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

Platina jubileum KBO-Sprundel 
 

Op 25 juni bestaat KBO-Sprundel 70 jaar! Dit laten we 
natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. De jubileumcommissie is 
al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit moet 
een onvergetelijke dag worden. 
Daarom in de komende Nieuwsbrieven elke keer een foto uit 
“de oude doos”. 
Kent u deze nog? Misschien heeft u nog wel bij haar in de 
klas gezeten op de meisjesschool. 

 
 

Goed nieuws 
 

Langzaam gaan alle corona maatregelen 
verdwijnen. Dit betekent dat de alle 
activiteiten die wij normaliter organiseren 
weer als vanouds door kunnen gaan. Er zijn 
al een aantal activiteiten gestart, echter grote 
bijeenkomsten waren de afgelopen jaren 
verboden. 
Deze kunnen nu binnen de huidige maatregelen 
wel doorgaan. Dit betekent dat de 

eerstvolgende grote activiteiten “dagtocht Soeth en Vermaeck” en “Paasviering 
met jaarvergadering” door kunnen gaan zoals we gewend waren. Die gaan we 
dan ook voor u organiseren. Wij verheugen ons erop om er samen met u iets 
moois van te maken. 

 
Alvast noteren  
  

  6 april Rikken en Sjoelen 
13 april Paasvering en jaarvergadering 
28 april Themamiddag 

Juffrouw Nieuwdorp 
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Busreis 23 maart 2022. Dagtocht “Soeth en Vermaeck” 
 
Door de coronamaatregelen is de stamppotreis 
van 17 november jl. niet door kunnen gaan. Maar 
uitstel is geen afstel want op woensdag 23 maart 
gaan we met de bus op stap naar Hilvarenbeek 
waar we een bezoek brengen aan het 
orgelmuseum en aan een ouderwetse kermis. 
 

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. De liefhebbers kunnen een dansje wagen op de klanken 
van zeer bijzondere orgels.  
 

Na de lunch bezoeken we het kermismuseum waarbij we teruggaan in de tijd naar 
een kermis van 1920. De geur van poffertjes, gebrande nootjes, popcorn en 
suikerspin komt u tegemoet. U kunt op de kermis spelletjes spelen en prijzen 
winnen. U krijgt uiteraard een drankje aangeboden of probeer eens een advocaatje 
met slagroom. Na afloop mag u nog iets lekkers mee naar huis nemen. 
 

We sluiten de dag af met een smakelijk drie gangen diner. Tijdens en na het diner 
kunt u genieten van livemuziek. 
 

Omstreeks zeven uur gaan we huiswaarts; we verwachten rond acht uur weer terug 
in Sprundel te zijn. 
 

De reissom voor deze dag bedraagt € 62,50 per persoon.  
 

Aanmelden start vanaf 28 februari. Vul hiervoor de antwoordstrook 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. 
 

Degenen die zich voor de stamppotreis van vorig jaar hadden opgegeven, 
dienen zich voor deze busreis naar Hilvarenbeek opnieuw aan te melden; ze 
krijgen wel voorrang. 
 

De reissom (€ 62,50 per persoon) dient uiterlijk 13 maart 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 zo spoedig mogelijk contact met 
ons opnemen. 

 
Het wordt een hele leuke, gezellige en leerzame dag. 
Voor meer informatie of bij vragen kunt u terecht bij 
Ad van de Sande, 0620757804 en  

Wim van de Sanden, 0648132303. 
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Belangenbehartiging Ouderen 
 
De belangenbehartiging voor ons ouderen is van groot belang, nog steeds hebben wij als 
vrijwillige ondersteuners het gevoel dat er vele vragen onbeantwoord blijven omdat deze 
niet gesteld worden. Wij zijn er met name voor om uw vraag te beoordelen en welke 
mogelijkheden er zijn, daarna mogelijk de weg te wijzen naar en hoe verder te handelen. 
 

Actueel: vanaf 1 maart kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Mogelijkheden om 
huursubsidie en zorgtoeslag aan te vragen. Deze hangen samen met het vastgestelde 
inkomen en vermogen.  
Voor de aanvraag voor huurtoeslag en/of zorgtoeslag hoeft zelfs niet altijd aangifte 
gedaan te worden.   
 

Voor huurtoeslag mag de maximale maandhuur maximaal € 763,47 zijn in 2022.  
 

