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COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR 

Voorzitter.    Jan van Iersel    tel. 0653335757 
Vide voorzitter             Piet Teunissen   tel. 0639597745 
Secretaris: interim. Hans Kilsdonk   
Penningmeester. Hans Kilsdonk    tel. 0615528057 
leden administratie, 
2e penningmeester./ belasting-invulhulp 
      Adrie Slagter      tel. 0620353797 
Bestuurslid Activiteiten. José Lockx         tel. 0643419227 
Bestuurslid     Jan Kraan       tel. 0768890867 
Aspirant bestuurslid      Ben van der Aa        tel  0622750008 
       
Vrijwilligers huiskamer Netty van Iersel 
    José Lockx 
    Henk Leijten 
    Cor de Bruijn 
    Ans Blom 
    Ria van der Meulen 
                    Annie Lips 
Extra helpende handen:  Lex Blom                   
    Ineke Claassen 
         Marian Oomen 
         Elly van den Goorberg 
              Wally Lens 
              Ria lens 
Bijzondere attenties   Adri Kraan 
 
Clientondersteuners    Rob van Heuveln   tel. 0765015464 
                Jan de Leeuw        tel..0765322004 
      Piet de Regt  tel. 0765015544 
      Tineke v/d Heijkant  tel. 0648928730 
      Leny Willers  tel. 0765033362 
      tel. 0617513131 
      Hans Gersen tel. 0641829430          
Belasting invulhulp        Jeanine Marijnissen tel. 0640069890 
Keuringarts   Rijbewijs  Dr. Tahir Oppier tel. 0615080110 
Algemeen telefoon nummer KBO Leur   tel. 06-10014085 

 
Activiteiten@kboleur.nl    KBO Leur  facebookpagina 
      www.kboleur.nl 
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Bodes:  
Rika Klep 
José Kortenraij 
José Struijs-Snelders 
John Hendriks 
Frans Peeters 
Nanny v.d. Berg 
Betsie Koeken 
Adrie Slagter 
Corrie Barten-Maas 
Frans Palotas 
Wil Vaarwerk 
Ria van der Meulen 
Marieke Poppelaars 
Diny v. Dijk 
Ad en Leny van Zijp 
Dick Damkat 
Steven Venekamp 
Jan Braspenning 
Volgende bezorg-datum Ons en Nieuwsbrief 24 Maart 

COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR 
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Het is op dit moment nog steeds moeilijk om een goed woordje te 
plaatsen. Het afwachten is steeds op de persconferentie die nu weer 
mogelijk plaats vindt op Dinsdag 23 februari 2021. 
Hopelijk krijgen wij dan te horen wat er weer eventueel kan gaan  
gebeuren. Naar onze mening nog steeds te weinig om voor onze leden 
weer bij elkaar te laten komen. Maar wij blijven optimistisch en hopen 
toch dat er wat kan gaan gebeuren. Wij houden jullie hier natuurlijk van 
op de hoogte. Op dit moment is het nog steeds mogelijk om van  
Maandag tot Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Huiskamer te 
komen genieten van een heerlijk bakje koffie of thee en wat bij te pra-
ten. Hopelijk gaat het met jullie allemaal ook nog goed en als dat zo is 
houden zo. Er komen tijden dat wij alles weer in kunnen gaan halen 
( hopende heel snel ) Ook komt de tijd weer aan om de belasting  
papieren in te laten vullen. Wilt U dit doen bij een van onze belasting 
invullers neem dan contact op met Adrie Slagter E-mail:  
a3slagter@casema.nl of telefoon: 06-20353797. 
Hij zal met een van zijn collega voor de leden van KBO-Leur de  
papieren naar behoren invullen. Verder wil ik ook even onder de aan-
dacht brengen indien de  mogelijkheid zich voordoet de Jaarvergade-
ring te plannen op Maandag 19 April 2021 ( noteer deze datum alvast 
in U agenda ) 
 
