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Jaarverslag 2020 

 

Op 1 januari 2020 telde KBO-afdeling Sprundel 415 leden. 

Er zijn in 2020 18 leden overleden en 4 Leden hebben om 

diverse redenen hun lidmaatschap opgezegd.  

Gelukkig mochten we ook 23 nieuwe leden begroeten.  

Leden die 90 jaar werden zijn met een bezoekje vereerd. 

Er zijn 10 leden van 90 jaar en ouder en 116 leden tussen de 

80 en 90 jaar. Mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben  

(zover bij het bestuur bekend) werden bezocht en kregen een attentie. Tevens is er 

de nodige aandacht voor de overledenen.  

Op uitnodiging zijn we ook op een 50 of 60 jarig bruiloftsfeest geweest. 

 

Het rikken en sjoelen, wordt maandelijks georganiseerd vanaf september t/m april. 

Dit jaar was dat echter niet mogelijk wegens covid 19. Januari t/m maart en op 9 

september is er gespeeld. Er deden gemiddeld 20 personen mee. Dit zijn gezellige 

middagen waar ook prijsjes te verdienen zijn. Er is nog plaats voor meer leden. Houd 

de nieuwsbrief in de gaten en meldt u aan of kom gewoon eens kijken. 

 

De bingomiddag daarentegen die 

 normaal 2x per jaar georganiseerd 

 wordt, blijft in de belangstelling  

van de leden. Dit jaar hebben we  

alleen op 19 februari de carnavalsbingo  

kunnen organiseren.  50 enthousiaste  

leden waren aanwezig. We spelen dan Amerikaanse bingo waar aan het eind 

iedereen met een prijsje naar huis gaat.  

Normaal organiseert de KBO ook 2x een spelletjesmiddag. Maar deze zijn door covid 

niet doorgegaan.  

 

Ouderenkoor al een jaar totaal uit de roulatie vanwege Corona. 

Het ouderenkoor “Levensvreugd” van onze K.B.O.-afdeling is geheel uitgeschakeld.  

Door alle maatregelen die door de regering zijn 

vastgesteld, zijn zij de hardst getroffen groep qua 

activiteit binnen onze K.B.O.-afdeling. Op 9 maart 

vorig jaar was de laatste repetitie en kon geen 

enkele repetitie en of begeleiding aan Parochie en 

of St. Janshof meer doorgaan.  De anderhalve meter 

afstand, niet zingen onder elkaar, 

gemeenschapshuis gesloten, geen toegang naar het 

St.Janshof waren bij de intelligente Lock-Down de 

boosdoeners.  
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Gelukkig kwam er in de zomer enige ruimte maar zingen kon en mocht niet,zeker niet 

wij als ouderen. Op de anderhalve meter afstand zingen is eigenlijk onmogelijk, zeker 

voor ouderen, tevens dien je dan een grote ruimte te hebben. 

Terwijl in diensten en of in de Kerk maximaal met 3 a 4 mensen gezongen mag 

worden. Daarnaast behoren we ook tot de kwetsbaarste groep in de samenleving.  

We hebben niet geheel stil gezeten, minder leuke momenten, enkele uitvaarten 

hebben we begeleid met een beperkt aantal leden.  

Helaas waren daaronder ook nog 2 leden van ons eigen koor ”Levensvreugd” koor die 
zijn overleden te weten Cor Lauwerijssen/Nouws en Wieske Stuijts. 

Ook de Trapkes gingen weer beperkt open en op 9 september hebben we een 

bijeenkomst gehouden onder elkaar met een kop koffie en wat lekkers erbij. De 

anderhalve meter voelde ook hier niet fijn. Gezellig was het wel, in de hoop dat het 

zou gaan verbeteren. 

Maar helaas, het ging de verkeerde kant uit, wederom alles dicht en in Lock-Down 

sterker nog dan in het voorjaar. Het is erg moeilijk voor ons koor om in groepjes te 

zingen in diensten, geen repetitie, en kiezen wie wel en wie niet mag of kan 

meedoen.  

