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COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR 

Voorzitter.    Jan van Iersel    tel. 0653335757 
Vice voorzitter             Piet Teunissen   tel. 0639597745 
Secretaris: interim. Hans Kilsdonk   
Penningmeester. Hans Kilsdonk    tel. 0615528057 
leden administratie, 
2e penningmeester./ belasting-invulhulp                              
      Adrie Slagter      tel. 0620353797 
2e secretaris: Interim.    Ben van der Aa       tel  0622750008 
Bestuurslid Activiteiten. José Lockx         tel. 0643419227 
Bestuurslid     Jan Kraan       tel. 0768890867  
 
Vrijwilligers huiskamer Netty van Iersel                            
    José Lockx                           
    Henk Leijten 
    Cor de Bruijn 
    Ans Blom 
    Ria van der Meulen 
                    Annie Lips 
    Ria van Gemert 
Extra helpende handen:  Lex Blom                   
    Ineke Klaassen 
         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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Op het moment van het opmaken van het stukje van de  
voorzitter kwam het bericht dat de planning van de overheid die       
aangekondigd was om op 19 Mei weer wat in te laten gaan, 
doorgang kon vinden. 
Dat betekent dat er weer wat kan gaan gebeuren. Met het oog 
op verdere versoepelingen hadden wij het volgende voorstel.  
Wij willen namelijk voor dat wij weer op gaan starten met alle 
activiteiten afzonderlijk een gesprek aangaan hoe jullie er in 
staan van onder andere hoe gaat het, wat willen jullie, hebben 
jullie nog op of aanmerkingen, met jullie te bespreken. Dat heeft 
ook te maken met de inventarisering die wij gaan doen. O.a. 
dagindeling , tijden , ruimtes. 
Als wij dat hebben gedaan kunnen wij waarschijnlijk half Juni of 
toch zeker eind Juni alles weer opstarten. 
Daarom willen wij vragen om via het secretariaat een afspraak te 
maken om in de morgen of middag met jullie groep even bij  
elkaar te komen en onder het genot van een kopje koffie of thee 
alles door te nemen. Hierbij zullen de activiteiten commissie en 
enkele bestuursleden bij aanwezig zijn. 
Onze vraag is of jullie voor 1 Juni 2021 een datum willen plan-
nen zodat wij daarna en na jullie allen gehoord te hebben de  
activiteiten zo snel mogelijk weer op kunnen gaan pakken. 
 
Ook wil ik er nog even op wijzen dat wij op Maandag 19 Juli 
2021 voor de leden van KBO Leur een gezellige middag     
willen aanbieden om iedereen weer eens te ontmoeten en 
wat bij kunnen praten. Er zit ook nog wat gezelligheid in de 
planning maar dat houden wij nog even geheim. 
 
Wij hopen dat het met jullie allemaal nog goed gaat en houd 
vooral de regels nog goed in de gaten, want dat zal nog wel 
even moeten. 
 
Hopende jullie zo gauw mogelijk te mogen begroeten, wenst het 
bestuur jullie nog veel goeds toe en hou je taai. 
 
Jan van Iersel        

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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Bodes:  

Rika Klep 
José Kortenraij 
José Struijs-Snelders 
John Hendriks 
Frans Peeters 
Ben van der Aa 
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  28 Juli 

HALLO ALLEMAAL WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN 
OM GE ZELLIG EEN POTJE TE GAAN  KOERSBALLEN  
KOM EENS EEN KEERTJE KIJKEN  
WIE WEET VINDT JE HET WEL LEUK. 
IEDEREEN KAN DIT, EN WE LEREN JE HET WEL 
HET IS NET JEU DE BOILES MAAR  
INPLAATS DAT JE BOVENHANDS  
GOOIT MOET HET HIER ONDERHANDS 
WE SPELEN OP DINSDAG EN  
VRIJDAGMIDDAG   
DUS HEB JE ZIN OM MEE TE DOEN KOM 
DAN EENS KIJKEN.  
 