Dan tot slot nog een opmerking van het bestuur. Houd U zichzelf goed 
in de gaten, houd U ook vooral de regels  in de gaten, dan gaat alles 
goed komen en kunnen wij weer alles op gaan pakken. 
Hopelijk tot gauw !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
      Jan van Iersel 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Voor de belasting invulhulpen breekt de tijd weer aan om de aangiftes 
weer te gaan verzorgen.  
KBO Leur heeft echter op 5 februari een mail van KBO Brabant  
ontvangen over Leon Roijen. Hij heeft op 4 januari aan KBO Brabant te 
kennen geven, dat hij het niet meer kan opbrengen om de opgave te 
maken. De motivatie hiervoor ontbreekt ten enenmale. Het werken 
onder de paraplu van de KBO is dus niet meer mogelijk.  KBO Brabant 
heeft KBO Leur en Leon Roijen op 5 februari een mail gezonden, dat 
door het niet maken van de opgaves, Leon Roijen niet meer kan terug-
vallen op (juridische) hulp van KBO Brabant. Hij krijgt dus ook niet het 
pasje. Jeanine Marijnissen (06-40069890) en Adrie Slagter (06-
20353797) zijn bereid om zo nodig deze mensen te helpen. 
Bestuur KBO Leur 

mailto:a3slagter@casema.nl
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AGENDA—MEDEDELINGEN 

APRIL  
 19 ALGEMENE  

LEDENVERGADERING 

SEPTEMBER   5 daagse  
busreis Biltstein 

IK HEB EEN HOBBY 
 
Volgens Wikipedia wordt onder een hobby (liefhebberij) in het 
algemeen een ontspannende activiteit verstaan die men regel-
matig in zijn vrije tijd uitoefent. Er zijn natuurlijk veel mensen 
die een hobby hebben en soms ook dezelfde, zonder dat we 
dat weten van iemand in de omgeving. Fotografie, postzegels, 
handwerken, experimenteren en/of repareren van elektronica, 
bloemschikken of het verzamelen van dobbelstenen. 
Jawel een hobby die je niet vaak tegenkomt maar er zijn ook 
boeken over geschreven. Wat begon met een handjevol  
dobbelstenen is uitgegroeid tot een collectie waarvan  
onderstaand een kleine presentatie te zien is.  
Niet alle dobbelstenen zijn kubusvormig of hebben zes zijden, 
bovendien variëren in afmeting. Enkele bijzondere die ik bezit 
zijn rond, wel of niet voorzien van reclame en een exemplaar 
valt (bijna altijd) op zes, ook heb ik een 100!-kantige. 
Daarnaast besteed ik veel tijd aan mijn treinrodelbaan,  
maar daarover een andere keer. 
Ben van der Aa 
 
Heeft u ook een leuke hobby die u 
met ons zou willen delen?  
laat het ons dan even weten. 
activiteiten@kboleur.nl  
 
 

IEDER ZIJN HOBBY 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in  
alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.  
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen  
achter elkaar gelezen de oplossing. 

AFSTOPPEN 
ATOOM 
BARITON 
BESJE 
DUIKLESSEN 
EERSTEKLAS 
FLANK 
GEWAAD 
GIEREN 
GODEN 
HALSTER 
HANEKAM 
HANGMAP 
HAREM 

JARIG 
JEUKEN 
KAKEN 
KNOTTEN 
KRAAMFEEST 
MEELZAK 
MOTIE 
NAGELVAST 
OORARTS 
PERRON 
RONDOM 
SCENE 
SCHUIFMAAT 
SNEEUWEN 

STAAR 
TAALFOUT 
TIKKEN 
TOVERFLUIT 
TURNER 
ULAAN 
VADEM 
VEDEL 
VOGELNEST 
VUREN 
WAAIERPALM 
WEGENATLAS 
ZEVEN 
ZWEEFTREIN 
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Schaatsen op de Leur door Tiny Augustijn. 
Als ik in deze dagen terug denk aan vroeger, ik in de twintig, en opa de 
Koning in de zeventig en we ‘s avonds op ijsvermaak in Breda rondjes 
reden, ik hem op de rechte stukken kon hebben, maar in de bochten 
moest toegeven. Opa werd geboren in 1879 in Edam in een groot gezin 
met 11 kinderen. Zijn vader kwam uit Prinsenbeek, en zijn moeder uit 
Delft. Hij was stukadoor en enkele zonen waaronder Coen ook.                 
Dus ‘s winters bij vorst veel tochten maken. Toch is hij begonnen als       
wielrenner bij de Bataaf, Maar schaatsen in een waterrijk land werd zijn 
grootste hobby. In 1902 kreeg hij van de Nederlandse schaatsbond een 

