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

 
BEDANKT 
 
Deze zomer heeft supermarkt Coop een 
statiegeldactie georganiseerd. 
U kon uw statiegeld ontvangen of doneren, o.a. 
aan KBO Sprundel. 
Wij mochten hiervoor € 156,70 ontvangen van 
supermarkt Coop. 
Dank aan allen die hun statiegeld aan de KBO 
hebben gedoneerd. 

 
Rikken en Sjoelen 
 
Woensdag 10 november gaan we weer 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. 

Echter als u zin hebt om samen 
met anderen een ander 
gezelschapsspel te doen dan bent 

u ook van harte welkom. Laat dit dan wel even aan Cor Rens 
(tel.0165 382869) weten zodat we ervoor kunnen zorgen dat 
het spel aanwezig is. 

 
 
Alvast noteren 
 
  1 december  sinterklaasbingo 
  8 december rikken/sjoelen/gezelschapspelletjes 
15 december kerstviering 
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Stamppotreis 2021 Hilvarenbeek 
 
Woensdag 17 november gaan we terug in de tijd met een bezoek aan een orgelmuseum 
en een ouderwetse kermis en natuurlijk een afsluitend stamppotdiner. 
 
We vertrekken om 9:30 uur vanaf De Trapkes met de bus 
naar Hilvarenbeek. Na koffie met iets lekkers krijgen we 
een humoristische rondleiding door het draaiorgelmuseum 
en maken op een leuke en grappige manier kennis met 
een danspaleis uit 1900. In een wereld van kristal en 
geslepen spiegels kunt u genieten van alles wat draait en 
speelt. U kunt op de klanken van de orgels, onder andere 
een gigantische Mortier orgel en een unieke Decap Robot 
Orgel, een dansje wagen zoals dat tot op het einde van 
de vorige eeuw nog mogelijk was in dancings zoals “Europa” en “In De 14 Billekes”.  
 
Na een lekkere lunch brengen we een bezoek aan het kermismuseum. We gaan terug in 
de tijd naar een kermis van 1920 waarbij we verwend worden met poffertjes, gebrande 
nootjes, popcorn, suikerspin, enz. U kunt op de kermis prijzen winnen en na afloop mag u 
nog iets lekkers mee naar huis nemen. 
 

Uiteraard sluiten we de dag af met een smakelijk winters 
stamppotdiner, bestaande uit soep, winterse stamppotjes 
met spek en een heerlijk nagerecht. De rustige 
livemuziek tijdens het diner wordt daarna nog versterkt 
om er op verzoek nog even een feestje van te maken.  
 
We gaan om zeven uur huiswaarts en verwachten rond 
acht uur weer terug in Sprundel te zijn. 
 

De reissom voor deze dag bedraagt € 62,50 per persoon. 
 
Aanmelden kan vanaf 1 november.  Vul hiervoor de antwoordstrook (elders in deze brief) 
in en stop die in de KBO-brievenbus in de Trapkes. Aanmelden is ook mogelijk door een e-
mail te sturen naar: 
secretariaat@kbo-sprundel.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en aantal personen. 
 
De reissom (€ 62,50 per persoon) dient uiterlijk 10 november overgemaakt te zijn op 
bankrekening NL67 RABO 0148 6369 93 t.n.v. KBO Sprundel. Mocht u zich, na betaling, 
onverhoopt af moeten melden, dan graag voor 14 november contact met ons opnemen. 
 
Wij hopen dat Covid 19 niet alsnog een belemmering zal zijn voor de doorgang van deze 
reis. Houdt in ieder geval rekening met de geldende coronamatregelen en denk aan een 

geldige QRcode omdat we in een horecagelegenheid zijn.  

We gaan er een hele leuke, gezellige en leerzame dag van maken. Voor meer informatie 
of bij vragen kunt u terecht bij de organisatoren Ad van de Sande, 0620757804 en Wim 
van de Sanden, 0648132303. 
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November 2021 
 
 

 

 

*AVG: Mocht u bezwaar hebben tegen uw vermelding: laat het ons dan tijdig weten! 

 

 

THEMAMIDDAG LEVENSTESTAMENT ERFRECHT 
EN FINANCIEEL BEHEER 

Op woensdag 24 november organiseert de 
KBO Sprundel vanaf 13.30 uur in Dorpshuis 
De Trapkes een themamiddag over 
levenstestament, erfrecht en financieel 
beheer. Notarieel jurist Jacqueline Trouw uit 
Etten-Leur verzorgt het onderwerp 
levenstestament en erfrecht, terwijl een 
medewerker van Rabobank Zuidelijke Baronie zal ingaan op financieel 
beheer door ouderen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen.  

