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

Kringbedevaart 
 

Het is gelukkig weer zo ver, we mogen weer en daarom heeft 

de Kring gem. Rucphen i.s.m. de afdeling K.B.O.-Zegge de 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw op Zegge voorbereid. 

Dit jaar ook weer tezamen met de kringen gemeente Zundert, 

en Kring gemeente Etten-Leur en Kring gemeente Rucphen. 

Totaal 12 afdelingen.  
 

Dat is ook dit jaar weer de wens, vandaar dat wij u uitnodigen wederom mee te doen 

tezamen met al uw afdelingen. Ook niet leden zijn welkom. 
 

De datum van de bedevaart is op woensdag 18 mei 2022. 
 

• We beginnen zoals gebruikelijk om 13.45 uur met het Rozenkrans gebed. 

Gevolgd om 14.00 uur door de H. Mis of Woord en Communieviering. 
 

• Na de viering is er wederom gelegenheid tot samenkomen in het gemeenschapshuis 

De Nieuwenberg (tegenover de Kerk)  

Daar drinken we gezamenlijk koffie en/of thee, deze is gratis!!! 
 

• Bij mooi weer kan er gezamenlijk gefietst worden naar Zegge, hiervoor samenkomen 

om 12.45 uur op het Kloosterplein bij de Trapkes.  (denk aan veiligheidhesjes) 
 

• De afdeling Zegge zal zorgen dat de fietsen veilig kunnen worden neergezet en zullen 

tot na het koffiedrinken bewaakt worden. 
 

Hopelijk zullen weer veel leden deelnemen aan deze mooie bijeenkomst. Wij als afdeling 

Sprundel, Kring gemeente Rucphen en K.B.O.-afdeling Zegge kijken na twee jaar weer uit 

naar dit waardevol samenzijn. 

Tot 18 mei.  
 

Alvast noteren  
  

  8 juni Quizmiddag (opgave in deze nieuwsbrief) 
16 juni Fietsdagtocht (vakantieactiviteit 1) 
25 juni St. Jansviering en 70-jarig bestaan 
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Wijkagent geeft goede raad  
 
Op dinsdag 12 april kwam de wijkagent Joost Wevers het startschot geven voor de 
fietsers die wekelijks weer hun rondje van ongeveer 30km gaan rijden.  

Nel Gulden (tel. 06-22122834) zet wekelijks een boeiende 
route uit. Maar voordat het startschot gelost werd benadrukte 
de wijkagent uitdrukkelijk het belang van het dragen van de 
veiligheidshesjes. Hij refereerde naar een vervelend 
fietsongeval waarbij ook geen hesjes gedragen werden. “Zorg 
dat je zichtbaar bent” was zijn duidelijke boodschap. Gelukkig 
had het overgrote deel van de ongeveer 20 fietsers wel hun 
hesje aan; de anderen hebben beloofd het voortaan ook aan 
te zullen doen. 
Vertrektijd fietsgroep: wekelijks op dinsdag om 13.30u bij de 
Trapkes. Alle leden zijn welkom! 

 
 

Interesse om te leren bridgen? 
 

Misschien heeft u altijd al willen leren bridgen: het is goed voor 
de sociale contacten en het houdt de hersenen jong! Bij een 
eerdere oproep was er te weinig respons om hier iets voor te 
organiseren. 
Maar in september, kan bij voldoende belangstelling, gestart 

worden met een bridgecursus. De docent is Cees van Overveld en bij hem kunt u 
meer informatie inwinnen via zijn email: four-aces@hetnet.nl of gewoon bellen 06-
53686911. 

 
 

Wij feliciteren: 
MEI 2022 

19 mei Coby Jansen-Deckers    90 jaar 

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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 Kascontrole 
 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Harry Lazeroms en 
Ad van Nispen, controleerde ook dit jaar weer de 
boekhouding van onze eigen KBO. Ze strooiden met 
complimenten richting onze penningmeester Wilna Bolluijt. 
Helaas zit de termijn van Harry erop en werd door de 
vergadering unaniem Jack de Bont als opvolger van Harry 
gekozen.  

Harry: “Bedankt voor het contoleren van de financiën”. 
 

 
Vakantieprogramma 

 
Donderdag 16 juni 2022: Fietsdagtocht 

Donderdag 7 juli 2022: Wandeltocht 

Woensdag 13 juli 2022: Opening vakantie activiteiten 

Dinsdag 19 juli 2022: Excursie 

Woensdag 27 juli 2022: Fietspuzzeltocht 

Donderdag 4 augustus 2022: Dag busreis 

Woensdag 10 augustus 2022: Excursie 

Donderdag 18 augustus 2022: Pater Pio dag in Meerseldreef 

Dinsdag 23 augustus 2022: Excursie/ fietstocht 
 

Meer informatie over deze activiteiten volgt in de komende nieuwsbrief. 
 