VOOR MEER INFORMATIE: 
NETTY VAN IERSEL  0612972117 
 

KOERSBALCLUB  TURFSCHIP 

ETTEN— LEUR 
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AGENDA—MEDEDELINGEN 

DATUM MAAND ACTIE LOCATIE TIJD 

 JUNI OPSTARTEN DIVERSE TURFSCHIP ??????? 

19 JULI EVEN BIJKLETSEN TURFSCHIP 13.30 UUR 

6  SEPT LEDEN VERGADERING  TURFSCHIP 13.30 UUR 

 14 / 18  SEPT.  BUSREIS BILTSTEIN  DUITSLAND   

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 ge-
geven, 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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PASTORAAL  WOORDJE 

Nieuwsbrief Juni / juli 
Gespreksochtend van de KBO in samenwerking met de werkgroep van de 
H. Mariaparochie, locatie Petruskerk.  
 
Beste mensen. 
Nog even geduld ,maar wat  snakken we ernaar om weer bij elkaar te  
komen, om weer de verbondenheid met elkaar te kunnen voelen.  
Verbondenheid kun je voelen op vele manieren. 
Ik zelf voel vaak de verbondenheid als het Onze Vader gebeden wordt, 
als ik dan bedenk dat dit gebed gebeden wordt door christenen over de 
hele wereld.  Maar niet alleen is er verbondenheid tussen mensen,  
maar als we durven kijken is er een betekenisvolle verbinding met de hele 
wereld, met alles ín die wereld. Ik vond een artikeltje van een Vietnamese 
monnik:  Thich Nath Hanh, hij schrijft: 
 
“Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft op dit vel 
papier Zonder zon en zonder bomen kunnen we geen papier maken. De 
wolk is nodig voor het bestaan van het papier want zonder wolk is er geen 
regen en kunnen bomen niet groeien. 
En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier zit. Als we er lan-
ger naar kijken, kunnen we de houthakker zien en ook tarwe want we  
weten dat de houthakker niet kan leven zonder brood. 
Als we nog dieper durven kijken dan zien we dat we er zelf ook in zijn. Het 
wordt een deel van onze waarneming. En we kunnen zeggen, dit alles 
hier is in dit papier. Tijd, ruimte, aarde, regen, warmte. 
Als we ons verbonden voelen met al het leven om ons heen, gebeurt er 
iets essentieels. 
Het Zijn ( met een hoofdletter) manifesteert zich”.  
 
Nog even volhouden en we  
kunnen  hopelijk weer  
maandelijks bij elkaar komen. 
 
Wij wensen u een mooie  
zomer toe . 
 
Namens de werkgroep. 
Will van Aaken tel.076-
5020619 
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LEURSE PROAT 

Smakulu en guzond etu  

Wa kan etu toch lekkur zèjn soms dan toch, jao nie alty want tis nie 

altijd nor ouwe taand, zak mar zègu, zwo vin ik spinaosie mar niks, 

jao versu wel , mar van dieju alla crèèm, ut ziettur uit as koeiju poep 

en zwo smaokut wok, vin ik dan e. 

Zw eddu wok van die vastu anti bruinu bwonu eturs, waant daor mot-

tu zu van boeru en scheetu veul scheetu laotu,, mar wie doet nouwis 

nwooit nie, en allu soortu bwonu zèn zwo gezond as du neetu , en 

aggu dur us eenu lot vliegu, laotu gaon, giftum du rumtu, das vur ie-

durjeen goed, en die remsporu gaon dur meej du was wir wel uit, of 

nie. 

