
Vanwege het coronavirus kunnen onze bodes het maandblad Ons niet 
bezorgen, daarom de nieuwsbrief per post. Hopende op u begrip. 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
BESTE LEDEN. 
In deze moeilijke tijd kunnen we ons indenken dat er soms behoefte is aan een praatje of berichtje 
van mensen van de activiteit die je normaal elke week ziet. Neem dan even contact op met de 
coördinator van je club. Die kan je zeker in contact brengen met diegene die je graag wilt spreken. 
Natuurlijk mag je ook bellen naar onze vrijwilligers of leden van het bestuur KBO Leur 0610014085    
u kunt ook een beroep doen op facebookpagina 
Coronahulp Etten-Leur Of via Etten-Leur voor 
elkaar tel. 076-5016450 

 
Samen kunnen we meer! 

Datums 2020 Zet ze in uw agenda  
29 maart verplaatst naar zondag 6 september Voorstelling “mag het licht uit” 

31 maart geanuleerd Seniorenpastoraat  

6 april  geanuleerd  Paasviering  

13 mei verplaatst naar 18 augustus Dagreis Gemert 

20 mei geanuleerd Bedevaart Zegge 

22 september t/m 26 september Dagreis Biltstein  

 

 

NIEUWSBRIEF  
april / mei 2020 

 



KBO Leur zoekt aanvulling bestuursleden en vrijwilligers!  
 
 
Voor het bestuur en vrijwilligers algemene sociale en maatschappelijke zaken. Een vereniging kan 
niet zonder een bestuur en zijn vrijwilligers. Dat geldt ook voor onze seniorenvereniging KBO Leur. 
Het verrichten van vrijwilligerstaken binnen het bestuur is essentieel voor het functioneren van onze 
vereniging. De afgelopen jaren hebben wij als KBO Leur altijd kunnen bouwen op trouwe vrijwilligers. 
Met name voor het assisteren en begeleiden van de diverse activiteiten zowel op het 
maatschappelijke als het sociale vlak 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. We 
weten ook dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, maar vinden toch dat onze 
seniorenvereniging KBO Leur zich moet kunnen blijven inzetten voor diegene die dit niet meer 
kunnen. Natuurlijk worden we allemaal wat ouder, en wilt iedereen zich niet meer verplichten tot 
een bestuurlijke functie. Dat is eigenlijk best jammer. Want ook al worden we wat ouder, dan kunnen 
we nog zeker voor onszelf op blijven komen, en mee denken aan de toekomst voor ouderen. Middels 
deze oproep doen we een beroep op jullie. Onder het motto “samen kunnen we meer” en vragen we 
je aan te melden als nieuw bestuurslid. Wij vergaderen ongeveer 1 x in de 4 weken. En als je meer 
informatie zoekt of je wilt je aanmelden als nieuw bestuurslid neem dan contact op met één van de 
huidige bestuursleden. Hun contactgegevens (mail, adres en tel nr.) staan op onze website. Met 
vriendelijke groet, Bestuur KBO Leur 

 

 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 

DAGTOCHT KBO LEUR 18 augustus 2020  
Boerenbond museum in Gemert.  
Vertrek 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Turfschip.  
De prijs voor deze dagtocht is € 69,00  
U kunt zich nog opgeven voor deze dagreis. Tel. 0620353797 
Betaling: Contant bij inschrijving of door overmaking per bank op  
Rek.nr. NL86RABO 0128 2114 58 T.N.V. KBO LEUR onder vermelding dagreis. 

__________________________________________________________________________________ 

Voorstelling zondagmiddag 6 september “Mag het licht uit” 

 
Uitnodiging toneelvoorstelling zondag middag 6 september maart 2020 in het Turfschip,  
Schipperstraat 2 Etten-Leur. De entree is gratis.  
De voorstelling begint om 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur open 
Het verhaal “Tortelduifjes en ouwe kraaien” 
KBO Leur krijgt in juni de kaartjes voor de leden die zich al hebben aangemeld. En eventueel extra. 
 

 

LEURS DIALECT 
 
Beste Leden, 
Zoals u weet zijn alle activiteiten tijdelijk gestopt, ook die van Lurs Volluk, als de toestand weer 
normaal is gaan wij weer verder met het houden van bijeenkomsten om ons mooie Lurse dialect in 
de praktijk te brengen 
Als het zover is zullen wij u dit laten weten. 
Blijf gezond en tot ziens Lurs Volk. 



WE ZOEKEN DEELNEMERS VOOR DE RODE KRUIS TELEFOONCIRKEL 

 
                    Wat is een telefooncirkel?  

 
Als u deelneemt aan de telefooncirkel wordt u elke dag gebeld. 
Daarna belt u de volgende persoon, 
Die op het lijstje staat. 
 
De telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode 
Kruis. Neemt iemand de telefoon niet op, dan geeft u dat door aan 
deze vrijwilliger en die schakelt zo nodig hulp in. 

 
De deelname aan de telefooncirkel is gratis.  
U betaalt alleen de gesprekskosten. 
 
Voor wie is de telefooncirkel interessant? 
 
