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In dit voorwoordje ga ik even in op de versoepelingen die het kabinet hebben 
aangekondigd op  Dinsdag 20 April 2021. 
 
Op de eerste plaats blijven de richtlijnen die er zijn via het RIVM voorlopig 

gehandhaafd. 
 

Wat iedereen belangrijk vindt is dat de avond klok komt te vervallen. 
Thuisbezoek mag van een naar twee personen per dag. ( nog geheel niet naar 
onze wensen, maar het begin is gemaakt ) Terrassen mogen open van 12.00 
tot 18.00 uur.  
 
Wij hopen toch met ons allen in deze paar uurtjes er gezellige periodes van te 
maken met heel veel plezier en gezelligheid. Het maximaal aantal gasten op 
het terras mag 50 personen zijn uiteraard met de nodige maatregelen.  

( let vooral op de 1,5 meter afstand ) 
Winkels en Markten mogen weer open ook met de regels die hiervoor gelden.  
 
Dan wil ik ook even wijzen op de volgende activiteiten die wij uit willen gaan 
voeren. Daar de  

 
JAARVERGADERING DEFINITIEF IS VERPLAATS  

NAAR MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021 =  
Willen wij als  Bestuur jullie een gezellige kletsmiddag aanbieden om toch weer 
met elkaar in contact te komen. Op deze middag hebben wij een verrassing 
in gedachten wat dat is vertellen wij nog niet. ( Blijft een verrassing )  
Deze middag zal plaats vinden op  

 
MAANDAG 19 JULI 2021 en begint om 13.30 uur. 

 
Na deze eerste stap van het kabinet wachten wij met spanning op de tweede 
stap. Misschien bestaat er dan wel de mogelijkheid dat er weer wat aan de  
activiteiten kan gaan gebeuren, wel waarschijnlijk nog wat in verkorte versie. 
Maar wij hopen natuurlijk met ons allen dat er weer wat gedaan kan gaan  
worden. 
 
Zoals U weet staat ook de reis naar  
Bilstein weer op het programma en wel van  
14 t/m 18 SEPTEMBER 2021. Voor deze reis kunt U inschrijven op  
 

DINSDAG 4 MEI 2021 vanaf 13.30 uur in de Huiskamer. 
 
Wij houden U natuurlijk van de verdere ontwikkelingen zo goed mogelijk op de 
hoogte. 
Mocht U vragen hebben over o.a. activiteiten neem dan contact op met Jose. 
Dan rest mij nog let vooral op je zelf en houd de RIVM regels goed in de gaten, 
als wij dat doen kunnen wij eindelijk weer het oude op gaan pakken. 
 
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 26 Mei 

ACTIVITEITENNIEUWS. 
 

De lente, Er is weer een beetje meer licht aan de  
horizon, en dat geeft weer wat meer lucht in deze 
sombere tijd. De ouderen en kwetsbare onder ons 
hebben  al bijna allemaal hun vaccinatie  mogen  
nemen. Het is het gesprek van de dag. De maatrege-
len worden wat soepeler maar! we zijn er nog zeker 
niet.  De doe activiteiten KBO Leur staan nog steeds op slot. 
In ieder geval tot en met Mei. Dat wilt niet zeggen dat we stil zitten, 
Diverse plannetjes worden al gesmeed zoals: van maandag tot en met 
donderdag het een inloopuurtje van 10.00 tot 11.30 uur. 
gezellig samen zijn onder het genot van een bakje koffie of thee 
Daarbij bent u ook van harte welkom. Wandelen onder de  
kletsparaplu. De gegevens hierover vind u in de huiskamer van het 
Turfschip. En in Juli hopen we een gezellige middag te  
organiseren. Heeft u een leuk idee of een leuke suggestie? 
Laat het even weten via activiteiten@kboleur.nl  
Of stop een briefje in de brievenbus van de huiskamer. 
      Groetjes en tot snel. 
 

mailto:activiteiten@kboleur.nl
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AGENDA—MEDEDELINGEN 