verzoek om te gaan trainen in Davos. In een gesprek in Amsterdam liet hij 
zijn schaatsen zien en besloot men dat hij een paar nieuwe mocht halen 
in de Kalverstraat, en kreeg een bon mee. Hij zocht en vond een paar van 
½ mm dikte. De verkoper adviseerde hem je moet er nog een paar nemen 
van1 mm die kreeg hij gratis. Daarna alleen met de trein naar Davos geen 
talenkennis en 24 uur onderweg, maar wel mooi met een stoomtrein de 
bergen op. Weer terug in Edam werkte er een Duitse jongen die hem de 
taal leerde. Daarna volgde er vele mooie jaren met resultaten. Kampioen 
Nederland 1903…….1905…….1912. Kampioen Europa 1907……1905 
moest 3 van de 4 afstanden winnen. Kampioen Wereld 1905 moest 3 van 
de 4 afstanden winnen. Werelduurrecord 1906…… 32.370 km.                                                                                 
Winnaar Elfstedentocht 1912……1917                                                                                  
wereld uur record na 43 jaar verbeterd door H Strijben 32.660 km.                                                    
Daarna op binnenbanen 2004 Henk Angenent 41.669 km.                           
Na de Elfstedentocht in 1912, heeft hij het kruisje geweigerd omdat                          
Ferwerda die 2

e
 werd dacht dat hij geholpen was door gidsen op de                 

meren. Maar na grondig onderzoek kreeg hij het 2 maanden later                          
uitgereikt in Amsterdam waar hij toen woonde. In 1917 eerder was er 
geen ijs geweest, dus alleen maar trainen en fietsen. Hij woonde toen op 
de Leur en wilde meedoen aan Nederlandse kampioenschap in                       

Groningen. Daar vroeg men moet je niet in Friesland zijn, daar is morgen 
de Elfstedentocht en Ferwerda rijd ook mee. Coen naar Leeuwarden en 
op gegeven voor de tocht. De andere morgen voor de start kwam hij                     
Ferwerda tegen en zei   “Hier is Coen de Koning en is vanavond winnaar 
of ze kunnen hem in een kist wegdragen. Hij won in een tijd van 9.53 uur 
2

e
 Swierstra in 10.21 uur. 2 uur later Ferwerda. Met versierde paarden-

tram feestelijk ingehaald op Leur. In 1929 weer meegedaan maar als toer-
rijder was toen 50 jaar. In 1940 heeft hij voor de laatste keer meegedaan, 
hij was toen 61 jaar maar is uitgevallen omdat zijn voeten waren doorge-
reden, dit was ook een van de zwaarste tochten. Het bestuur besloot, dat 
wie in Wier was aangekomen de tocht had volbracht. Zijn bijna volledige 
collectie medailles en boeken is tentoongesteld in de vitrine van het stads-
kantoor van de gemeente Volendam. In 1954 overleden.  En vandaar de     

Coen de Koningbrug over de Leurse haven, als eerbetoon aan een        
beroemde Leurenaar                              
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PASTORAAL  WOORDJE

Beste mensen. 
Op het moment dat ik dit schrijf ligt er een dik pak sneeuw en kunnen 
we beter binnen blijven maar als we naar buiten kijken zien we een 
prachtige wereld. 
Nog steeds moeten we zo veel mogelijk binnen blijven voor het virus, 
toch gloort er hoop aan de horizon. Ik denk dat vele van ons al zijn 
ingeënt. Nog even volhouden dus. 
Carnaval is weer achter de rug als u dit leest en de vastentijd is be-
gonnen. Een tijd van inkeer en bezinning. 
In het tijdschrift :’De verwondering’, schreef Lisette Thooft over zege-
ningen. Iets om over na te denken. Dat wil ik jullie niet onthouden. 

 
Lisette Thooft    

‘Bless you’ 
 

Hardop uitgesproken woorden hebben kracht in het verhaal van je 
leven. Je kunt kiezen wat voor verhaal dat wordt: somber en vol oor-
deel of een verhaal van moed en vertrouwen. Het is een krachtige 
manier om je leven goed te maken. 
Het is nu wat ouderwets maar in Engeland zeiden mensen vroeger 
vaak bless you in plaats van dank je wel. Of bless your heart als ze 
erg dankbaar  waren. Het is een afkorting van God bless you, letter-
lijk: moge God je zegenen. We zeggen dat niet meer zo makkelijk. 
Maar wat klinkt het mooi.  
 
