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Beste KBO-leden, 
Hierbij de Nieuwsbrief van augustus. 
Veel leesplezier namens het bestuur! 

 
Wijziging datum fietsdagtocht 
 
De fietsdagtocht van donderdag 2 september is verzet 
naar woensdag 1 september. 
Verzamelen 9.15 uur bij de Trapkes. 
Vertrek 9.30 uur. Hebt u zich nog niet opgegeven 
maar wil je alsnog meerijden dan kunt u zich nog tot 30 
augustus opgeven bij Nel Gulden telefoon 
0622122834. Alle kosten zijn voor eigen rekening.  
Denk om het veiligheidshesje en houdt u aan de verkeersregels. 
 

Rikken en Sjoelen 
We gaan weer RIKKEN en SJOELEN op woensdag 8 
september. Dit doen we zoals altijd in de benedenzaal 
van de Trapkes. De aanvang is om 13.30 uur en de zaal 
gaat open om 13.00 uur. Heeft u daar geen zin in maar 
wel in een ander spelletje dan bent u ook van harte 
welkom. Laat dit dan van tevoren even weten aan Cor 
Rens (tel.0165 382869) zodat we hier rekening mee 
kunnen houden. 

 
Van de wijkagent 
 
Graag wil ik de aandacht vragen voor een toename van een "oude" vorm van 
bankpasfraude: voornamelijk oudere mensen worden telefonisch benaderd door 
iemand die zegt voor hun bank te werken. Hij/zij ontfutselt de pincode en geeft aan 
dat de bankpas diezelfde dag opgehaald gaat worden door een bankmedewerker. 
Mensen krijgen dan ook echt iemand aan de deur die de pas inneemt.  De pas en 
pincode zijn vervolgens in handen van de criminelen en de bankrekening wordt 
leeggehaald. Een bank zal nooit om een pincode vragen en ook nooit een bankpas 
ophalen. Hang direct op en bel met de bank om dit door te geven.  
 

mailto:secretariaat@kbo-sprundel.nl


Uitnodiging jaarvergadering KBO-Sprundel 

Op 22 september wordt u van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering van 
onze KBO in de Trapkes.  
U moet zich hiervoor wel aanmelden via onderstaande aanmeldstrook of per mail 
naar secretariaat@kbo-sprundel.nl 

 
We beginnen om 13.30u. 
De agenda: 

1. Opening en welkom 
2. Goedkeuring jaarverslag 2020 
3. Financiën 
4. Activiteitenkalender 
5. Ledenwerfactie 
6. 70-jarig bestaan KBO-Sprundel in 2022 
7. Afscheid Jack Daemen 
8. Rondvraag 
9. Afsluiting 

 
Na afloop is er weer een ongekend muzikaal optreden wat u zeker niet mag missen. 
Het bestuur rekent op een massale opkomst! 

 
VRAAG&AANBOD 
 

Wie kan ik blij maken met kaarten van kerstmis en Lourdes. 
Gratis af te halen. 
K. Braspenning 
Hertogstraat 51 
0165-387922 
 
 
 

Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden dan dat 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. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldstrook JAARVERGADERING op 22 september in de Trapkes 

Naam  : ……………………………………………………………………… 
Tel.nr. : ……………………………………………………………………… 
E-mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Komt met 1/2  personen naar de jaarvergadering op 22 september. 
Uiterlijk 15 september in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b. 
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Dorpsbus Sprundel – St Willebrord 
 
We zijn al weer beland in eind augustus 2021. Helaas is de corona nog niet weg uit 
ons land. We moeten nog steeds voorzichtig zijn. Maar bezoek aan familie, 
vrienden, kennissen en winkelen kan alweer.  
Heeft u geen vervoer of is er geen tijd om u weg te brengen dan staat de Dorpsbus 
voor u klaar. Wij rijden alleen op werkdagen, niet op zon- en feestdagen, tussen 
09.00 uur en 17.00 uur.   
 