Quizmiddag          
 

Op woensdagmiddag 8 juni is er weer een quizmiddag vanaf 
13.30 uur in Dorpshuis De Trapkes. Deze keer in de vorm van 
een pub quiz, waar groepen van 4 personen tegen elkaar strijden 
om de eer en een prijsje voor de winnaar. De quiz wordt 
gepresenteerd door quizmaster/bestuurslid Ad van Loon en 
omvat onderwerpen zoals nieuws, sport, politiek, amusement, de 
gemeente Rucphen, geschiedenis, muziek e.d. Aanmelden kan 

via het aanmeldstrookje hieronder of door een e-mail te sturen naar 
secretatriaat@kbo-sprundel.nl. Voor meer info: Ad van Loon, 06-30443490.  

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

Ja, ik doe mee op 8 juni aan de quizmiddag Kosten € 2,50 
  
Naam: _________________________________________ 

Telefoon: ________________________________________  

E-mail: __________________________________________ 
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Zondag in de Trapkes 

  

1 mei: Lezing 2e Wereldoorlog 
 8 mei:  Dicht i.v.m. Moederdag 
15 mei:  Dialectmiddag 
22 mei      Optreden van My Generation 
29 mei:  Kruisboogschieten St. Jan Baptist 

 

 
Drukbezochte Paasviering en Jaarvergadering 

 
Op 13 september was de bovenzaal in de Trapkes bomvol! 
Meer dan 100 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Om 
11.00u werd er traditiegetrouw gestart met de Paasviering 
waarin pastor Ria van Oorschot voorging.  
Het ouderenkoor “Levensvreugd” zorgde voor de muzikale 
omlijsting.  
 

 
Daarna verzorgde de cateringgroep een overheerlijke 
lunch.  
 
Jack van Trijp sprak nog even de leden toe om ze 
enthousiast te maken voor 10 en 11 september als het 
kerkgebouw 100 jaar bestaat: historische optocht in Sprundel met o.a. oude 
ambachten. 
 

Om 13.15u werd gestart met de algemene 
ledenvergadering. Helaas moest Cees van Oorschot 
zich hiervoor afmelden: hij is herstellende van een 
knieoperatie. Zowel het jaarverslag 2021 als het 
financieel verslag 2021 werden door de aanwezigen 
met luid applaus goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie uitte haar waardering voor het 
gevoerde financiële beleid. Drie zittende bestuursleden 

waren aftredend: Wilna Bolluijt, Cor Rens en Martien Smulders. Zij werden unaniem 
en met applaus herkozen.  
 
Na afloop van de vlot lopende vergadering was er nog 
gezellige accordeonmuziek en volop ruimte om met elkaar 
te kletsen. 
 
 

 



THEMA AVOND LEVENSTESTAMENT  

Op woensdagavond 20 april jl. organiseerde de KBO een thema-avond over 
erfrecht, levenstestament en financieel beheer en bankfraude. Voor de eerste keer 
was deze thema-avond in de avonduren gepland en was daarnaast ook toegankelijk 
voor niet-leden van de KBO. Met name om ook jongere ouderen, die nog werken, 
kennis te laten nemen van deze belangrijke zaken. De opkomst in De Trapkes was 
goed te noemen. Zo’n 50 belangstellenden bezochten de avond, die op inspirerende 
wijze inhoud werd gegeven door Martijn van Zelst en Sonja van Ostaijen-van Hoof 
van Rabobank Zuidelijke Baronie en Jacqueline Trouw van Trouw Juridische 
Dienstverlening uit Etten-Leur. Het werd een informatieve avond waarbij de 
Rabobank met name in ging op de bankfraudes waar criminelen zich van bedienen. 
Jacqueline Trouw ging vooral in op de mogelijkheden om een levenstestament te 
laten opstellen en erfrecht. De deelnemers stelden op interactieve wijze vele vragen 
aan de deskundigen. Na afloop konden de deelnemers ook nog het nodige 
informatiemateriaal over de besproken onderwerpen mee naar huis nemen. 
Dagvoorzitter was bestuurslid Ad van Loon, die erg te spreken was over de goede 
opkomst. De KBO organiseert niet alleen leuke gezellige 
recreatieve activiteiten, maar heeft ook een functie om 
senioren goed te informeren over allerlei maatschappelijke 
onderwerpen. De manier waarop de mensen van de 
Rabobank en Trouw Juridische Dienstverlening dit op 
deskundige en laagdrempelige wijze vormgaven verdient 
zeker een pluim.  Informatievoorziening en belangenbehartiging staan hoog in het 
vaandel van de KBO Sprundel “.  
 

OPLOSSINGEN PUZZELS APRIL 2022 
 

De oplossingen waren:  
 

Doorloper:  ”gazonmest” 
 

Woordzoeker: “de natuur loopt uit maar is nooit te laat” 
 

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:  