Er blijft veel geld op “de plank” liggen, zoals dat heet, wat aan ons mensen toekomt.  Ook 
over 2021 kunnen de toeslagen nog aangevraagd worden. Laat deze mogelijkheden niet 
onbenut en maak gebruik van onze vrijwillige belasting invulhulpen. Die kunnen u nader 
informeren en desgewenst berekenen of u in aanmerking komt voor (een van) de 
toeslagen en of het mogelijk ook belastingvoordeel oplevert om aangifte te doen. 
Advisering over verstandige maatregelen voor de toekomst etc. kan daarbij ook aan de 
orde komen.   
                                                                                                                                                                

Jac van Trijp, 06-51873805,                                                          
Wim van de Sanden, 06-48132303,       
jacvantrijp@kpnmail.nl                               
vandesanden.advies@home.nl                        
zijn bereid u te ondersteunen, samen met 
u verzorgen zij geheel vrijwillig de aangifte 
en/of aanvragen voor u namens onze 
KBO-Sprundel. 
 

Ook de Vrijwillige Ouder Adviseurs/Cliënt ondersteuners bieden graag hun kennis aan.  
Dit kunnen vele verschillende vragen zijn, van het doen van een klein klusje, rijbewijs 
aanvragen, belasting invullen, vraag over W.M.O., aanvraag over ondersteuning in b.v. 
deeltaxi, traplift, Huishoudelijke hulp. Twijfelt u, stel gerust uw vraag. 
Ook een melding van bezorgdheid van uzelf, buurt en familieleden. Wij zullen deze met de 
grootste zorg behandelen. (Wim van de Sande en Cees van Oorschot) 
 

Ook over de Wet Langdurige Zorg. (W.L.Z.) 
Als blijkt dat een van de partners is opgenomen, kan het voor de achterblijvende partner 
verstandig zijn om advies in te winnen bij een vrijwilliger van ons.  
Wat te doen met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De 
hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige financiële 
gevolgen hebben. De V.O.A.’s-Cliëntondersteuners van onze K.B.O. kunnen U in contact 
brengen met het W.L.Z.-team van K.B.O.-Brabant die bereid zijn precies uitzoeken wat in 
de betreffende situatie de juiste keuze is. 
Er zijn al de nodige financiële rampen voorkomen en zelfs teruggedraaid dankzij onze 
adviseurs.  
Zijn mensen geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunnen wij doorverwijzen naar 
KBO-Brabant. 
Info, Cees van Oorschot, 0165-383 301 of 06-138 75 108 cees.van.oorschot@kpnmail.nl 

mailto:jacvantrijp@kpnmail.nl
mailto:vandesanden.advies@home.nl
mailto:cees.van.oorschot@kpnmail.nl


Rikken en Sjoelen 
 

We gaan weer RIKKEN en SJOELEN op 
dinsdag 8 maart. 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. 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ziekenattentie 
 
Als u onverhoopt in het ziekenhuis komt te liggen, wat wij uiteraard niet hopen: Laat 
het ons dan weten.  
Zodra u weer thuis bent, komt een van de bestuursleden graag 
even op ziekenbezoek met een kleine attentie.  
Als het bestuur niet op de hoogte is, vindt helaas geen bezoek 
plaats. Dit zou jammer zijn. 
Dus laat het weten. 
 

 

Wij feliciteren: Maart 2022 

4 maart To Aarts-Roovers  90 jaar 

6 maart  Piet Nuijens   91 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.deroosbv.com/boeket-zomers-luxe-bloemen.html&psig=AOvVaw0O4hvmL8dPCIf7N_rYiNj0&ust=1608236520278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCP54Wq0-0CFQAAAAAdAAAAABAJ


Reflecterende huisnummerbordjes bestellen 

Bij brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of 
beroerte moet 112 gebeld worden. 
Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij 
het correcte adres moeten zijn, komt het heel vaak voor 
dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Zeker ’s 
nachts en met name in het buitengebied.  
Een reflecterend huisnummerbordje is hiervoor de 
gepaste oplossing!! 

In de vorige Nieuwsbrief stond dat geïnteresseerde KBO-leden zich konden melden 
als ze voor zo’n reflecterend huisnummerbordje interesse hadden. 
Een flink aantal leden heeft zich gemeld waardoor de prijs naar beneden kan. Deze 
wordt definitief €17,50 all-in. 
Mocht u zo’n bordje willen bestellen dan moet u het verschuldigde bedrag 
overmaken naar:  
 

 
 
 
 
 
 

PS: vertel deze KBO-service ook tegen uw buren. Als zij ook een reflecterend 
huisnummerbordje willen bestellen kan dat, ook al zijn ze (nog) geen lid.  
KBO-Sprundel staat voor veiligheid van iedereen! 
Voor vragen kunt u terecht bij ons secretariaat:  
Ria Konings, tel.0165-383393, 06-23365730 of secretariaat@kbo-sprundel.nl 
 

Spelletjesmiddag 
 
Op woensdag 16 maart gaan we weer een 
spelletjesmiddag organiseren in de 
benedenzaal van de Trapkes. Het beloofd 
weer een gezellige middag te worden met 
oudhollandse spelletjes. Jacqueline 
Raaijmakers zal u gastvrij ontvangen. 
Aanvang is 13.30 uur, zaal open 13.15 uur. 
Voor deelname wordt wel een eigen 
bijdrage van € 2,50 gevraagd.  
 
