en daarom zich soms te jong voelen en/of gewoon denken dat ze (nog) 
niet bij de doelgroep horen. Toon van de Sanden merkt op dat KBO een beladen 
naam is, maar hoe doorbreek je dat? Er zijn overdag veel  activiteiten voor mensen 
vanaf 50 jaar. Maar die werken dan nog, reageert Wim van de Sanden.  
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Toon van de Sanden zegt dat voor activiteiten op de zondagmiddag geen huur 
betaald hoeft te worden bij de Trapkes en dat op de dialectmiddag steeds meer 
jongeren dan ouderen aanwezig zijn. Nagaan wat haalbaar is! 
Cees van Oorschot geeft aan dat we binnenkort met de ledenwerving van start gaan 
en dat de belangenbehartiging, de belastinginvullers en de juridische hulp steeds 
belangrijker worden. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten 
we promoten. 
Toon van de Sanden vraagt aandacht voor de Box met nalatenschap regelen, 
levenstestament.  
Wim van de Sanden oppert om bijeenkomsten met info en goede nazorg naar 65+ 
toe.  
In den Bosch zitten specialisten waar KBO-leden vaak gratis advies/hulp kunnen 
krijgen: moeten we meer belichten. 
Nieuwe ideeën hebben soms meer broedtijd nodig om tot ontwikkeling te komen!  
 
9 Rondvraag/sluiting: Wim van de Sanden zegt toe om  Ad van de Sande te willen 
helpen met het organiseren van reizen en vakantieactiviteiten. De voorzitter gaat een 
bijeenkomst met Ad, Wim en zichzelf regelen om afspraken te maken. 
Toon van de Sanden : goed afstemmen wie wat doet.  
Cees van Oorschot meldt dat er een BRP formulier is ontwikkeld wat toegevoegd 
moet worden aan een inschrijving om bij Thuisvester in aanmerking te komen voor 
een woning dichtbij de deur. Dhr. Cees Gijzen uit Schijf, heeft de kar hierin 
getrokken. Toon van de Sanden wil hier graag meer van weten. 
Verder geen vragen of opmerkingen meer. 
Bestuursvoorzitter Cees Evers bedankt eenieder voor de komst en inbreng en tikt de 
vergadering af. 
 
10 Datum volgende werkgroepvergadering:                                                                           

zonder tegenbericht op 15 september 2021 aanvang 10.15 uur. 

 

Secretaris Ria Konings 

 

 

 


