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Beste KBO-leden, 
Hierbij de Nieuwsbrief van oktober. Veel leesplezier namens het bestuur! 
 
1 oktober: DAG VAN DE OUDEREN 
Deze middag wordt georganiseerd door Dorpswerk, KBO Sprundel en Steunpunt 
St. Janshof in De Trapkes en is voor alle ouderen uit Sprundel.  
De zaal is open om 13.00 uur, aanvang 13.30. 

Eerst zal een bekende spreker u vertellen over zijn ervaring in de praktijk van 
Vrijwillig Ouderen Adviseur en Cliëntondersteuner. 
Het ouderenkoor zingt enkele liederen en daarna sketches van  
“Steunvast” het St. Janshof. Dat wordt weer smakelijk lachen. 
En natuurlijk wordt er gezorgd voor een natje en een droogje. 
U bent van harte welkom. 
 
6 oktober: THEMAMIDDAG VEILIGHEID 

Op woensdag 6 oktober aanstaande organiseert de KBO 
een themamiddag over ‘Veiligheid’ in Dorpshuis De Trapkes.  
Veiligheid in en om het huis staat daarbij centraal. Wijkagent  
Joost Wevers geeft informatie over onder meer hang- en sluitwerk, 
bankpasfraude, activiteiten van criminelen op Whatsapp en  
via e-mail en babbeltrucs. Marion van der Linden van Brandweer Midden en 
West-Brabant geeft voorlichting over brandveiligheid in en om het huis: 
brandwerende maatregelen, rookmelders e.d. 

Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de wijkagent 
en de woordvoerder van Brandweer Midden en West-Brabant. De 
themamiddag begint om 13.30 uur en de zaal is open om 13.15 uur. 
Deelname aan de themamiddag is voor leden van de KBO gratis. Voor 
eventuele gewenste informatie kan contact op worden genomen met 
bestuurslid Ad van Loon, tel. 06-30443490. 

Hiervoor dient u zich op te geven middels bijgaande strook. 
 
13 oktober: Rikken en sjoelen 

Dit doen we zoals altijd in de benedenzaal van de Trapkes. 
De aanvang is om 13.30 uur en de zaal gaat open om 13.15 
uur. Vind u dit niet leuk, maar wel een ander spel 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. 
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20 oktober: Quizmiddag. Zaal open om 13.15 uur. 
Op woensdag 20 oktober organiseert de KBO een  
Quizmiddag in Dorpshuis De Trapkes. Wilt u uw parate  
kennis over popmuziek, sport, cultuur, de gemeente  
Rucphen en nationaal en internationaal  nieuws van de  
afgelopen 70 jaar testen, dan is deelname aan deze  
quizmiddag zeker aan te bevelen. De Quizmiddag begint  
om 13.30 uur en quizmaster is bestuurslid Ad van Loon. 
Hiervoor dient u zich op te geven middels bijgaande strook. 
 
17 november: Zet deze datum alvast in uw agenda, dan gaan we weer op reis. 

 We maken er weer een mooie busreis van met de traditionele stamppot. 
 

VRAAG&AANBOD 
           

Aangeboden postzegelverzameling door: 
C. van den Broek 
Brandeke 9 
4714 HT Sprundel Mail: c.l.broek@kpnplanet.nl 
Telefoon: 0165 382938 
 
Aangeboden 250 CD’s Rock ’n Roll, Hits en Country 
1 euro per stuk en elpees van die tijd. 
M. Braat, mail: m.bra31@ziggo.nl  

       Telefoon 0165 383685 
 

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. 

 

Rabo ClubSupport 

Wij doen weer mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op  
uw stem rekenen? 
Volgend jaar bestaat KBO Sprundel 70 jaar! 
Met uw steun, door middel van uw stem, kunnen 
wij er een grandioos feest van maken. 
Bent u lid van Rabobank? Dan kunt u vanaf 4 oktober stemmen 
via de app, of online op rabobank.nl/clubsupport. Ga naar het  
overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten  
en stemmen maar! Breng uw stem uit vóór voor 24 oktober. 
Je kunt alleen stemmen via de app of als je bent ingelogd op  
de website. Daarom heb je geen stemcode meer nodig. 
Lukt het u niet, schakel dan uw familie of vrienden in. Of neem contact op met onze 
penningmeester Wilna Bolluijt tel. 0165 854654.  
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*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 
 
DAGREIS VAN KBO- SPRUNDEL NAAR BOERENBOND MUSEUM IN GEMERT 

Woensdag 25 augustus 2021 mochten we voor het eerst sinds anderhalf jaar weer met 

de bus op stap. Heel blij dat we elkaar weer konden zien, vertrok de bus om half 9 op 

weg naar Gemert. 