Het enige, we zullen moeten wachten op betere tijden in de hoop dat er weer 

vrijheid en ruimte komt. We nemen ook geen onnodig risico. 

Bestuur, leden, parochie en dorpswerk Sprundel hebben allen begrip voor de situatie, 

zijn wel bezorgd over de toekomst en het voortbestaan van het koor.  

Laten we allen hopen dat nu de vaccinaties in volle gang zijn dit de weg is naar licht 

aan het einde van de tunnel en we spoedig weer kunnen samenkomen dat bijdraagt 

aan ons welzijn en de samenleving.  

 

Iedere maandagmiddag koersbal,  

behalve als in de vakantie de Trapkes  

gesloten is. De animo voor koersbal  

blijft ongeveer gelijk met ±19 leden.  

Ook hier gooide covid roet in het eten.  

Dit jaar is er gespeeld tot 16 maart,  

daarna moest alles afgelast worden, de toenooien en ook de competitie tussen Etten-

Leur, Prinsenbeek, Liesbos, Klein  Zundert, Sprundel, en Rijsbergen.  Na 5 maanden 

mochten we toch weer  beginnen maar helaas na 2 maanden kwam de 2e lockdown. 

Nu maar hopen dat alles snel weer normaal wordt en alle activiteiten weer kunnen 

starten. 

 

Jeu de Boules op dinsdagmorgen bij de molen blijft erg in trek. 

Ook dat is maar gedeeltelijk doorgegaan 

In de wintermaanden wordt er normaal  

uitgeweken naar een binnenbaan in Oudenbosch. 

Bij de molen zijn 2 nieuwe banen aangelegd 

En wij hopen er  zo snel mogelijk gebruik van te 

kunnen maken. 
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Het wandelen op donderdagmorgen mocht zich  

verheugen op een vaste groep van ongeveer 14 tot 16  

leden. Zij trokken de wandelschoenen aan voor een 

tochtje van meestal 5 of 6 kilometer, zolang de  

maatregelen tegen covid het toelieten.  

Hetzelfde geldt voor het fietsen op dinsdag.   

De animo blijft groot, soms wel meer dan 20 deelnemers. Samenkomst bij de Trapkes 

om 13.30 uur voor de dinsdagmiddag fietsers. Voor zowel de wandelaars als de 

fietsers zijn voor uw eigen veiligheid hesjes aanwezig.  

 

Onze biljartvereniging “Hertog Jan” bestaat uit gemiddeld 50 leden. Alleen leden van 

KBO Sprundel kunnen zich hierbij aansluiten. Zij spelen in diverse spelsoorten: 

banstoten, combinatiespel en/of vrij biljarten, gedurende het gehele jaar van 

maandag- t/m vrijdagochtend.  Bandstoten sept t/m begin januari, combinatiespel 

van begin januari tot begin mei. Beide spelsoorten zijn op dinsdag- en 

woensdagochtend.  

Het vrij biljarten is het hele jaar op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen, behalve 

wanneer de Trapkes is gesloten.  

Naast het biljarten op de ochtenden kunnen spelers als team van HJ meedoen in de 

competitie bij biljartvereniging O.D.S.I. (Ontmoeting Door Sportieve Inspanning).  Er 

wordt dan wekelijks gespeeld  vanaf begin 

 september tot begin mei.  De wedstrijden  

worden gespeeld in de dorpshuizen van  

Sprundel, Sint Willebrord, Schijf en Rucphen.  

We moeten helaas terug kijken op een tijd  

van weinig spelen. Begin januari zijn we gestart met het combinatiespel en het vrij 

biljarten. Dat is op  12 maart gestopt tot we vanaf 1 juni 2020 onder strikte 

voorwaarden weer mochten vrij biljarten. 

Per 1 september is het combinatiespel weer gestart tot op 7 oktober de 2e golf 

corona zich aankondigde. 

Afgelopen jaar zijn twee spelers van Hertog Jan overleden: dit zijn  

Rinus Vos op 28 januari 2020 en Kees van Maagdenberg op 26 december 2020. Wij 

gedenken hen en hun familie.   