DATUM MAAND ACTIE LOCATIE TIJD 

 9  MEI  MOEDERDAG THUIS   

23 / 24  MEI PINKSTEREN THUIS   

19 JULI KLETSMIDDAG TURFSCHIP 13.30 

6  SEPT 
LEDEN-
VERGADERING 

TURFSCHIP 13.30 

 14 / 18  SEPT.  BUSREIS             DUITSLAND   

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Mededeling Bestuurswisseling  
Om een bestuurswisseling formeel te regelen, moet een besluit in de 
Algemene Vergadering genomen worden. Dit is de enige manier om 
een nieuw bestuurslid te benoemen.  
Als de Algemene Vergadering uitgesteld wordt, is er wel een         
praktische manier om een voor te stellen nieuw bestuurslid vóór zijn 
benoeming toch al te laten beginnen. Er zijn dan twee mogelijkheden:  
1)  
Het aftredende bestuurslid blijft tot de AV aan. Het te benoemen 
nieuwe bestuurslid gaat alvast de taken van het vertrekkende         
bestuurslid uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van de laatste;  
2)  
Het aftredende bestuurslid treedt formeel af. Een ander bestuurslid 
neemt diens functie over (en heeft dus op dat moment formeel twee 
functies).  
Het te benoemen bestuurslid gaat alvast de taken van het afgetreden 
bestuurslid uitvoeren, onder de verantwoordelijkheid van het zittende 
bestuurslid.  
 
Omdat het allemaal nog niet zeker is, met hoeveel leden we mogen 
samenkomen. Wordt de jaarvergadering van 3 Mei doorgeschoven 
naar 6 September. 
 
Daarom heeft het bestuur KBO Leur besloten om                                            
Dhr. Ben van der Aa als voorlopig 2e secretaris aan te stellen,                        
onder de verantwoording van de interim secretaris Hans Kilsdonk. 
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LEURSE PROAT 

 

OPSU LURS 

Het verhaaltje over Uubêr                                         
gaat deze keer over Sjaontje, de vrouw van 
Uubêr 

Uubêr en Sjaontju 

K’aarut nog nie g’ad oovur Uubêrsun vrûmmus, 
Sjaontju. Z’waar moedurs moojstu nie, gin sjiek du friemul, omut 
zoomarus tu zêggu en z’waar gin vulprots en wok gin ellevjeeg. Zu 
zaagtur un bietje vusloonst ûit. Z’aar wel pit in dur lêf, dá wel en-
aarun êgu mjinieng, wassu wok liet wooru. Uubêr en Sjaontu aaru 
wel vusgêjunu kurakturs, mar zu konnu jil goed meej mukaaru 
oovurweeg. Sjaontju waar wél jil gulwoovug en zu giengu sondags 
alzuljeevun’al nor du kerruk. Sjaontje nor du ‘Vruug Mies’en Uubêr 
nor du ‘Ziengundu Mies’, wornao tie gulêk du kroeg in dwook ! In 
du kerruk aaruzun paagtplek. Durêgustu vast pleksku dus ! Dur 
wier tuis tunostubê ieduru dag ut rwoozunoejku gubid en smidaags 
vur’t waarm’eetu dun ‘enguldusjeeru’. Veul mensu van nouw wjeetu 
al niejmjir watta waar ! Sjaontju iel ut bloemun’ofku bê. Uubêr zun-
akkurku. Z’aartur boerutûilu, viejooltjus en snoffultjus in staon. 
Buzêjus dun’of aarsu nog un rêku errubeejzies guzet en al vanaf 
vruugur stonnu dur woknog un paor strûiku klokkubaaju. Daor mok-
tu zu wellus zjem van. Onkrûid wieju in dun’of waarwok vur Sjaont-
jus. D’inoud van du gierkeldur ondur du ploonsplee wier rjigulmao-
tug dur Uubêr gubrökt as mies vur dun’akkur en dun’of. Groeju 
deejut goed, dá wel en daor 
waar Sjaontje blij meej ! 

 

Foto's: de beste kamer in 1947 
en de poepdoos uit 1940. 

 

Jan Hendrickx 
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PASTORAAL  WOORDJE

Beste mensen van de gespreksochtend. 
 
De meimaand is voor mij altijd een maand waar ik blij van 
word, een maand van hoop. De natuur bloeit op, prachtige 
bloemen in allerlei kleuren komen te voorschijn. 
Het wordt warmer en we kunnen weer in de zon zitten. 
Ook is de meimaand de Mariamaand en vieren we moederdag. 
Op 23 mei is het Pinksteren. We vieren dan dat de apostelen 
de kracht van de H. Geest kregen om de boodschap van liefde 
te verspreiden in de wereld. 
Ook wij kunnen straks weer de “wereld in” als de beperkingen 
tegen het virus afgebouwd worden. Laten we hopen, dat de 
Geest van Pinksteren ons de kracht geeft om nog even vol te 
houden. Nu zijn we door Corona nog beperkt, maar er gloort 
hoop. De meeste mensen van onze leeftijd hebben al een  
vaccinatie gehad, maar toch leven we nog met beperkingen.    
In de zomer kunnen we weer wat meer, is ons beloofd.          
Dus nog even geduld hebben. 
 