Elke ochtend zeg ik een weesgegroetje terwijl ik een kaars aansteek 
voor het Mariabeeldje op mijn schoorsteenmantel. Ik leg mijn handen 
op mijn hart en zeg hardop: “Wees gegroet Maria vol van genade, de 
Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is 
Jezus de vrucht van uw schoot.” 
De Maria die ik erbij denk, is veel groter dan alleen maar de Bijbelse 
moeder, die omvat ook de Oermoeder, Moeder Natuur, Moeder Aar-
de, alles wat moederlijk is met hoofdletters, het grote mysterie dat mij 
het leven heeft geschonken, mijn lichaam heeft gebaard.  
Ik bedank het leven zelf en ik zeg 
hardop dat het goed is.  
 

Een gezegend begin van  
de dag helpt altijd,  

ook als je een beetje somber  
uit bed bent gekomen. 
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Het gaat goed met mij en ik denk dat ik dat voor een deel te danken 
heb aan mijn gewoonte om het goede te benoemen. ‘Count your bles-
sings’, tel je zegeningen. Doe je dat hardop, dan werkt het eens zo 
sterk. Want naar wat je hardop zegt, gaat energie. Aangezien ik schrijf-
ster ben, houd ik het erop dat we allemaal van ons leven een verhaal 
maken. En dat we kunnen kiezen wat voor verhaal dat wordt: een som-
ber verhaal vol oordelen, een verhaal over slechtheid en kwaad en el-
lende, of een verhaal over moed, licht en vertrouwen. Een gezegend 
verhaal, zeg maar. Daarmee zegen je jezelf.  
                                                 
             Terug kijkend op het leven  
                                                 zijn liefde en vergeving 
                                                het allerbelangrijkste. 
 
Beste mensen ik hoop dat deze mooie woorden ook u in het hart kun-
nen raken en ik wens ons allen een goede maand toe. Tel je zegenin-
gen  en ‘God bless you’.  
 
En zoals jullie weten: heb je behoefte aan een gesprek bel gerust . 
Namens de werkgroep gespreksochtenden  
Will van Aaken ,Tel. 076-5020619 

KBO Leur is op zoek naar jou!  
We zijn op zoek naar, energieke  Medioren. Jonge ouderen met 
nieuwe ideeën. Die ons team willen versterken binnen het  
bestuur. KBO Leur een warm hart toedragen is van essentieel 
belang voor het goed functioneren van onze vereniging. De  
afgelopen jaren en nog steeds hebben wij als KBO Leur altijd 
kunnen bouwen op trouwe vrijwilligers. Ze zijn de schakel voor 
het maatschappelijke als het sociale vlak van de activiteiten die 
wij op onze agenda hebben staan. Kijk even op onze website 
www.kbo-leur.nl en de Facebookpagina hoe actief onze  
vereniging is. Daar zijn we best trots op. Onder het motto 
“samen kunnen we meer” zijn we op zoek naar  actieve mensen 
voor meerdere functies binnen onze vereniging. De tijd van het 
Corona virus heeft ons een pas op de plaats gegeven,  
En moeten we op zoek gaan naar nieuwe Activiteiten, denken in 
mogelijkheden wat past binnen onze club niet alleen vrijwilligers 
maar zeker ook nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom   
Heeft u    interesse in een van deze taken?  Meld u dan aan bij 
het secretariaat.  secretariaat@kboleur.nl 
Of bel naar de KBO Leur telefoon 0610014085 

mailto:secretariaat@kboleur.nl
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Tijdens deze Coronapandemie activiteiten onder voorbehoud.   
 