Doorloper : Johan Vergouwen 

Woordzoeker : Henk Theulings 
 

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 twee puzzels. 
De oplossingen kunt u weer inleveren voor 18 mei per e-mail  
secretariaat@kbo-sprundel.nl of in de KBO-brievenbus in de Trapkes 
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Kruiswoordpuzzel
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1 pul 4 gemalen graan 12 islamitische bedevaartplaats 17 een klap geven 19 in gebruik gegeven goed  
20 een zekere 21 hoofdstad van Kroatië 22 afzetter 24 op een bepaalde plaats 26 aangenaam 27 een 
weinig 28 voegwoord 29 aanzien verlenen 30 verharde huid 32 steekorgaan van een wesp 34 kern van een 
grap 35 monoloog 39 draagzak 40 verbinding 42 overal 43 ondersteek 44 schijn 45 grappenmaker 46 dag 
en nacht 48 plaats in Limburg 50 stuurs 52 eetlepel (afk.) 53 op grote afstand 54 lidwoord 56 zoon van een 
oom of tante 57 Nederlandse staatsman 58 plattelandsvrouw 60 vertrokken 61 kerkdienst 62 ezelsgeluid 
63 vijandschap 64 gepelde gerst 65 vorm van het boeddhisme 66 dirigent 70 peulvrucht 73 dood dier  
74 theorie 75 vrouw 76 oosters bordspel 77 stuk 78 rivier in Utrecht 79 dupe 81 het beloofde land  
83 kaartspel 85 overrijp 86 takel 88 marterachtig dier 89 strook 90 vleesgerecht 91 afwijzing 
 
Verticaal 
1 niet goed doorbakken 2 deugniet 3 plaats in Italië 5 reeds 6 hertje 7 aarde 8 lieverd 9 van maart tot juni 
10 honderd gram 11 water in Friesland 12 hemelbrood 13 kluitenbreker 14 kers 15 ruimte in de mond  
16 geestelijke 17 quasi-kunstkenner 18 Romeinse keizer 21 aftakking 23 feestelijk weerzien 25 beroep  
31 vriesvak 33 wijd geopend zijn 34 theater in Amsterdam 35 lokvoer 36 deel van een wiel 37 drooggelegd 
land 38 beleefd 39 hoofdsieraad 41 vruchtje 43 open ruimte in een stad 44 hoofd van een vrouwenklooster 
46 hoog aanzien 47 kerel 49 zich verschaffen 51 uitbouw aan een huis 53 onbepaald telwoord 55 
voederschotel 59 Duitse keizer 60 inzetraam van gaas 63 borstelen 64 geblokt 65 kussen 66 opdracht  
67 handigheid 68 bevoorrechte groep 69 niet helemaal 71 Aziatische oliestaat 72 fijne veertjes 73 kluwen 
76 vertrekpunt op vliegveld 77 kunstwerk 79 speelgoed 80 afslagplaats bij golf 82 oppervlaktemaat  
84 onmeetbaar getal 85 noot 87 dwarsmast 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AALSCHOLVER 
ADELAAR 
BUIZERD 
DUIF 
EEND 
EKSTER 
FLAMINGO 
GANS 
GOUDHAANTJE 
GOUDVINK 
GRASPARKIET 
GRASPIEPER 
HAVIK 
KANARIE 
KERKUIL 

KIEVIT 
KIP 
KRAAI 
KWARTEL 
KWIKSTAART 
LEEUWERIK 
LOOPVOGEL 
LĲSTER 
MEERKOET 
MEEUW 
MEREL 
MUS 
NACHTEGAAL 
OOIEVAAR 
PAPEGAAI 

PATRĲS 
PAUW 
RAAF 
RIETGORS 
ROODBORSTJE 
SPREEUW 
STEENAREND 
STEENUIL 
VALK 
VUURVINK 
ZEBRAVINK 
ZWALUW 
 

 
 



 
VAN DE WIJKAGENT 
 
 

Tips en informatie 
  

• Gelegenheid maakt de dief. Zorg dat u die gelegenheid 
niet biedt, dus berg waardevolle spullen altijd goed op.  

 
• Draag uw tas schuin over uw schouder, met de opening 
van de tas tegen uw lichaam aan. Draag uw tas voor uw 
buik i.p.v. aan de zijkant. Zet nooit uw tas in een 
winkelwagen of rollatormandje.  

 
• Zoek een veilige plek voor uw waardevolle spullen. 
Maak foto's en een beschrijving (bijvoorbeeld met 
serienummers, inscripties, specifieke kenmerken).  
Bewaar dit op een veilige plek apart van deze 
waardevolle spullen.  
 

• Geef eventueel geld of waardevolle spullen al weg bij leven aan familie en/of goede 
doelen. Laat u hierover goed informeren door bijvoorbeeld een financieel adviseur.  
 
Advies over financiële veiligheid kunt u verkrijgen bij de volgende instanties:  
 

• Bij uw bank over o.a. instellen daglimiet en betaalservices.  
 

• Bij uw notaris over levenstestament en volmachten.  
 

• Bij Mentorschap Nederland over mentorschap en bewindvoering,  
telefoonnummer 030 - 230 71 90.  
 

• Bij Veilig Thuis over zaken met betrekking tot (vermoedens van) financieel  
misbruik. Tevens meldpunt, telefoonnummer 0800-2000 (ook anoniem).  
 
  
Bij spoed/ verdachte situatie 112 
 

Geen spoed/ melding doen  0900-8844 
 

Veilig Thuis     0800-2000 
 

Blokkeren alle bankpassen  0800-0313 
 
 
 

Voorkomen is beter dan genezen 