Deze themamiddag is niet alleen toegankelijk voor 
leden van de KBO Sprundel. Ook andere ouderen uit 
Sprundel zijn welkom. Opgeven via de 
aanmeldingsstrook in de Nieuwsbrief van de KBO of 
door een mail te sturen naar secretariaat@kbo-
sprundel.nl. Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met bestuurslid Ad van Loon, tel. 
06-30443490.   

 

 

Wij feliciteren: 

20 november  Dina de Bont-Lazeroms        91 jaar 

24 november  Rika Bartels-Thijssen       91 jaar 

26 november  Cor Herijgers          94 jaar 

28 november  Anneke Gommers-v. Overveld  93 jaar 

 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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QUIZMIDDAG 

Op woensdag 20 oktober werd in 
Dorpshuis De Trapkes een 
quizmiddag georganiseerd. 34 
leden hadden zich vooraf 
opgegeven om een middagje 
lekker te ‘quizzen’. Quizmaster was 
bestuurslid Ad van Loon, die de 
quiz ook had samengesteld. Er 
waren vragen in de categorieën 
geschiedenis, gemeente Rucphen, 

sport, muziek, dialect en actueel nieuws. Volgens de deelnemers waren 
de vragen soms pittig, maar was het over het algemeen redelijk goed te 
doen. Met name de muziekvragen met fragmenten van liedjes uit de 
jaren 60 en 70 zorgden voor een blik van herkenning maar ook ‘wie zong 
dit ook alweer?’. De deelnemers 
roemden ook de gezellige sfeer 
en gaven aan dat dit voor 
herhaling vatbaar is. Mogelijk 
wordt de volgende quiz een ‘pub 
quiz’ met teams. De quiz werd 
uiteindelijk gewonnen door Piet 
Matthijssen, met op de 2e plaats 
Toon Roks en als 3e Martha 
Roks. Zij ontvingen een mooie 
paraplu van de KBO Sprundel.  

 

Seniorenbeurs 2022 
 

De Kring K.B.O.-Gemeente Rucphen heeft 
besloten om gezamenlijk met de vijf K.B.O.-
afdelingen zoals voorgaande jaren wederom 
de Seniorenbeurs in Veldhoven te bezoeken. 
De dag die daarvoor is vastgesteld is 
donderdag 20 januari 2022. 
Vertrek zal zijn om ± 9.00 uur en om ± 17.00 
uur weer thuis. 
Voor diegenen die hiervoor interesse hebben 

kunnen dit al noteren in hun agenda, de eigen bijdrage is gelijk aan 
voorgaande jaren nl. € 8,00 per persoon. 
Genoemde kosten zijn voor de busreis heen en terug en toegang tot de 
beurs. 
In de nieuwsbrief van december komt de mogelijkheid tot opgave en 
betaling. 



Dorpsbus Sprundel-St. Willebrord 
 

- Als inwoner van Sprundel kunt u met de                                                                          
dorpsbus vanuit uw huis naar alle 
adressen binnen Sprundel en St. 
Willebrord. Denk aan: de dokter, 
Heidestede, de supermarkt, de Trapkes of 
gewoon bij iemand op bezoek. 

 

- Ook kunt u naar de bushalte bij de 
rotonde gebracht/teruggebracht worden. Krijgt u bezoek dat met de bus 
komt, dan geldt hier hetzelfde voor. 

 

- De kosten voor bovengenoemde ritten bedraagt € 1,00 p.p. enkele 
reis. 

 

- Met de dorpsbus naar Rucphen, Schijf of Zegge kost € 2,00 p.p. enkele 
reis. 
 

- Met de dorpsbus naar de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en 
Zundert, de plaatsen Oudenbosch, Bosschenhoofd en Hoeven en de 
zorginstellingen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda kost € 5,00 
p.p. enkele reis. 
 

- U reserveert de Dorpsbus op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur op 
telefoonnummer: 0165-782565.  
De dorpsbus rijdt alleen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  
Bent u slecht ter been, geen probleem; er is een inklapbare rolstoel 
aanwezig in de bus. In de bus is een mondkapje verplicht en u dient met 
de pinpas te betalen. 
 