Bedevaarten  
Deze gaan naar Meerseldreef en Zegge in de meimaand 
Contactpersoon Toos Adriaansen 
Telefoon 076-5010504 
Bingo 
Eens in de maand op zondagmiddag 
Van 13.30 uur tot 16.30 uur  
Bridge onder voorbehoud 
Elke maandagmiddag van 13.00-16.30 uur 
Contactpersoon:  Angelos Karapanayiotis.  
Telefoon 0623620948  
Bridge onder voorbehoud. 
Elke donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur 
Contactpersoon  Gerard Pouw 
Telefoon: 0765015815 
Darten. 
Elke donderdagmorgen van 9.30- 11.30 uur 
Contactpersoon Lex Blom 
Telefoon 06-40036800 
Gespreksgroep. 
Elke laatste dinsdag v.d. maand van 10.00-11.30 uur 
Contactpersoon Will van Aaken. 
Telefoon 076-5020619  
Gezamenlijk koken. 
Elke 2e dinsdag en woensdag v.d. maand van 10.00-13.00 
Contactpersoon Toos Adriaansen 
Telefoon: 076-5010504  
Gymnastiek 
Elke vrijdagmorgen van 9.30 uur-10.30 uur 
Contactpersoon Ria Frijters 
Telefoon: 06-10636243 
Hobbyclub 
Elke dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur 
Contactpersoon Toos Adriaansen 
Telefoon: 076-5010504 
Jeu de boules 
Dit word gespeeld op de Jeu de Boulesbaan achter Contrefort 
Elke maandagmiddag van 14.00-16.00 uur 
Contactpersoon Lex Blom 
Telefoon: 06-40036800 
Telefoon: 076-5030327 
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Klaverjassen Rikken en Jokeren 
Elke dinsdag van 19.00-22.00 uur 
Contactpersoon Leen Piket   
Koersbal 
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30-16.30 uur 
Contactpersoon Netty van Iersel 
Telefoon: 06-12972117   
Lijndansen 
Elke maandagmorgen van 9.30-11.30 uur 
Contactpersoon Lex Blom 
Telefoon: 06-40036800 
Lijndansen gevorderden 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
Contactpersonen Bert en Diny van Dijk 
Telefoon: 076-5034334 
Rikken / Jokeren. 
Elke Maandagmiddag en donderdagmiddag van  
13.00-16.30 uur 
Contactpersoon Riet Gommeren 
Telefoon: 076-5034227    
Sjoelen. 
Elke woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur 
Contactpersoon Wim Dielemans 
Telefoon: 0613655939  
Stoelgymnastiek. 
Onder begeleiding van Praktijk Leurse Haven 
Elke woensdagmorgen van 10.00-11.00 
Contactpersoon Gabrie-Anne van Gemert 0683562799 
Telefoon: 06-39597745 
Yoga 
Onder leiding van Move and Mind  Elize Nagelhout 
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
Contactpersoon José Lockx 
Telefoon 06-43419227 
Vissen 
In samenwerking met de Kleine Voorn 
Woensdagmiddag   
.Corona Inloopuurtje huiskamer  
Van maandag tot en met donderdag  
Van 10.00 tot 11.30 uur 
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Wat doet KBO Leur?                            
 

Wij geven informatie en verzorgen activiteiten ter                         
ontspanning voor senioren in de woonkern Leur e.o. 

 
Het  Turfschip in Leur dat is onze thuisbasis.  

Het adres is Schippersstraat 2, 4871 KK Etten-Leur. 
 

Daar in het Turfschip vinden al onze activiteiten plaats en 
daar is ook onze "Huiskamer" te vinden.                             

De huiskamer is in deze corona pandemie voorlopig van 
maandag tot en met  

donderdag open van 10.00– 11.30 uur  
voor eenzame ouderen, en is een  

gezellige plek waar senioren elkaar kunnen  
Ontmoeten voor koffie en een gezellig gesprek. 

 
 KBO Leur geeft ook  Voorlichting over vele                               

onderwerpen zoals: veilig wonen, vervoer, gezondheid en 
nog vele andere onderwerpen. 

 
We bieden verder ook de hulp van adviseurs zoals: 

Belasting-invulhulp: die voor u de mogelijkheid bieden   
om uw belastingaangifte te verzorgen. 

 
Cliëntondersteuners: die uw belangen behartigen in          

het proces van de zorgaanvraag  
 

Ouderenadviseurs: zij informeren senioren en hun         
mantelzorgers o.a. op het gebied van wonen, welzijn,                            

zorg en vervoer. 