 

Mede door de inspanning van enkele KBO leden is de 

dorpsbus Sprundel-Sint Willebrord er gekomen. In de 

eerste maanden van 2020 begon de bus net goed te lopen 

doordat steeds meer mensen van de mogelijkheid gebruik 

wisten te maken.  

Helaas gooide covid ook hier roet in het eten en mocht de 

bus na 2 maanden niet meer rijden.  

Nu op naar 2021 waar we hopen dat veel mensen van de 

dorpsbus  gebruik zullen maken. 
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In dezelfde schuit 

Je hebt de regels steeds in acht genomen, 

exact conform de richtlijnen gewerkt, 

bent telkens tot een oplossing gekomen, 

toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt. 

 

Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden, 

je over de minister-president 

en zijn besluiten lopen op te winden - 

ik denk dat hij die onmacht wel herkent. 

 

Ook mij kan het zo nu en dan benauwen, 

maar dan besef ik: ik sta niet alleen. 

Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen. 

Al vergt het veel, we komen hierdoorheen. 

 

We zitten samen in dezelfde schuit 

en samen komen wij er ook weer uit. 

 

Robin Bleeker (34), stadsdichter Deventer 
 

 

Voorjaar 

Kom vlug mee naar buiten, kom toch eens gauw 

De zon is zo licht, en de hemel zo blauw 

De sneeuwklokjes komen Al boven de grond 

En overal fladderen, vogeltjes rond 

Ze piepen zo vrolijk en zingen zo blij 

Hoera het is voorjaar de kou is voorbij 

 

Het gedichtenhuisje 

 

Eenmalige activiteiten 2020 

De senioren expo naar Veldhoven op 16 januari is goed verlopen. 

Deze werd zoals gebruikelijk weer door de Kring georganiseerd. Vanuit Sprundel 

waren er 17 aanmeldingen. Iedereen was weer op de afgesproken tijd aanwezig 

zodat de bus op tijd kon vertrekken. Men heeft zich daar weer uitstekend vermaakt 

met allerlei nieuwe snufjes en het nodige entertainement..  

22 januari Feestelijke introductie van onze nieuwe 

website.  

Ad van de Sande en Jan Bolluijt, onze webmasters, lieten 

alle aanwezigen via een groot scherm zien hoe men in kan 

loggen en hoe de website in elkaar zit:  

www.kbo-sprundel.nl   

 

 

 

http://www.kbo-sprundel.nl/
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Ook waren er enkele tablets aanwezig en kon men zelf een tablet meebrengen om 

hiermee te oefenen. Met nog wat lekkers bij de koffie en amusement van zanger 

Richard Pertijs, was het een leerzame en gezellige middag. 

29 januari Film uit de oude doos van Piet Bouwens met na de pauze nog enkele 

rondjes bingo.  

Zondag 16 februari Carnavalsmiddag  

voor alle nachtuilen vanaf 55 jaar.  

Deze dag werd georganiseerd door  

KBO samen met de carnavaslstichting.  

We begonnen met een heerlijke brunch,  

waar 56 personen in carnavalskleding  

aanwezig waren. Dat was smullen! 

Heel gezellige sfeer, voor herhaling vatbaar. Daarna nog een muzikale bingo met 

muziek uit de jaren 50 en 60 in aanwezigheid van prins carnaval en zijn gevolg.  

Hierbij waren 80 personen aanwezig die met een drankje en hapje genoten van de 

bingo en met de herkenbare muziek volop meezongen. En natuurlijk nog een 

polonaise met de carnavalsstichting. 

De toneelmiddag op 27 februari was ook redelijk bezet, al was de opkomst iets 

minder dan vorige jaren.  “Motie van wanorde” 

En toen gingen we in LOCKDOWN vanwege covid-19 en lag alles stil. Ook geen 

paasviering met jaarvergadering en geen senioren vakantieaktiviteiten! 

 

Activiteiten najaar 

Op 17 augustus gaat de Trapkes weer open en kunnen een aantal aktiviteiten met 

inachtneming van de coronaregels weer opgestart worden. Biljarten, koersbal, rikken 

en sjoelen zullen starten. Voor rikken zijn spatschermen besteld en bij alles wordt 

gezorgd dat men op 1,5 meter van elkaar kan plaatsnemen. 