 
 

 
 
 

KBO-Sprundel, rekeningnummer NL 67 RABO 0148636993 
onder vermelding van uw naam, adres met huisnummer en 
uw emailadres. Zet er ook bij: huisnummerbordje.  
Bestellen/betalen kan tot uiterlijk 15 maart. 
 



 
De Trapkes 
 
Bij deze doet het bestuur van Dorpswerk Sprundel en 
de beheerster Conny Heeren van de Trapkes een 
beroep op u. Als u in de foyer van de Trapkes een 
kopje koffie/thee of een andere versnapering nuttigt 
wilt u die dan betalen met de pinautomaat. Zij willen 
het aantal contante betalingen dat tot een minimum 
beperken. Dit heeft verschillende redenen, waarvan 
een hele belangrijke de veiligheid is van vrijwilligers en 
personeel. Zij zullen u hiervoor dankbaar zijn. 

 
 
OPLOSSINGEN PUZZELS FEBRUARI 2022 
 

 

De oplossingen waren:  
 
Kruiswoordpuzzel: ”Nieuwjaarduik” 
 
Woordzoeker: “Wat is jouw lievelingsdier” 
 
Fotoquiz:  “Pandemie” 
 
Onder de goede KBO-inzenders van iedere puzzel wordt steeds 
een mooie fles wijn met passend KBO-etiket verloot. Welke worden 
gesponsord door de lokale supermarkt.  
Dank hiervoor. 
 

 

De prijswinnaars zijn deze keer:  

Kruiswoordpuzzel  : Piet Mathijssen 

Woordzoeker  : Martha Roks 

Fotoquiz   : Annie Konings 
 

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 een Zweedse puzzel en een woordzoeker. 
De oplossingen kunt u weer inleveren voor 23 MAART per e-mail  
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanmelding Dagtocht “Soeth en Vermaeck” 23 maart Hilvarenbeek 
 

Naam/ Namen:      Telefoonnummer:  
 

E-mailadres: 
 

(Aanmelden vanaf 28 februari; stop dit strookje in de KBO-brievenbus in De 
Trapkes of stuur een e-mail naar: secretariaat@kbo-sprundel.nl   
Uiterlijk 13 maart 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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AMSTERDAM 
BERLĲN 
BOEDAPEST 
BOEKAREST 
BRATISLAVA 
BRUSSEL 
HELSINKI 
KOPENHAGEN 

LISSABON 
LJUBLJANA 
LONDEN 
LUXEMBURG 
MADRID 
OSLO 
PARĲS 
PRAAG 

REYKJAVIK 
RIGA 
SKOPJE 
STOCKHOLM 
VILNIUS 
WARSCHAU 
ZAGREB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Tips van de wijkagent 
 
 

Tips Veilig met telefoon en computer  

 

Aan de telefoon:  

 

• Geef aan niemand uw pincode, ook niet aan 

iemand die zegt van de bank of van de politie te 

zijn. Zij zullen NOOIT bellen voor uw pinpas of 

pincode. Ook voor het blokkeren van uw 

bankrekening is geen pincode nodig.  

• Ga niet in op verkoopverhalen aan de  

telefoon en geef geen antwoord op allerlei  

persoonlijke vragen, maar hang op.  

 

Op de computer:  

 

• Installeer niet zomaar een nieuw programma als iemand u daar telefonisch of 

per e-mail voor benadert.  

• Geef uw inlogcodes niet aan anderen,  

• Wees voorzichtig met het openen van e-mails van afzenders die u niet kent.  

• Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets gewonnen heeft.  

• Let op bij het doorklikken vanuit een e-mail naar een website of u wel op de 

juiste website komt.  

• Wees voorzichtig met het opgeven van uw persoonlijke gegevens op allerlei 

websites.  

• Check bij financiële zaken (bijvoorbeeld internetbankieren) of de website 

beveiligd is met een 'slotje' in de adresbalk.  

• Wees u ervan bewust dat persoonlijke informatie op sites zoals Facebook 

misbruikt kan worden.  

 
 
 

Tot slot een wijsheid van de vicevoorzitter 
 
De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles.  
Maar zij maken van alles het beste. 
 
 
 

“Veel leesplezier en blijf gezond” ! 