 Oplossing van de  
woordzoeker pagina 6 

Is STROOIWAGEN  
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Deze ondernemers geven op vertoon        
ledenpas KBO korting op aankoop van een 

product: 
 
E&L Notarissen,  
Bredaseweg 159,  
Gratis controle op echtheid van een testament. 
 
Medisports  
Voorsteven 32. 60+ Korting en indien u lid wordt:             
1e maand gratis. 
  
Rodas Copy & Office  Oude Bredaseweg 36-B   5%                     
 
Van Son Schoenen Bisschopsmolenstraat 28 5% 
 
Decokay Vromans  Nijverheidsweg  5%                  
 
Grafisch Centrum Markt 33   128/G 15%                          
Op kantoorartikelen  
 
Modehuis Grande Signora,  Bisschopsmolenstraat 41A  
Gespecialiseerd in grote mate 5% 
 
Mooi Geknipt Dreef 56  Op knippen en wassen 5% 
 
Mobiliteit & Comfort Bisschopsmolenstraat 91, 
5% op nieuwe artikelen Bij aanschaf van een M&C voordeel-
pas 12,5 %  
 
Pizzeria Toscane  van Bergenplein 15 / 17  
  
Wij hopen dat de Etten-Leurse senioren met in gedachte        
de anti-corona slagzin “Etten-Leur voor elkaar”, onze             
ondernemers op deze manier een klein beetje  
                                                                                                
Een hart onder de riem willen steken,                                   

want “Samen kunnen we meer”  
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KOFFIE-LEUTJES 
VAN HET  

INLOOPUURTJE 
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1 GROTE UI 
2 TEENTJES KNOFLOOK 
1 PUNT PAPRIKA 
1 RODE PEPER 
4 ZOETE AARDAPPELEN 
1 THEELEPEL CAYENNEPEPER 
1 THEELEPEL PAPRIKAPOEDER 
1 THEELEPEL ROZEMARIJN 
 

 

SNIJ ALLE GROENTE IN KLEINE  
BLOKJES 
BEGIN MET BAKKEN IN OLIJFOLIE 
VAN DE UI EN DE GEPERSTE 
KNOFLOOK, 
DAARNA DE PUNTPAPRIKA 
DAN DE GESNEDEN ZOETE  
AARDAPPELEN TOEVOEGEN 
DE KRUIDEN TOEVOEGEN EN DE 
RODE  
PEPER 6 MINUTEN AANBAKKEN 
1 LITER WATER MET  
2 GROENTENBLOKKEN TOEVOE-
GEN 
10 MINUTEN DOORKOKEN , DAN 
MET DE STAAFMIXER GLAD MA-
KEN.                         
   

EET SMAKELIJK 

ZOETE AARDAPPELSOEP 

GEDEELDE RECEPT 

KOFFIEPRAAT 
 
In Nederland is na kraanwater,  thee en koffie de meest gedronken 
drank  (Bron: koffiethee.nl). Koffie is niet alleen lekker, met zonder melk 
en/of suiker het zorgt ook voor gezelligheid, zeker in deze tijd waarin 
meer dan we willen beperkt zijn wat gezelschap betreft. Hoog tijd om 
als nieuw lid van de KBO-Leur  eens kennis te maken met mensen  
tijdens het koffie-uurtje. Conform de RIVM-voorschriften heeft  KBO 
Leur de huiskamer gezellig ingericht. Koffie met of zonder melk en  
suiker, natuurlijk met een koekje  (ik zeg altijd koffie zonder koekje is 
geen koffie). De dames zijn in de meerderheid  vandaag, een huiska-
mer met veel humor en gezelligheid. Een breed aantal onderwerpen 
komt tijdens de ochtend voorbij. Terwijl er nog eens een kopje koffie 
wordt geschonken vliegen in de ochtend de culinaire tips door de huis-
kamer. Recepten op papier en mondeling geven aan wat men allemaal 
lekker vindt  of wil uitproberen. “De huiskamer” is verrassend gezellig 
en geeft een warm gevoel aan iedere bezoeker en van maandag tot en 
met donderdag van 10.00 - 11.30 uur  voor eenzame ouderen,  
een gezellige plek dus voor een ontmoeting  
en een gezellig gesprek.       
Ben van der Aa 

http://koffiethee.nl
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