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Beste KBO-leden, 
Hierbij de nieuwsbrief van april 
Veel leesplezier namens het bestuur! 
 

Paasviering en jaarvergadering 

 
 

Nu alle coronamaatregelen opgeheven zijn kunnen we weer 
een paasviering en jaarvergadering houden. Dit gaat gebeuren 
op woensdag 13 april in de bovenzalen van de Trapkes. In het 
bijgeleverde jaarboekje vindt u het programma van die dag en 
ook de agenda van de jaarvergadering. Het programma begint 
om 11.00 uur, de zaal gaat om 10.45 uur open. Omdat wij graag 
willen weten hoeveel mensen er komen dient u zich hiervoor 
wel op te geven. Dit kan door middel van de opgavestrook 
elders in deze nieuwsbrief of door een mail te sturen naar 
secretariaat@kbo-sprundel.nl. Opgeven kan tot uiterlijk 8 april. 
Wij verheugen ons al op uw komst.  
 
 

 
Mocht u moeilijk zitten met het vervoer 
naar de Trapkes, de dorpsbus kan u thuis 
ophalen (€ 1,00) en weer naar huis 
brengen (€ 1,00) samen dus voor € 2.00.  
Betaling met pinpas. U moet de bus dan 
wel minimaal een dag van tevoren 
reserveren. Dit doet u door op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur te bellen naar 
0165 - 782 565 
 

 
 
 
 
 

Alvast noteren  
  

11 mei Rikken en Sjoelen 
18 mei Kringbedevaart 
18 mei Themavond 
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Fietsen 
 

Een van de activiteiten is om wekelijks samen te gaan 
fietsen. Dit doen we altijd op dinsdagmiddag vanaf het 
voorjaar tot en met het najaar. Er wordt een rondje van 
ongeveer 30 km gereden met een koffiestop. Het vertrek 
is altijd om 13.30 uur bij de Trapkes en we zijn rond 16.30 
uur weer terug. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
Kom gewoon naar de Trapkes en rij gezellig mee. Kan u 
een keer niet dan is dit ook geen probleem want u bent tot niets verplicht. Het 
voorjaar is weer begonnen, dus vanaf dinsdagmiddag 5 april gaan de fietsers weer 
van start. Omdat u in een groep rijdt zouden wij het zeer op prijs stellen dat u voor 
uw eigen veiligheid en zichtbaarheid voor anderen een geel hesje draagt. Mocht u 
toch nog informatie willen dan kunt u altijd terecht bij Nel Gulden tel: 06-22122834 
 

Samen koken 
 

Binnen het bestuur is het idee geopperd om 
samen te koken en wij willen graag weten of 
hier genoeg animo voor is. Het is de 
bedoeling om met een aantal mensen samen 
te komen in de kookstudio van de Trapkes 
en dan samen bepalen wat te gaan eten en 
daarvoor boodschappen te doen. Hierna 
samen de maaltijd bereiden en daarna gezellig met elkaar aan tafel te gaan eten. 
Opruimen hoort hier natuurlijk ook bij en daarna onder het genot van een kopje 
koffie nog even napraten in de foyer. Het samen eten kan zowel voor het middag of 
avond eten, afhankelijk van de belangstelling. Hieraan zijn echter wel kosten aan 
verbonden. Heeft u interesse om samen te koken stuur dan een mail naar 
secretariaat@kbo-sprundel.nl of gooi het belangstellingsbriefje in de KBO-
brievenbus voor 20 april. 

Wij feliciteren: 
APRIL 2022 

  3 april Dina van Nispen-de Jong   90 jaar 

30 april  Naantje Evers-Roks      97 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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Thema-avond levenstestament erfrecht en financieel beheer 
 
Op woensdagavond 20 april organiseren wij een 
thema-avond 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 thema-avond is niet alleen 
toegankelijk voor leden van de KBO Sprundel. Wij hebben 
besloten om deze avond open te stellen voor iedereen uit 
Sprundel. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met bestuurslid Ad van Loon, tel. 06-30443490.   

 
 
Rikmiddag in Schijf 
 
KBO Schijf houdt op donderdagmiddag 21 april een 
rikmiddag. Deze wordt gehouden in 
gemeenschapshuis “D’n Hoge Dries”, Zoeksestraat 
5 in Schijf. Alle ouderen binnen de gemeente 
Rucphen mogen deelnemen.  
Wilt u deelnemen kunt u zich aanmelden bij; Corry 
van de Sande, tel. 0165. 342 008 of 06.204 15 267 
e-mail: v.d.sande@home.nl De inleg is € 5,00 per 
persoon te voldoen op 21 april bij de ingang van de zaal. Hierbij zijn 2 consumpties 
inbegrepen. 
Meld je snel aan vol is vol, einde middag prijsuitreiking met prachtige prijzen. 