Misschien kunnen we in juni een keertje bij elkaar komen om 
samen een kopje koffie te drinken. Ik zal jullie daarover berich-
ten, als het zover is. Wij, de mensen van de werkgroep,       
hebben het boekje van Hendrik Groen : ”Opgewekt naar de 
eindstreep” gelezen en wij denken dat dat een mooi boekje is 
om met jullie te bespreken. Hendrik beschrijft in zijn dagboek 
hoe ze in het verzorgingshuis omgaan met 
de Coronacrisis, maar hij beschrijft ook hoe 
zijn geheugen langzaam afneemt en hij het 
overzicht lijkt te verliezen. Hij beschrijft het 
weer op  humoristische wijze, waardoor het 
makkelijk te lezen valt. Voor degene, die 
het boekje al willen lezen volgt hier het 
ISBN 9789029094320  
Wij hopen tot gauw. 
Namens de werkgroep,                                  

Will van Aaken Tel. 5020619 



 

8  

 

 

KBO Etten en KBO Leur blijven betrokken bij het 
woningbeleid 

voor ouderen in Etten-Leur. 
 
Een verslag van het gesprek dd. 31 maart 2021: 
KBO Etten en KBO Leur vertegenwoordigen samen  2000 à 2500  ouderen 
in Etten-Leur en zijn belangenbehartiger voor hun leden. 
Al enkele jaren spreken beide ouderenorganisaties met de  gemeente  
Etten-Leur over het woningbeleid en met name over het beschikbaar  
komen en houden van voldoende “”geschikte”” woningen voor ouderen. 
 
Weth. De Weert bevestigt volmondig dat de gesprekken door de 
gemeente zinvol worden gevonden. In dit geval praten we nadrukkelijk  
over de woonruimteverdeling van huurwoningen van Alwel.  
Het woonbeleid van de gemeente gaat ook over een woningvoorraad  in 
Etten-Leur die voor  2/3 bestaat uit eigen woningen.   
De wijze waarop de gemeente daar sturing aan geeft komt  
grotendeels tot uitdrukking in het nieuwbouwprogramma.   
Ook in acties om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten   
wonen en invulling te geven aan woonwensen van bepaalde doelgroepen 
(zoals tiny houses, Knarrenhof).   
 
Mevr. Corrina Pistorius Alwel meldt dat Alwel dit jaar de  duurdere  
huurwoningen  Elisabethpark, Lumenstaete en Geerkade  heeft verkocht. 
Het gaat woningen met huurprijzen  excl. servicekosten boven de € 1.000 
per maand. In 2020 werd 56% van de vrijkomende sociale huurwoningen  
toegewezen aan mensen uit Etten-Leur. 44 % is dus toegewezen aan  
inwoners uit andere gemeenten. Daarbij is het mogelijk dat mensen, die 
voordien in Etten-Leur hebben  gewoond, nu  vanuit deze omliggende  
gemeenten terugkeerden naar  Etten-Leur. Tegenover de uitstroom van  
mensen uit Etten-Leur naar andere gemeenten, staat de instroom vanuit 
diezelfde gemeenten. 
 
KBO Etten en KBO Leur vragen zich af hoe het komt dat Etten-Leur  zo’n 
aantrekkingskracht heeft, waardoor vrijkomende woningen  zo in trek zijn 
bij buitenstaanders. Wethouder De Weert licht toe  dat de woningen van 
Alwel kwalitatief goed en betaalbaar zijn. Verder biedt Etten-Leur heel veel 
goede voorzieningen.  Ook vinden de KBO Etten en KBO Leur het vreemd 
dat de  gemeenteraadsleden in de Bode hebben verklaard voorstander te 
zijn  van ‘eigen inwoners eerst’ en nu dit zo maar laten passeren.   
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Wethouder De Weert geeft aan dat BNDeStem destijds  een vraag aan 
individuele raadsfracties heeft gesteld.  
De conclusie van de krant is dat een meerderheid blijkbaar  voorrang 
wil geven aan eigen inwoners.  De praktijk leert anders. De huidige  
gemeenteraad is in  grote meerderheid voorstander van het huidige 
systeem  van woonruimteverdeling via Klik voor Wonen.   
 