Wak zelluf wel jeel smaolkuluk vin da zèn zurubommu, 

jao zuur wor veul getu wok dur vrouwkus die in 

vurwaachtieng zèn, die mottu zu dan van dur eigu  etu 

veul zuur etu das dan wel jeel gezond.Zwo wok zuru 

bomme die zèn wok aarug guzond, zwo kaam ik is bij 

zon friettènt daor stin zonnu grwotu glaozu pot op du 

twoonbaank tu staon. Kei vol meej van die grwootu 

zoetzuru bommu. Ze zaagu dur  

smaokukluk uit, en ik vroeg aon dieju frietboer, maak van jou nun 

zurubom, jaowor zeettie en stook zun naand in dieju pot en vistu dur 

nun bom uit, ik von da wa vrèmd zwo meej zun blwotu aand in dieju 

glaozu po, mar jao da dieng smoktu stik lekkur, 

Tut ik un paor weku laotur wir bij dieju frietboer kwaam en ik wir nun 

zurubom wou emmu. Ondurtussu waar dieju pot al alluf leeg, en die 

vènt gieng wir meej zun naand in dieju pot om nun bom tu vangu, 

turwijl tie zeej jao jao Pjeer zurru bommu zèn lekkur en guzond, en 

da zuur is wok goed tegu ekseem, wiestu gy da? En turwijl ik nun nap 

naam giengie verdur, en zee aonguzien ik exeem aon mun aandu 

nem, doek da zwo en aggu da dikkuls doet dan zie-

dut beter worru, eet smaokuluk he jongu., ie draaidu 

zun eigu nom, snoot us flienk in zunnu zadoek, en 

gwooidu wa friet int vet.         Peer 
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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  
Telefoon: 06-86637882   
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   
Inloopuurtje huiskamer  
Van maandag tot en met donderdag  
Van 10.00 tot 11.30 uur 
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Behalve dat ik briefjes van 100, 250 en 500 euro 
spaar  (en dat schiet echt niet op), verzamel ik 
muziek. En dan alle muziek van de jaren 30/40 
tot heden. Ik heb een verzameling vinyl platen    
(u kent ze vast nog wel: de oude vertrouwde 
LP’s, singles en maxi-singels) die zowat alle      
muziekgenres behelst.  

Uiteraard heb ik een verzameling CD’s. 

Daarnaast heb ik ook een collectie digitale muziek-bestanden (MP3 
en Flac) van ongeveer 70.000 nummers in alle genres van country 
tot zwaar klassiek, van Nederlandse nummers tot Wereldmuziek (uit 
alle uithoeken van de wereld).  

Het afluisteren, oppoetsen en zo mogelijk restaureren (van hoezen 
bv) bezorgt mij veel plezier. 

Vorige maand heb ik nog een nieuwe platenspeler gekocht,        
waarmee voor mij de mogelijkheid gecreëerd is, analoge nummers 
(van LP, of single) te digitaliseren en aan mijn verzameling op de PC 
toe te voegen. 

Heeft u toevallig nog platen, of cd’s staan, die u niet meer afspeelt, 
dan houd ik mijzelf aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem gerust contact met mij op : Carlos: ckonijn@kpnmail.nl,         
of 076-5033533 

 

IK HEB EEN HOBBY  

mailto:ckonijn@kpnmail.nl
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het                          
corresponderende nummer.                                                                                             
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet       
14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot  
21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave                      
27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 
34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken            
40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 
46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire 
groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 
66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland                  
71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop              
4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gel-
derland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 
16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 
22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument     
33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouder-
ling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been              
50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafschei-
ding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag                   

65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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KBO-Leur bruist van energie  
in de richting van de versoepelingen. 

 
Er ontstaan nieuwe initiatieven die absoluut  

een kans verdienen. 
 

Het ”Blote Draaikes Café”  
is een van de nieuwe plannen. 

 
Piet Teunissen en Ben van der Aa proberen samen een gele-
genheid te scheppen voor alle mensen die kleine  
herstelwerkzaamheden hebben en die ze zelf niet op  
kunnen lossen. 
 
Hierbij kun je denken aan, het vernieuwen van een stekker 
aan een schemerlamp, het lijmen van dierbare herinneringen, 
kortom kleine handelingen waar jezelf niet handig in bent. 
 
Piet en Ben zoeken enkele enthousiaste mensen die hun 
daarbij behulpzaam willen zijn. 
Lijkt het u wat om mee te doen stuur dan even een  
berichtje aan  José Lockx. bestuurslid activiteiten.  
Of aan activiteiten@kboleur.nl 
Wij nemen dan contact met u op, daarna gaan we samen 
kijken hoe we deze activiteit verder vorm kunnen geven. 