Voor mensen die alleen zijn en het prettig vinden om met zekere  
regelmaat iemand te spreken. 
Gebeurt er iets met u, dan wordt dat snel ontdekt. 
 
Biedt het nog meer voordelen? 
 
Ja hoor, want de deelnemers aan de telefooncirkel drinken 1 keer per 2 maanden samen koffie en 
Biedt mogelijkheden om contact te hebben met de andere deelnemers. 
 

Waar kunt u zich aanmelden? 
 
Bij mevr. Annie van Hal. 
 
Tel: 0765022031 

 
Tot slot: 
 
Woont u alleen en heeft u niet dagelijks hulp aan huis, meld u dan aan. Zorg ervoor dat u niet stil 
In huis komt te liggen, zonder dat u gemist wordt  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ VOOR DE 5 DAAGSE REIS ALL-INCLUSIEF 

NAAR HOTEL BILSTEIN 
 
Wij vertrekken op Dins. 22 september en de terugreis is op Za.26 september..   
Het vertrek is om 8.30 uur vanaf parkeerplaats Turfschip. 
Het zijn allemaal mooie kamers en de prijs is € 399.95 p.p.   
Voor een 1  persoonskamer GEEN toeslag. 
Wij hebben een optie voor 9 x 1 pers. kamer en 19 x 2 pers. kamer 
Deze reissom dient u pas bij aankomst in het hotel te voldoen.  Deze betaling kunt u ook per pin 
voldoen VOL IS VOL.                Voor info Adrie Slagter tel. 06-20353797 Korte Brugstraat 80 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Ziet u soms door de bomen het (zorg)bos ook niet meer?  
Op 27 januari 2020 was er een informatiemiddag in het Turfschip over de verschillende soorten 
zorghulp die er beschikbaar zijn. Zorgwetten waar mensen met een ziekte of een beperking mee te 
maken krijgen, en dan meestal ook nog op een onverwacht moment. U kunt kiezen, maar welke is de 
juiste, ook op de lange termijn? Tijdens deze informatiemiddag werden de Zorgwetten in een 
eenvoudige taal aan u uitgelegd! Over: ZVW: Zorg Verzekering Wet. WLZ: Wet Langdurige zorg.  
WMO. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. VZ. Verzachtende Zorg.  
Hierover nog wat meer aanvullende informatie. 
 

DEEL 1 
Recht op hulp vanuit de Wet langdurige zorg. ( Wlz ) 
-  Vanwege een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening.  
   Bij 24 uur per dag zorg in de nabijheid, zelf niet in staat is om in  
   problematische situaties hulp in te roepen.     
- Soms moet U deze zorgprocedure in gang zetten. Of de mantelzorger 
   doet dit voor U. Maak zelf een uitgebreid Persoonlijk Plan voor toe- 
   zicht, verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en hulp bij voeding.  
   Vermeld ook de huisarts en specialisten bij wie U onder behandeling  
   bent. Bij het Centrum Indicatie Zorg, in Bergen op Zoom, kunt U een  
   afspraak maken, kan soms voor thuis, of vragen om toezending van 
   een aanvraagformulier. Dit is afhankelijk hoe dringend de zorg nodig is.  
   Als de Indicatie is toegekend dan wordt soms een Zorgprofiel  
   opgemaakt waarin staat welke zorg U nodig heeft op dit moment. Een 
   verpleegkundige maakt een Zorgplan, hierin staat welke zorg U krijgt  
   en hoe uw gezondheid kan verbeteren. 
    
Deel 2 
-  Het Zorgkantoor uit Tilburg kiest samen met U, een Zorgaanbieder  
   die een contract heeft met het zorgkantoor. Dus geen vrije keuze!  
 - Bent U uitbehandeld in het ziekenhuis dan wordt uw zorghulp in over – 
   leg met U en familie geregeld door hun Transferverpleegkundige.  
   Geef aan wat uw wensen zijn! Het Zorgkantoor uit uw regio zorgt voor 
   de uitvoering van de zorghulp .  
- zorginstelling naar keus. Geen plaats dan overbrugging: 
  Elders 25% extra door Zorgkantoor. Thuis 25% minder eigen bijdrage. 
  met een Volledig Pakket Thuis. VPT. Alle mogelijke zorg. 
- met een Modulair Pakket Thuis. MPT. Een beperkte zorg. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald uw eigen bijdrage naar inkomen en vermogen. 
Met een VPT en MTP kunt U geen aanspraak maken op roerende voorzieningen. U kunt hiervoor een 
aanvraag indienen bij uw gemeente. 
Melden bij                   Centrum Indicatie Zorg.  
                                        Bergen Op Zoom.   Tel. 088 789 1460.       
Melden bij                   Zorgkantoor.          Tel. 013 594 91 06.            
Mantelzorg makelaar: Renate Sauerwald.  Tel. 06 3651 05 33. 
 
Advies: Schakel voor deze moeilijke materie een Mantelzorg makelaar in  
Jan de Leeuw 
__________________________________________________________________________________ 
 
De volgende nieuwsbrief is 4 mei? / 8 juni 