De KBO Etten en KBO Leur wijzen erop dat de vergrijzing al  enkele 
jaren bezig is en zal de komende jaren nog voor meer  druk zorgen op 
de woningmarkt.  Dat in 2020 44 % van de huurwoningen aan inwoners  
van andere gemeenten is toegewezen betekent opnieuw een langere 
wacht- en zoektijd,  ook voor de eigen inwoners waaronder ouderen. 
Een vergelijkbaar beeld zien we in andere gemeenten.  
 
Volgens de KBO Etten en KBO Leur betekent verhuizen  naar een 
nieuwe huurwoning ook spanning op de  huurprijs en servicekosten.  
Dit terwijl veel ouderen al 10 jaar  te maken hebben met daling van het 
inkomen door het  achterwege blijven van de pensioen- en aow  
aanpassing.  De gemeente en Alwel zien geen directe relatie met het  
systeem van woonruimteverdeling. Financiële aspecten kunnen wel 
spelen wanneer ouderen van een (afbetaalde)  koopwoning naar een 
huurwoning gaan. Of als oudere woningen  met een lagere huurprijs 
worden vervangen door nieuwbouw. Alwel overweegt voor haar  
huurders een doorstroomplan  in te zetten en onder andere financieel 
maatwerk te leveren. Ouderen die uit een koopwoning komen en  
kiezen voor huur  weten dat dit financiële gevolgen kan hebben.  
 
Weth. Ger de Weert brengt als voorbeeld hiervan ter sprake  
de sloop van de sociale huurwoningen aan de Van 
’t Hoffstraat en de nieuwbouw op de vrijkomende grond.  
Hiermee wordt ingespeeld op de wensen van Alwel om vanaf nu 
 tot 2035 nog 900-1.200 nieuwe huurwoningen te bouwen.  
Waarvan in 2022 en 2023 circa 300 nieuwe woningen worden opgele-
verd.  Een deel van de nu geplande nieuwbouw voorziet in geschikte  
woningen voor ouderen. Die woningen worden overigens niet alleen  
aan ouderen aangeboden en toegewezen.  
        
KBO Etten en KBO Leur noemen nog een aantal locaties  
waar meer van dergelijke ontwikkelingen zouden kunnen plaatsvinden.  
Als voorbeeld worden de wijken Centrum Oost en Banakkers genoemd.  
Verwachting is dat sloop en vervangende nieuwbouw een  
positieve bijdrage kan leveren aan de samenstelling van  
huishoudens en draagkracht (ontwikkeling)         Z.O.Z. 
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Vraag van de KBO Etten en KBO Leur is of een voorrangsregeling 
voor Etten-Leurse ouderen vooralsnog niet bespreekbaar 
is bij de gemeente en Alwel? 
Weth. Ger de Weert geeft aan dat de gemeenteraad  
gekozen heeft voor een woningbeleid waarbij er een mix  
realiseerbaar is van mensen uit Etten-Leur en instroom vanuit  
buurgemeenten.  
Bij nieuwbouw van goedkopere koopwoningen legt de 
gemeente thans de uitdrukkelijke voorwaarde op dat de  
koper van de woning er zelf in moet gaan wonen.  
Zeker als wordt gebouwd op gemeentegrond wordt  
ook een anti speculatiebeding opgenomen. 
 
KBO Etten en KBO Leur vragen of de gemeente voor eind 2021  
een nieuwe woonzorgvisie vaststelt. Daarbij attenderen ze de  
gemeente op de mogelijkheid ondersteuning te vragen.  
De gemeente meldt dat er een visie ligt van  
2018 en onderzoek uit 2019. De gemeente,  
Alwel, Avoord en Surplus beoordelen de komende tijd of actualisering  
van visie en afspraken uit 2018 nodig is.  
Eén van die afspraken gaat over het realiseren van  
extra geclusterde woningen.  
Genoemde partijen werken nu aan een plan.  
KBO Etten en KBO Leur wijzen op het beschikbaar zijn  
van rijksmiddelen voor diverse experimenten zoals  
clusterwoningen voor ouderen. Verzoek is betrokken te  
worden bij de uitwerking van plannen. De gemeente wil beide KBO’s  
in ieder geval informeren over de voortgang.  
 