- Meer info op www.dorpsbus.com of bij Jan Bolluijt 06-27190046 en Adrie 
van Ginneken 06-13052059 

 

Voor KBO door KBO 
 
In het verleden was er in Sprundel een 
klusjesdienst. Echter bestaat deze niet en kunt 
u daar geen beroep meer op doen. Nu zijn er 
een paar leden van mening dat dit toch een 
gemis kan zijn. Zij hebben besloten om toch 
weer iets in het leven te roepen, nl.: voor KBO 
door KBO. 
Dit houdt in dat zij bereidt zijn om bij leden van de KBO kleine klusjes 
binnenshuis waarvoor men niemand heeft uit te voeren. Denk hierbij aan 
het vervangen van een lamp, iets ophangen aan de muur en andere 
kleine dingen. U kunt daarvoor Kees Koevoets (06-53417800) en 
Martien Smulders (0165-383597) benaderen en zij zullen u dan helpen 
of wanneer het te groot is u door verwijzen naar iemand die het dan wel 
kan. 

http://www.dorpsbus.com/


 
 
Adviseurs brandveiligheid 
 

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in ieder 

huis een rookmelder te hebben. Nu heeft KBO 

Sprundel twee brandveilig wonen adviseurs 

nl.: Kees Koevoets (06-53417800) en Martien 

Smulders (0165-383597). Zij kunnen u 

adviseren over alles wat met brandveiligheid 

in huis te maken heeft. Zoals waar u het beste 

een rookmelder kan hangen, hoe zit het met 

een vluchtroute en nog meer. 

 

 

OPLOSSINGEN PUZZELS OKTOBER 2021 

 
De oplossing van de kruiswoordpuzzel was: 
 

  ”Thuiswerken” 
 

De oplossing van de woordzoeker was: 
 

  “Hoera voor de herfst” 
 

Er zijn weer veel 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 : C. en Anja van Overveld 
 
Woordzoeker  : Rina van Oorschot 
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Kruiswoordpuzzel 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. 
in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 
25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water 
in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 
48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 
57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen 
staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71 
provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 
Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 
boetedoening 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 
bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 
filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 
tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank 64 
grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 



 

Woordzoeker sint Maarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBELLEN  
BEDELFEEST  
FEEST  
FOEKEPOT  
FRUIT  
HUIZEN  
KINDEREN  

LEKKERS  
LICHTJES  
LIEDJES  
LOPEN  
NAAMDAG  
NOVEMBER  
OPTOCHT  

SINTMAARTEN  
SNOEP  
TASJES  
VERKLEDEN  
VOLKSFEEST  
ZINGEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tips van de wijkagent 
  

Veilig met financiën  
 

• Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, 
als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen of geld te 
halen. Ook niet aan familie! Misbruik begint vaak met kleine 
bedragen die extra gepind worden of geld dat uit uw 
portemonnee wordt gestolen.  

• Zorg dat er niet te veel geld op uw betaalrekening staat. 
Boek het extra geld over naar uw spaarrekening.  
Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die 'ineens 
bevriend' met u willen worden, uw vertrouwen winnen en 
vervolgens uw financiën gaan doen/ misbruik maken van 
uw geld.  

 

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd:  
 

• Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld C 50,- per week automatisch op 
gestort wordt en blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staan. De pinpas en 
de pincode van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door familie voor 
het doen van uw boodschappen.  
• Laat iemand van zijn eigen rekening geld voor u pinnen (maar geen grote 
bedragen). U maakt vervolgens het bedrag over op zijn of haar rekening.  

• Leg vast (in bijvoorbeeld een 'Levenstestament') wie uw financiën mag  
beheren als u het zelf niet meer (goed) kunt (door ziekenhuisopname/  
ziekte/ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen.  

• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën 
beheert.  

• Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen? Dan kunt u ook een 
professioneel bewindvoerder/mentor inhuren. Deze persoon regelt uw 
geldzaken en moet daar verantwoording over afleggen.  

 

 
Aanmelding themamiddag 24 november 
 
Naam/ Namen:      Telefoonnummer:  
 
E-mailadres: 
 

 
Aanmelding Stamppotreis 17 november 2021 Hilvarenbeek 
 
Naam/ Namen:      Telefoonnummer:  
 
E-mailadres: 
 
(Aanmelden vanaf 1 november; stop dit strookje in de KBO-brievenbus in De 
Trapkes of stuur een e-mail naar: secretariaat@kbo-sprundel.nl  uiterlijk 10 
november dient u de reissom van € 62,50 pp over te maken op 
bankrekeningnummer NL67 RABO 0148 6369 93 t.n.v. KBO Sprundel) 
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