 
 
 
Seniorenbeurs 2022 

 
Het was de bedoeling om de in januari uitgestelde 
seniorenbeurs te houden van 10 t/m 15 mei. Echter 
heeft de organisatie moeten besluiten om dit 
evenement niet door te laten gaan. De reden hiervan 
is dat de organisatie te weinig standhouders kon 
vinden om aan de beurs deel te nemen. Ze hopen dat 
ze de beurs weer wel kunnen organiseren van 17 t/m 
22 januari 2023. 
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Reflecterende nummerbordjes 
 

De actie om reflecterende nummerbordjes te bestellen is 
een groot succes. De bordjes zijn inmiddels besteld en als 
ze zijn geleverd zullen deze bij u worden afgegeven. Het is 
de bedoeling dat u het bordje goed zichtbaar bevestigt 
zodat deze vanaf straat goed te zien is. Er zit geen paaltje 
bij! Mocht zelf u niet in staat zijn om het bordje te 
monteren dan kan de klussendienst hierbij helpen. U kunt 
dan bellen naar Kees Koevoets 06-53417800 of Martien 

Smulders 0165-383597.  

 
Dagtocht “Soet en Vermaeck” 

 
Eindelijk kon op woensdag 23 maart de uitgestelde stamppotreis plaats vinden. Om 
9.30 vertrok de bus naar het orgel en kermismuseum in Hilvarenbeek. Daar 
aangekomen werden we verwelkomd met een kopje koffie en een wafel. Daarna 
werd op ludieke wijze het ontstaan van de kermis verteld met ondersteunende 
attributen. Na de lunch kregen we uitleg over het ontstaan van het draai en 
dansorgel. Op de muzikale noten kon een dansje gemaakt worden. Op de terugweg 
zijn we gestopt in Wagenberg waar we konden genieten van enkele stamppotten. 
De deelnemers hebben genoten van een leuke dag. Toon Roks heeft hiervan een 
aantal foto’s gemaakt. Hieronder een impressie. Alle foto’s kan je terugvinden op 
onze website www.kbo-sprundel.nl  
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Platina jubileum KBO-Sprundel 
 

Op 25 juni bestaat KBO-Sprundel 70 jaar! Dit laten we 
natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.  
De jubileumcommissie is al druk doende 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 hem nog? Hij hield van een “lekkere sigaar”! 
Hij was secretaris van onze KBO van 1965-1975. 

 
 

 
 
 
OPLOSSINGEN PUZZELS MAART 2022 
 

 
De oplossingen waren:  
 

Zweedse puzzel: ”stormwind” 
 

Woordzoeker: “waar ben jij geweest” 
 
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:  

Zweedse puzzel : Henk Croonen 

Woordzoeker  : Henk Thijs 
 
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 deze keer een doorloper en een woordzoeker. 
De oplossingen kunt u weer inleveren voor 20 april per e-mail  
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes.
 

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

Ik heb interesse om samen te koken (inleveren voor 20 april) 
 

Naam: ______________________________ tel: ____________ 
 

Email: _________________________________voorkeur middag/avond 

 

Frans (Sus) van Meer 
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Doorloper 

 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 
3 metaal; avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; 
pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; putemmer - 7 tongstreling; land in 
Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 
9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 
11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; 
woonschip; loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze 
van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat 
in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk 
dier; riv. in Rusland; bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man 
van adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; 
laan; bijbelse figuur. 

 
 
 

 
 

 

 

Woordzoeker lente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOEIEN 
BLOESEM 
GROEIEN 
HYACINT 
JAARGETĲDE 
JONGEN 
KALFJES 
KNOPPEN 

KROKUSSEN 
LAMMETJES 
LENTEBLOEM 
LENTEBRIES 
NARCISSEN 
NATUUR 
NESTJES 
SEIZOEN 

TREKVOGELS 
TULPEN 
VOGELS 
VOORJAAR 
VRUCHTBAAR 
ZAAIEN 
ZONNIG

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldstrook Paasviering/jaarvergadering op 13 april in de Trapkes  

Naam: _______________________________________ 

Tel.nr.: _______________________________________  

E-mail: _______________________________________ 

Komt met 1/2 personen naar de Paasviering/jaarvergadering op 13 april.  

Uiterlijk 8 april in de KBO-brievenbus stoppen a.u.b. 



 