Elkaar ontmoeten en verhalen uitwisselen is toch wel hetgeen we het meest gemist 

hebben in deze Corona tijd.  

Bij het museum aangekomen stond de koffie met gebak al op ons te wachten. Hierna 

gingen we in kleinere groepjes onder leiding van een gids op excursie over het terrein van 

het openluchtmuseum. 

Het boeren leven van omstreeks 1900 werd in de gebouwen en de boerderij 

besproken. We zagen onder meer een smidse, een cafeetje, een snoepwinkeltje, een lang 

en een kort gevelboerderij met bijbehorende gebouwen, een klompenmakerij, manden 

vlechterij, een wevershuisje enz.  

Dit alles bracht bij ons de herinnering aan vroeger daadwerkelijk in beeld. 

De heerlijke Brabantse koffietafel lieten we ons dan ook lekker smaken. 

Na de lunch gingen we een rondrit maken. Een gids vertelde over de omgeving van 

Gemert aan de rand van de Peel. 

Over smalle boerenweggetjes kwamen we weer terug om nog wat tijd op eigen 

gelegenheid buiten op de wei (terras) door te brengen met een lekker drankje. 

Hierna werd het tijd om huiswaarts te keren met als afsluiting op de terugweg nog een 

heerlijk diner in  Casteren.  

Omstreeks 9 uur waren we terug in Sprundel. Onder de indruk van al dit moois kunnen 

we terugblikken op een zeer geslaagde dag, waarvoor dank aan de organisatie. 
Door Martha Roks. 

 

Wij feliciteren: 

Jan Herijgens op 20 oktober  91 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst 
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Foto-impressie over activiteiten van KBO-Sprundel: 

fietsen-wandelen-koersbal-bezoek Boerenlandmuseum etc…….. 

         

 

           

            

  

 



            

               

            

Met dank aan onze KBO-huisfotograaf Toon Roks ! 

Nog meer foto’s, nieuws of andere weetjes, kijk eens op onze website: 

www.kbo-sprundel.nl 

 

http://www.kbo-sprundel.nl/


JAARVERGADERING  
22 september was onze jaarvergadering. Normaliter vindt deze in april plaats, 
maar vanwege de coronapandemie werd de vergadering evenals vorig jaar in het 
najaar gehouden. Ruim 60 leden gaven na vooropgave acte de presence. De 
vergadering ging akkoord met het jaarverslag 2020  van de secretaris en het 
financieel verslag van 2020 van de penningmeester. Verder werden de nog 
komende activiteiten van dit jaar besproken. Wij namen afscheid van bestuurslid 
Jack Daemen, vorige week 82 jaar geworden, die na 9 jaar zijn bestuurs-
lidmaatschap heeft opgezegd. Jack was de laatste jaren  vicevoorzitter. Voorzitter 
Cees Evers roemde het aftredende bestuurslid voor zijn openheid en 
transparantie. ,, Bij Jack wist je altijd wat je aan hem had, hij nam geen blad voor 
de mond en die duidelijkheid siert hem. Ik weet zeker dat we hem nog vaak zullen 
zien’’, aldus voorzitter Cees Evers. Jack Daemen ontving de zilveren speld van 
KBO Brabant voor zijn verdienste voor de KBO. De speld werd opgespeld door 
zijn partner Jaantje, die ook in het huldeblijk werd betrokken met een mooie bos 
bloemen. Ook kreeg Jack van KBO Sprundel nog een glazen standaard als dank 
en tevens herinnering aan zijn werk voor ons allen. Na de vergadering was er  
nog een informeel samenzijn wat muzikaal werd opgeluisterd door  
zanger Toine Vermunt.  

 
 
 

 
 
 
 

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

Aanmeldstrook Themamiddag Veiligheid op 6 oktober in de Trapkes 

Naam  : ……………………………………………………………………… 
Tel.nr. : ……………………………………………………………………… 
E-mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Komt met 1/2  personen naar de themamiddag op 6 oktober. 
Uiterlijk 4 oktober in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b.   

 

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

Aanmeldstrook Quizmiddag op 20 oktober in de Trapkes 

Naam  : ……………………………………………………………………… 
Tel.nr. : ……………………………………………………………………… 
E-mail  : ……………………………………………………………………… 
 
Komt met 1/2  personen naar de quizmiddag op 20 oktober. 
Uiterlijk 18 oktober in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b.  

