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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 bestuursleden Ben van der AA        tel 0622750008 
      Ria de Schutter        tel  
 
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           
Belasting-invulhulp        Leon Roijen       tel. 0765015295 
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 
Ria v/d Meulen 
Betsie Koeken 
Adrie Slagter 
Corrie Barten-Maas 
Frans Palotas 
Wil Vaarwerk 
Marieke Poppelaars 
Diny v. Dijk 
Ad en Leny van Zijp 
Dick Damkat 
Steven Venekamp 
Jan Braspenning 
Volgende bezorg-datum Ons en Nieuwsbrief 27 Januari 

COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR 

 

BESTUUR KBO LEUR  
WENST U EEN FIJNE JAARWISSELING  

EN ALLE GOEDS VOOR 2021 
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Beste leden van KBO-Leur: 
 
Hier alweer de laatste ONS met de Nieuwsbrief die hier bij 
hoort van 2020. Een jaar om snel te vergeten,  
geen mooie activiteiten die wij normaal doen. 
Onze grote activiteiten o.a. St. Nicolaas ,  
Paasviering en Kerstviering die geen doorgang hebben 
kunnen vinden. De gezellige Koffie uurtjes die wij af  
moesten zeggen, dit allemaal door de vervelende Corona 
die ons allen heeft geraakt. 
Desalniettemin hopen wij met ons allen om het nieuwe jaar 
hopelijk weer wat beter in te kunnen gaan , was het niet dat 
wij voorlopig tot 19 Januari 2021 weer moeten wachten of 
het allemaal wel kan. Hopelijk wel, als dat mogelijk is gaan 
wij weer zo spoedig mogelijk alle activiteiten  opstarten. 
Links en rechts zijn er wel wat mutaties bij de activiteiten 
maar met de inzet van ons allen kunnen wij samen ook dit 
oplossen. Ons ledenbestand is nagenoeg door deze  
omstandigheden vrijwel op gelijke hoogte blijven staan, wel 
hopen wij om in 2021 hier wat meer aandacht te kunnen 
gaan besteden om er nieuwe leden bij te krijgen.   
 
Daar gaan wij voor !!!!!!!!!!!! 
Rest mij nog om U allen toch in deze roerige tijd een 
prettige feestdagen en een goed uiteinde toe te wen-
sen, ook namens alle andere bestuursleden. 
 
Met deze woorden ga ik nu 
afsluiten en hopelijk zien wij 
elkaar weer in het nieuwe 
jaar met goede voornemens  
tegemoet. 
 
Jan van Iersel 
    

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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AGENDA 

     

September 5 daagse busreis   Biltstein   

VAN 24 DECEMBER   
TOT EN MET 3 JANUARI IS HET  

TURFSCHIP GESLOTEN (onder voorbehoud) 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponde-
rende nummer. 

Horizontaal: 1katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte                                                         
13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot                                                
20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut                 
27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf                           
34 eikenschors  36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie                       
40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan     
44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij                 
53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus                    
60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet                     
67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 
72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel                               
4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7a priori 8 slangvormige vis                            
9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom                 
16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw                 
22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm                       
31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident       
38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met 
ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 
52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend 
vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 
glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 
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   LEURSE PROAT  

                                          Uubêr en Kessumus 

 Van Kessumus kon Uubêrt zuneigu niej aljin du leutugu 
mar wok d’aarugu diengu van vruugur erinnuru. IJ moest 
dan meej zullie vaodur en moedur meej nor du        
naagtmies. Daor aartie nun sgurftugun’eekul aon. En 
dan nog un mies meej drie Jeeru, wa opzu mienst tweej 
uuru duurdu. Mjistal innun stjinkouwu kerruk, waant van 
vuwermieng adduzu toen nog nwoojt g’ord g’ad. Meej 
aansgoenun’aon en du mjistu têd op oew knieju opun 
outuru kniebangusku . Wa Uubêr toendustêds wel mooj 
von waar du mooj vusierdu kerruk, jil veul ligt, du zilvuru 
kêrsun’ouwurs en du kesstal. Watie wok pragtug von 
waaru du zilvuru altaorbellu en in  pragtugu kljeeru ûit-
gudostu p’stwoor en kappulaons. Wa opviel waarwok 
altê du bomvollu, kouwu, kerruk. Numaol gieng Uubêr 
en zunóuwurs nie dikkuls nor du kerrek.                          
Bij du kumuuniej ûitrêkieng bljeevu du mensu in langu 
rêju aonsguivu. Effun’un moomentju van rust vur du 
mensu in du kerrukbaanku. Nieuwsgierug rondkêkund. 
Gaopu dus ! Zoovan: ‘Kik ! Zu zen dur wok, aandurs zie-
du      zu noojt. K’wiesnie da Enkie van du buuru nog nor 
du kerruk gieng ! Kekus aon zeg, sgêneilugu !” Tuis, nao 
aflwoop van de Mies, krjigtie nun bjeekur poejursjuklaoj 
meej un busgûit meej gukleurdu mûisjus. Dan wieru du 
keskus in du kestbwoom aongustwooku en zettu zullie 
vaodur nun’emmer waotur klaor vurut guval asda du 
kesbwoom in du fik zouw vliegu! Da von Uubêr wel altê 
spannund. Dawaar zoow tunostubê du kessumus vur 
Uubêr vruuger. Nouw is’t zoow omendunaobê krek-
jindur. Sjaontju waar vuliefd op kesse-
mus. Jinvoudug, jirbiedug en meej veul 
intensie viert z’ut fjist van kessemus. 
En Uubêr ??!! IJ doe wa Sjaontju wil. 
Biegtu en meej nor du naagtmies en tu 
kumuuniej gaon. Klaor ûit ! 
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PASTORAAL  WOORDJE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen dat 2021 net als deze bloemen weer tot bloei 
mag komen. 
 