Conclusie van  
aanwezigen: overleg in deze vorm is zinvol.   
Alwel en gemeente  
vinden het belangrijk om 
te weten  
wat er leeft bij de  
achterban van de KBO’s.  
Als er specifieke vraag-
stukken zijn willen partijen 
dat graag horen,  
zodat ze daar waar nodig 
snel actie kunnen onder-

nemen.    
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het correspon. nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak                                                                                       
14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw.                                                                                          
21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad                                                                                
26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug                                                                                 
34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans                                                                                        
40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel                                                                                      
44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling                                                                                        
53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel                                                                                               
60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel                                                                                            
67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.)                                                      
4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van                                                                                                          
9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport                                                                                                        
15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen                                                                                            
21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant                                                                                   
28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven                                                                                 
36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder                                                                                          
43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond                                                                          
50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel                                                                                        
58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering                                                                                                    
69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 
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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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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 een 1  persoonskamer GEEN toeslag. 
 

      DIT KRIJGT U ALLEMAAL AANGEBODEN. 
Bij aankomst krijgt u een lunch  aangeboden. 

 Koffie/thee in het hotel de gehele periode. 
4x Ontbijtbuffet 4x lunch of lunchpakket 4x dinerbuffet. 

Dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur gebak. 
Dagelijks vanaf 17.00 tot 24.00 uur onbeperkt  

(frisdrank-wijn of bier). 
3 dagtrips waarvan 1x Boottocht de ander 2 bestemmingen             

nog  worden besproken. 
Op de terugreis een lunch. 

 

 ANNULERINGSVERZEKERING INBEGREPEN.  
’s Avonds: bijv. wandeltocht door Bilstein,  
kegelen, biljarten en gezellig samen zijn.  

Voor de liefhebbers: er is een sauna en zwembad in het hotel. 
 

Wij hebben een optie voor; 

  10x 1 pers.kamer en 19x 2 pers.kamer 
       DIT ZIJN ALLEMAAL COMFORTKAMERS 

 
Inschrijving: Dinsdag 4 mei vanaf 13.30 in de huiskamer  
op volgorde van binnenkomst met een aanbetaling van  € 50,00 P.P..  
U kunt dit ook overmaken op; 
bankrek. NL86RABO 0128 2114 58  t.n.v. KBO Leur   
Deze aanbetaling komt in mindering op de totale reissom.  
De reissom dient u pas bij aankomst in het hotel te voldoen.          
Betaling In HOTEL kunt u ook per pin voldoen. 
  
MINIMAAL 33 PERS.     VOL IS VOL     MAXIMAAL 48 PERS. 
Voor info Adrie Slagter tel 06-2035 3797 Korte Brugstraat 80  
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Steeds meer mensen maken voor het schrijven van notities ge-
bruik van computer, laptop en vooral ook de  GSM-telefoon.     
Toch zijn er mensen die het handschrift op de klassieke manier 
een warm hart toedragen. 
Vooral de ouderen onder ons hebben wellicht ook nog op school 
met een kroontjespen geschreven. 
De lessenaars met een dikwijls 2-persoons bank, nu al lange tijd 
vervangen door een tafelmodel met losse stoel, waren voorzien 
van een inktpotje dat afgesloten werd met een schuifje.                            
Het oefenen van “schoonschrift” was voor sommigen een                             
geweldige tijd, terwijl anderen het een gruwel vonden. 
Calligrafie kan slechts weinig mensen bekoren en kom je helaas 
nog bij weinig mensen tegen. 
Ook als je met een vulpen schrijft wordt regelmatig gevraagd 
“schrijf jij nog met een vulpen?”. 
Ja, ik dus wel en dat is ook een klein deel van een niet heel                   
actieve bezigheid uitgegroeid, het verzamelen van vulpennen. 
Waar nu gebruik wordt gemaakt van inktpatronen, werd vroeger 
ook een techniek gebruikt om de inkt uit een inktpot op te zuigen 
middels een rubberen ballonnetje in de vulpen en later door een 
moderner zuigsysteem. Ik heb geen vulpen waar ik altijd mee 
schrijf, afwisselend komt een andere vulpen aan de beurt die voor 
het gebruik grondig wordt schoongespoeld om vlot door te kun-
nen schrijven. De dikte van de schrijfletter wordt bepaald door de 
pen, waarbij je bij aankoop kunt kiezen uit Fine   (F), Medium (M) 
of Broad (B). In Londen heb ik ooit een boek over de geschiede-
nis van de “Fountainpen” gekocht maar ook in Nederland zijn er 
boeken over te 
vinden. Wellicht is 
dit verhaal ook een 
stimulans voor u 
om het schrijven 
met een vulpen 
weer eens op te 
pakken. 
 