Waar rijdt de Dorpsbus naar toe: 
 
Alle 5 de dorpen van de gemeente Rucphen: 
- Sprundel, St. Willebrord, Schijf, Rucphen en Zegge  
 
Verder rijdt de Dorpsbus naar de volgende plaatsen en zorginstellingen: 
- Bergen op Zoom, Bravis ziekenhuis, 
- Breda, Amphia ziekenhuis en de Zorginstellingen binnen de gemeentegrens, 
- Gemeente Roosendaal, 
- Gemeente Etten-Leur, 
- Gemeente Zundert, 
- Oudenbosch / Bosschenhoofd / Hoeven 

 
De kosten: 
 
- Inwoners binnen Sprundel en St Willebrord.        € 1,00 p.p. enkele reis 
- Ophalen of afzetten bushalte Noorderstraat /   

Vosdonkseweg van en naar Sprundel / St Willebrord      € 1,00 p.p. enkele reis 
- Binnen gemeente Rucphen. Voor inwoners van   

Sprundel, St Willebrord, Schijf en Zegge        € 2,00 p.p. enkele reis 
- Reizen naar buiten de gemeentegrenzen van Rucphen  

Alleen voor inwoners van Sprundel  en St Willebrord       € 5,00 p.p. enkele reis 
Reserveren één dag van tevoren kan via telefoonnr. 

0165 782565 (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) 
 
Tot ziens in de Dorpsbus. De chauffeurs.  
  

Info bel dan Jan Bolluijt 06 27190046 of Adrie van Ginneken 0613052059 
 

 

 

 

 

 

 



Gymgroep Sprundel vraagt leden! 
 
Wie wil ons komen versterken? 
Wij zijn een groepje dames, ook met een lichte beperking, die op basis van 
groepstherapie oefenen om langer fit blijven en beter te kunnen blijven bewegen en 
te ontspannen 
Deze lessen worden gegeven door een Cesar therapeute en zijn op 
woensdagochtend van 9.00u. tot 10.00u. in ‘de Trapkes’. 
Het nieuwe seizoen start op 8 september. Kom vrijblijvend en gratis een les 
meedoen! 
Inlichtingen: Adriënne Uitdewilligen tel. no. 0165 34 23 06. 
                    Riet van den Bemd tel. no. 0165 38 52 69. 

 

OPLOSSINGEN PUZZELS MEI 2021 

 

Bij de kruiswoordpuzzel van augustus waren de te 
gebruiken woorden verkeerd: excuus hiervoor! De 
oplossing bestond uit wat losse letters….: 
  ”GWTVNOAVHEJT” 

De oplossing van de woordzoeker was: 
  “Pak de zon en straal” 
Ondanks de vakantieperiode waren er weer veel goede 
OPLOSSINGEN in de KBO-brievenbus bij De Trapkes of 
digitaal ingeleverd.           
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 : Liesbeth van Koulil  
Woordzoeker  : Riet van den Bemd 
 
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. 
  
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 september de oplossing van deze 
september-puzzels inleveren! Vergeet niet uw naam te vermelden. 
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Kruiswoordpuzzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 
15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. 
moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 
nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 
Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 
rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 
als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 
71 omgeving 72 dringend. 
 
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde 
Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 
groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 
water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste 
aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote 
papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 
eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 
voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 
namelijk 70 mij. 

 



Woordzoeker Europese landen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

BELGIË 
BULGARĲE 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ESTLAND 
FINLAND 
FRANKRĲK 
GRIEKENLAND 

HONGARĲE 
IERLAND 
ITALIË 
KROATIË 
LETLAND 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 

OOSTENRĲK 
POLEN 
PORTUGAL 
ROEMENIË 
SLOVENIË 
SPANJE 
TSJECHIË 
ZWEDEN 

 
 
Tot slot de weerspreuk van onze voorzitter: 
“Is het 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer”. 
 
 