Beste mensen van de gespreksgroep. We beginnen aan 
een nieuw jaar en net als deze bloemknoppen houdt het 
een belofte in. Wat zal dit jaar ons brengen? We snakken 
allemaal naar een versoepeling van de corona regels zo-
dat we weer ongestoord bij elkaar op bezoek kunnen en 
we weer deel kunnen nemen aan het gewone leven. Wij 
verheugen ons op onze  maandelijkse gespreks-
ochtenden. 
Wat zullen we op de eerste ochtend veel te vertellen     
hebben aan elkaar. Maar nog even wachten………….. 
 
Pastor Ad Rouwendal heeft onze parochie verlaten en 
zijn werk van het senioren- pastoraat is over genomen 
door onze nieuwe pastor Mariella Bossers en zij zal ook 
vaak aanschuiven op deze ochtenden. Mariella heeft   
onder dit bericht een wens geschreven voor jullie.  
 
Wij wensen jullie ondanks de beperkingen fijne feestda-
gen en een 
 
Zalig Nieuwjaar       
Namens de werkgroep. 
Will van Aaken  
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Beste allemaal, 
Op deze wijze wil ik  u allen een hele fijne tijd toewensen in de 
komende weken! 
Het wordt Kerstmis! Een moment van hoop, een klein lichtje in 
een soms ook donkere wereld. 
 
Maak het goed en ik zie u graag gezond en wel in het nieuwe 
jaar 2021, 
 
Met vriendelijke groet, 
en blijf gezond….. 
Mariëlla Bossers 
Pastoraal werkster H. 
Mariaparochie,  
Etten-Leur 
Werkadres: Lange 
Brugstraat 32, 
4871CP Etten-Leur 
Mobiel: 06-30564346 
Werkdagen di-wo-vr 
 
Nog even volhouden en we kunnen weer in werkelijkheid 
elkaar schouderklopjes geven. 
Maar in gedachten kunnen we dat nu al. 

GELUK 
Mensen wachten de hele 

week op vrijdag, het hele jaar 
op de zomer en hun hele      

leven op geluk……….. 
 

…….Maar je wordt pas echt 
gelukkig wanneer je stopt met 

het wachten op al deze       
dingen en het meeste van 

vandaag maakt en het          
moment waar je nu in leeft 
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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  
Elke maandagmiddag van 13.00-16.30 uur 
onder voorbehoud 
Contactpersoon:  Angelos Karapanayiotis.  
Telefoon 0623620948 Bridge  
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 vrijdagavond 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   
Helaas gaat in verband het Coronavirus dit jaar. 
De wedstrijd voor de KBO beker niet door. 
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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 Schipper straat 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 voorlopig van maandag tot en met  
donderdag open van 09.30– 11.00 uur 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. 

Frutsul Tis Wa 
Jaon en Kee kuierdu over straot. Un kapku vur 
durru    gaopur. Da waar un grwoot mulleur. Waant zieuw 
nwooit durru snaotur. Mar tis vurun  njeel goei doel Zeettie,     
ent tis nouw mar tu opu Dammu over nie al tu langu tijd Wir 
zonder mombakkus kunnu lwopu 
Goei Lurs Volluk 
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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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We hebben 3 inzendingen mogen ontvangen voor het        
raadplaatje spreekwoorden en gezegdes van de November- 
uitgave  nr 5. 
   Dhr. A.Barten met 73  
   Mw. G van Nunen met 48  
    Mw. Van Rijckevorsel met 34  
   gevonden spreuken en  
   gezegdes 
Deze 3 mensen 
Hebben we  
Natuurlijk beloond 
met een kleine  
attentie. 
We trachten er 
naar, om nog meer 
spelletjes te  
kunnen plaatsen, 
zodat u de volgen-
de keer weer mee 
kan doen 

PUZZELEN  
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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 
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, en 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 

CONTRIBUTIE 2021 
Als de maatregelen goed gaan werken dan hopen wij in 2021 
weer de nodige activiteiten te kunnen gaan houden. KBO Leur 
kijkt ook vooruit. Op of omstreeks 26 januari 2021 worden de 
contributies van diegene die een automatische incasso machti-
ging hebben afgegeven bij u afgeschreven. Het contributie be-
drag is ongewijzigd gebleven. De bedragen zijn voor leden € 
22,00 p.p. en voor gastleden € 10,00 p.p. Voor de mensen die 
geen machtiging hebben afgegeven vragen wij of u of u zo vrien-
delijk wilt zijn om het contributiebedrag voor 31 januari 2021 te 
willen overmaken op bankrekening                                       
NL86RABO 0128 211 458  t.n.v. KBO Leur. 
U kunt ook alsnog ons een machtiging geven voor automatische 
incasso. Neemt u dan contact op met Adrie Slagter tel 06-
20353797 of per Email a3slagter@casema.nl Bij voorbaat dank  

mailto:secretariaat@kboleur.nl
mailto:a3slagter@casema.nl
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