 
Ben van der Aa 

 

IK HEB EEN HOBBY (3) 
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ASPERGESOEP 

Duiskaomur 
Is du tèmpul van du sin-nu-joru 

Middu in ut Turrufschip 
En vur ieduru koffieleutur 
Onduraand wel un bugrip 

Kommus is (nou nog) meej oe kapku  
Vurrun baksku of tas thee 

Du goeiju sfeer die is al binnu 
Breng zelluf du koffieleut nog meej. 

Ingrediënten voor ongeveer 2 liter soep 
 

 1 kg asperges                              60 gr bloem 
 1,5 liter water                               50 gr + 2 thl. boter 
 zout, stukje foelie                         1 kippen bouillonblok 
 100 ml slagroom                          1 thl suiker 
 peterselie (fijn gesneden)            gekruimeld hard gekookt ei  
 
Bereiding: Schil de asperges en snijd deze in kleine stukjes.  
Was de schillen en doe deze in een pan met 0,75 liter water, 
een beetje zout, het stukje foelie, de suiker en een theelepel boter.  
Breng dit aan de kook en laat het geheel 20 minuten zachtjes koken.  
Kook ondertussen de stukjes asperges bijna gaar in de rest van het water. 
Giet de schillen door een vergiet dat bekleed is met een theedoek en  
vang het kookvocht op. Voeg hierbij ook het kookvocht van de asperges.  
Laat het kookvocht een tijdje afkoelen. Smelt de boter in een pan en voeg 
al roerend de bloem erbij. Blijf roeren tot de boter alle bloem heeft opgeno-
men en het mengsel als een bal de bodem van de pan loslaat. Zet het vuur 
laag en voeg beetje bij beetje, al roerend, het kookvocht van de asperges 
toe. Roer alle klontjes weg voor je de volgende scheut kookvocht  toe-
voegt.  Als al het kookvocht is toegevoegd, voeg je de bouillonblokje toe 
en laat je het geheel zo’n 5 minuten zachtjes koken om de bloem gaar te 
laten worden. Voeg dan de stukjes asperge en de slagroom toe.  
Roer de peterselie door de soep en serveer met een gekruimeld ei erop. 
Recept: Boerderijwinkel Groenten van de boer 
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KOFFIE-LEUTJES 
VAN HET  

INLOOPUURTJE 

KOFFIEPRAAT 
Zomaar een van de dagen dat uw verslaggever  
“De Huiskamer” bezoekt is te merken dat er steeds meer belangstelling is 
voor een praatje. Beurtelings verzorgen Netty en José het koffie-uurtje, de 
tafeltjes op veilige afstand bezet door bezoekers, waarvan sommigen in-
middels tot stamgasten gerekend kunnen worden. Geweldig om ook nu 
weer te luisteren naar de prachtige verhalen over vroeger. Als je niet echt 
van “De Leur” komt is het moeilijker om de uitspraken met de juiste schrijf-
wijze op papier te zetten. Dat wordt in ieder geval een uitdaging voor een  
verhaaltje in de volgende “Koffiepraat”. Actueel onderwerp is natuurlijk 
ook Corona met de daarbij behorende “prik”.  Her en der wordt geïnfor-
meerd naar de ervaringen en de vraag “ben jij al geweest, heb jij er wat 
van gevoeld ?” Iedereen is ervan overtuigd dat er door het prikken een 
begin is gemaakt naar meer vrijheid in ieders vertrouwde omgeving.  
Inmiddels is Toos gearriveerd met haar comfortabele boodschappen- 
wagen, een start voor verhalen over boodschappen doen, wie gaat waar 
en hoe ging dat vroeger. Tussendoor wordt iedereen getrakteerd op heer-
lijke cake en krijgen de aanwezigen van een attente gast een prachtige 
zelfgemaakte Paashaas. Wilt u ook een keer naar de avonturen luisteren 
van onze gasten, u bent meer dan wel-
kom. Locatie is “De huiskamer” van KBO-
Leur, in het Turfschip, de ontmoetings-
plaats voor eenzame ouderen van  
maandag tot en met donderdag van 
10.00 - 11.30.                                                                                   
Ben van der Aa 
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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 websi-
te 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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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”  
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