Samen met de nieuwsbrief van september hebben al onze leden  een balpen 

gekregen. Dit om aan te geven dat het bestuur van KBO-Sprundel aan haar leden 

denkt. Het is jammer dat wij door omstandigheden u verder weinig of geen 

activiteiten konden bieden. 

Juridisch moeten wij onze jaarvergadering voor november houden.  

Datum wordt geprikt op 9 oktober in de hoop dat alles verder zal versoepelen. Als het 

zover is blijkt dat er maar maximaal 30 personen, op 1,5 meter van elkaar, aanwezig 

mogen zijn in één ruimte. Het zal een sobere jaarvergadering worden zonder 

amusement. Besloten is de bovenverdieping van de Trapkes in 2 zalen te verdelen 

met in ieder maximaal 30 personen. In beide zalen hangen schermen zodat iedereen 

de vergadering goed kan volgen. We namen afscheid van Kees van den Broek en Jack 

de Bont en verwelkomden Cees Evers (gekozen door de vergadering als voorzitter), 

Ria Konings en Ad van Loon. 
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Helaas waren de omstandigheden met corona van dien aard dat het bestuur, in 

verband met het grote gevaar op besmetting, heeft besloten alle activiteiten weer te 

stoppen. 

Tussen 5 en 15 oktober kon er weer gestemd worden voor de  

Rabo Club Support. Daar heeft u weer massaal aan meegedaan. Daarvoor dank. In 

december mochten wij het mooie bedrag van  

€ 790,01 ontvangen. 
In november hebben wij de traditie om een vrijwilligersavond te houden om onze 

vrijwilligers te bedanken voor het werk dat zij het hele jaar voor ons en voor u doen.  

Ook dat kon dit jaar niet doorgaan.  

Maar dat konden wij als bestuur niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Dus bedachten wij ze persoonlijk te gaan  

bedanken met een opvouwbare paraplu en een doosje  

merci. Dat werd erg op prijs gesteld.  

Volgend jaar hopen wij er weer een gezellige avond van  

te maken. 

 

Onze Kerstactie 

Omdat onze KBO leden al de uitgebreide gecombineerde Paas-Jaarvergadering 

bijeenkomst, de plezierige uitstapjes, alle activiteiten hebben moeten missen en dan 

toch ook nog weer de Kerstbijeenkomst 2020, wilde het bestuur toch iets van een 

zonnestraaltje laten schijnen naar al onze dierbare leden toe.  Daarom werd bedacht 

wat er nog wel mogelijk was en hoe dat dan in te vullen. Na een paar weken 

bedenken, regelen, bestellen, organiseren, was het zover op maandagmorgen 14 

december 2020. De deur van de Trapkes stond open voor de lokale leveranciers 

bakker van Oers met de kerstkransen en Verswinkel Dian van Trijp met de 

kerstbroden. In de middag zijn onze bereidwillige KBO-vrijwilligers, met mondkapje 

op en handschoenen aan, met een volle kofferbak op pad gegaan, ieder een eigen 

route en schema. Het weer zat ook nog eens heerlijk mee, het zonnetje scheen volop. 

Blije en verraste gezichten te zien, bij het overhandigen van de kerstkrans en bij een 

echtpaar met een dubbel lidmaatschap,  was daarnaast een kerstbrood. Tegelijkertijd 

werd ook een Nieuwjaarskaart overhandigd, een kort praatje over het hedendaags 

wel en coronawee. De leden begrepen  allen heel goed dat we met handen en voeten 

gebonden zijn aan de overheidsmaatregelen, ieder koestert zijn/ haar en de 

algemene gezondheid. Onze leden waren ook blij om iemand  van KBO Sprundel even 

aan de deur te kunnen ontvangen, het voelde vertrouwd.  Laten we hopen en er van 

uitgaan dat we in de loop van 2021 al een stapje dichterbij het voor ons zo oude 

vertrouwde normaal terug mogen gaan zetten. 

 

  

 