 
“HET BLOTE DRAAIKES CAFÉ” 
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Er zijn nog enkele plaatsen voor onze  

5 DAAGSE REIS  

ALL-INCLUSIEF  NAAR HOTEL BILSTEIN 

Als dadelijk iedereen is gevaccineerd is heeft KBO Leur voor de   

leden en gastleden een mooie 5 daagse reis. 

Wij vertrekken op  

Dinsdag 14 september en de terugreis is op  

Zaterdag 18 september..   

Het vertrek is om 8.30 uur vanaf parkeerplaats Turfschip. 

Het zijn allemaal mooie comfort kamers  

en de prijs is € 409.95 p.p.   

                       Voor info Adrie Slagter tel 06-2035 3797  

                                    Korte Brugstraat 80  

 

Pienksturu 

Ut twaar in du pienksturtijd 

Ut weer da trok goed aon 

Zwo da du mèsu vanut durrup 

Ok wir nor buitu konnu gaon 

Du kerruk die zaat  flienk vol 

En dur wier wir veul guzongu 

Mar oe zaat da nouw toch wir 

Meej al die vurugu tongu 
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Er weer even tussenuit 
naar ”Ons Zomerfair” op 

22 juli in Veldhoven  
 

Weer eens lekker er op uit, daar hebben 
we zin in! Op 22 juli organiseert  
KBO-Brabant de Ons Zomerfair bij de 
Koningshof in  

Veldhoven. Slenteren langs de kramen van creatieve lieden en  
genieten van hun ambachtelijke talenten. 
Op Ons Zomerfair exposeren KBO-leden hun creaties.  
Van breiers, houtbewerkers en schilders tot edelsmeden,  
keramisten, tekenaars en glazeniers. Meer als 120  
deelnemers hebben zich voor een stand of kraam aangemeld  
waar ze hun kunsten exposeren, demonstreren en eventueel  
verkopen. De Ons Zomerfair wordt een festijn waar we al tijden  
naar verlangen, met muziek, en gezelligheid. 
Natuurlijk moet het Coronavirus voldoende onder controle zijn,  
want het gaat alleen door als het veilig kan en mag. 
Daar hopen we allemaal op! 
De reiscommissie van de KBO afdeling Prinsenbeek bied  
( ook aan de leden KBO Leur)  
de mogelijkheid om er een gezellig dagje van te maken met  
bezoek aan de Ons Zomerfair en afsluitend een gezellig  
driegangen diner op weg terug naar de Beek. 
 
De kosten van deze dagtrip bedragen € 30,-- 
 (vervoer met de bus naar Ons Zomerfair te Veldhoven +  het 
drie gangendiner). > Niet inbegrepen een eventuele lunch en 
drankjes < 
 
Om 10.30 uur vertrekt een luxe touringcar van Brabant Express  
vanaf de Markt in Prinsenbeek naar Veldhoven waar de  
Ons Zomerfair wordt gehouden. 
Enkele uren heeft u dan de gelegenheid om langs de stands en 
kraampjes te dwalen en op het terras te genieten van  
een drankje. Omstreeks 16.30 uur vertrekken we en brengt de 
chauffeur van de touringcar ons naar een gezellig  
restaurant waar we aanschuiven voor een driegangen menu 
(exclusief drankjes). Na het diner keren we huiswaarts,  
terug naar de opstapplaats in Prinsenbeek. 
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Inschrijfstrook  - Ons Zomerfair op 22 juli  -  
KBO Brabant 
 

Achternaam  : …………………………………              
 

Voornaam     : ………………………               
          

Adres             : ………………………………….                             
 

telefoonnummer :  ………………………                                            
e-mail adres  : …………………………………. 