   



. “Sluipmoordenaars” tasten koopkracht ouderen aan 
KBO-Brabant hekelt het huidige pensioenbeleid ! 

Dat schrijven ze in een open brief aan de Tweede Kamer. De ouderenbond maakt zich 

grote zorgen over de inkomenspositie van de ouderen. De 

reserves van de pensioenfondsen zijn astronomisch hoog en toch  

worden de pensioenen al jarenlang onterecht aangepakt.  

De KBO strijdt al geruime tijd om het inkomen van de ouderen te 

verbeteren. Laten we hopen op een gunstig antwoord van de 

Tweede Kamer.  

De KBO heeft deze strijdbijl nog niet begraven!!  

 

 
 

 

OPLOSSINGEN PUZZELS SEPTEMBER 2021 

 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel was: 

  ”Zomerhuisje” 

De oplossing van de woordzoeker was: 

“De Europese Unie bestaat uit 27 landen” 
Er waren 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 : Jan Herijgens  
Woordzoeker  : Toke Evers 
 
De prijs is tijdens de jaarvergadering al uitgereikt door onze eigen “Gaston” . 
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 oktober 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 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke 
uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 
luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 
populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker 
iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 
motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 
60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 
68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 
voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 
stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans 
bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 
seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 
Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 
laagtij. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BEUKENNOOTJE 
BINNEN 
BLAADJES 
BOEK 
BOOM 
BOS 
BRUIN 
EGEL 
EIKELTJES 

GEEL 
GUUR 
HAARDVUUR 
HERFST 
KAAL 
KASTANJES 
KOUD 
LAARZEN 
PADDENSTOEL 

REGEN 
REGENJAS 
STRUIK 
THEE 
VOGEL 
WIND 
WORM

 
 
  



Sociaal concert Grijs gedraaid! – Luister, beweeg en ontmoet –  

In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid over Brabant. 
Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier het Leven hebben de handen 
ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid! een uniek programma waarbij 
muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan. Bent u of kent u een oudere voor 
wie de donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van harte op het 
sociale concert op 7 december 2021 om 14.00 uur in theater De Kring te Roosendaal. 

Leeftijd of eventuele fysieke beperkingen vormen geen belemmering voor deelname: iedereen kan 
meedoen! 

Programma Grijs gedraaid! 

Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers 
onder begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze comfortabele 
theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. Ter afsluiting is er 
gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een creatieve activiteit 
begeleid door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag! 
Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur. 

Kaarten bestellen in de voorverkoop 

Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-
Brabant: www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-
Brabant:     (073) 64 440 66. 

Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de 
theaters bestellen.  

Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met 
een rollator of rolstoel komt, of u begeleiding in het theater nodig hebt, 
en of vervoer van huis naar theater en terug een probleem voor u 
vormt.  

Oproep vrijwilligers 

Wij zoeken voor elke uitvoering nog tien vrijwilligers per concert om te helpen bij de 
ontvangst, de coronacheck, zo nodig de begeleiding van minder mobiele deelnemers naar 
hun plaatsen en naar de creatieve activiteit in het theater na afloop van het concert. 

Bij interesse, meld u dan bij Jacquelien Cuppers via jcuppers@kbo-brabant.nl of (073) 64 440 66.  

Erfkwesties, schenkingen, testament etc. 
Zoals u weet heeft KBO-Brabant een juridische helpdesk,    
bemenst door een 11-tal vrijwilligers. Twee van deze vrijwilligers  
zijn oud-notaris. Dit zijn Peter van Dongen en Dré Teeuwen.  
Bij Peter en Dré kunt u terecht met uw vragen over erfkwesties,  
(levens-) testament, schenken, enz. Meer informatie over de  
activiteiten van onze notariële vrijwilligers vindt u in het Onsje.   
In oktober 2021 zal KBO-Brabant starten met een telefonisch  
spreekuur, wat tweewekelijks op een vaste dag en tijd gehouden zal gaan worden. 
Bovendien zijn Dré en Peter beschikbaar om lezingen te geven op locatie bij 
Afdelingen over de hierboven genoemde onderwerpen.  
Mocht er bij KBO-Sprundel voldoende belangstelling zijn voor een dergelijke 
lezing over erfkwesties, schenkingen, testament e.d.: laat het dan weten bij 
onze secretaris Ria Konings tel. 06-23365730 of stuur een mailtje 
secretariaat@kbo-sprundel.nl  

Het bestuur zal dan proberen een dergelijke bijeenkomst te beleggen.  
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