 
Bij het diner graag vlees /  vis 

Zij die willen deelnemen aan dit uitje dienen zich hiervoor  
in te schrijven. 
U kunt zich inschrijven op dinsdag 1 en dinsdag 8 juni  
tussen 10.00 en 12.00 uur in ontmoetingscentrum 
 “De Zilverberk”, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. 
Bij inschrijving dient u de kosten (vervoer + diner)  
€ 30,-- te voldoen (u kunt niet pinnen). 
 
Zoals reeds vermeld gaat de dagtrip natuurlijk alleen door als  
aan alle Covid-19 maatregelen, die dan gelden,  
kan worden voldaan en bij voldoende inschrijvingen. 
We gaan er echter vanuit dat op 22 juli we weer  
van een touringcar gebruik mogen maken en dat de restaurants  
geopend zijn. Bij het niet doorgaan ontvangt u uw betaling terug. 

 
U kunt zich inschrijven door onderstaande  

inschrijfstrook op dinsdag 1 of dinsdag 8 juni  
tussen 10.00 en 12.00 uur in te leveren en  
uw betaling te voldoen in De Zilverberk. 

prinsenbeek 
 

Wenst deel te nemen aan de dagtrip naar de Ons Zomerfair te  
Veldhoven 

Verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden  
KBO reizen afdeling Prinsenbeek. 
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Wasda?? 

 

Nog even?!    19 mei 2021 

Zal er dan toch een einde komen? 

Ik ben het zat, ik ben het beu. 

Ja voor iedereen is het sneu 

Mijn wereldje werd klein, 

Maar het koffie-uurtje bij de KBO Leur, 

Hield mij nog op de been 

En door alle ellende heen. 

Een mopje ,een grapje 

Een receptje, ja het gaf mij op zich een doel. 

Een dank aan de gastvrouwen José en Netty 

is hier wel op zijn plaats. 

Want zij waren de basis van dit succes  

in moeilijke tijden. 

                     Cimiredabre 
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KOFFIE-LEUTJES 

VAN HET  

INLOOPUURTJE 

 

 
KOFFIEPRAAT 

 
Het is een druk bezochte dinsdagochtend als uw  
verslaggever wederom een bezoek brengt aan  
“De Huiskamer”. Er wordt weer een verscheidenheid aan onder-
werpen besproken. Het enthousiasme, om weer deel te nemen 
aan activiteiten  zoals dat voor de Corona-beperking was,  
giert de huiskamer uit. 
Toch weet iedereen dat nog niet alle remmen los kunnen  
en men is het er mee eens dat we allemaal voorzichtig  
en gedoseerd de vrijheid tegemoet moeten gaan. 
Ook het voorjaar en het zuinige zonnetje zijn redenen  
om met elkaar te praten over koolhydraten en “lijnen”, 
 er moet hier en daar voor sommige van onze gasten een  
kilootje af. Ook wordt gesproken over het initiatief van 
 “Het blote draaikes café”, Piet en Ben worden bevraagd  
over de mogelijkheden, sommigen reageren enthousiast  
en tonen veel interesse in techniek. 
Elders in deze nieuwsbrief hier meer over. 
Wilt u ook een keer naar de “koffiepraters” luisteren,  
u bent van harte welkom. Locatie is “De huiskamer”  
van KBO-Leur, in het Turfschip, de ontmoetingsplaats  
voor eenzame ouderen van maandag  
tot en met donderdag van 10.00 - 11.30. 
Ben van der Aa 
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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  
voordeelpas 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”  

Het zoekwoord van de puzzel op pag.11 is GAZONMAAIER 
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Naam / personen                         

adres  

telefoon  

Lidnummer  

Even bijkletsen  

KBO Leur  

Onder het genot van een hapje en een  

drankje bieden wij onze leden op: 

Maandag 19 juli 

Een informatief  

Alsook humoristisch  

programma aan. 

U bent welkom vanaf 13.30 uur  

En sluiten om 16.30 uur. 

Kosten € 5,00 

Inschrijving voor deze middag verplicht 

Op dinsdag 13 juli In de huiskamer 

    

E
v
e

n
 b

ijk
le

ts
e

n
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