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AGENDA ACTIVITEITEN
Oktober

Opfriscursus 9.15-11.30 uur
verkeerskennis VVN
Opfriscursus 9.15-11.30 uur
verkeerskennis VVN

Etten-Leur

14 December

Decemberfeest ochtend en
middag programma

Onder voor
behoud

December

Opfriscursus 9.15-11.30 uur
verkeerskennis VVN

Geannuleerd

November

Maart 2021
September
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Toneeluitvoering mag het licht
uit
5 daagse busreis Biltstein

Geannuleerd

Turfschip

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Alvorens ik ben begonnen met het maken van dit voorwoord heb
ik eerst de persconferentie van Mark Rutten en Huge de Jonge
afgewacht die op Dinsdag 13 Oktober werd gegeven.
Hier kwamen geen mooie berichten uit.
En dat resulteerde in de volgende regels.
Vanaf Woensdag 14 Oktober mogen er de eerste vier weken
weer geen activiteiten plaatsvinden. Dat vinden wij natuurlijk
heel jammer, daar wij vooral willen zorgen dat wij onze
activiteiten zo veel mogelijk door willen laten gaan.
Maar helaas !!!!!!!
Langs deze weg wil ik jullie vragen als wij weer een start kunnen
gaan maken ( hopelijk na 11 November ) om de regels die hier
aan verbonden zijn goed op te volgen en vooral de vrijwilligers te
respecteren als zij hier op in moeten gaan. Ook bij onze leden
zijn er personen die de regels niet opvolgen zoals dat zou
moeten en dat vinden wij heel jammer. Wij doen ons best voor
jullie maar dat wordt door de leden kennelijk niet zo gezien.
Vergeet niet, als over vier weken dit niet is verandert dat wij weer
terug gaan naar af met alle gevolgen van dien.
Iedereen wordt door deze situatie geraakt niet alleen de KBO
maar heel Nederland.
Als wij met ons allen de regels handhaven hopen wij door deze
crises heen te komen.
Dit zij geen regels die door de KBO en Het Turfschip opgelegd
worden maar door de regering. Zoals jullie al gehoord hadden
hebben wij op 14 December een mooie dag georganiseerd
maar ook hier zitten nu dus vraagtekens achter. Mochten er na
deze periode maar minimaal 30 personen toegelaten kunnen
worden dan moeten wij deze activiteit af blazen.
Hierop komen wij in onze volgende nieuwsbrief op terug.
Verder wil ik ook namens de overige bestuursleden jullie
aansporen met de volgende woorden:
Let goed op U zelf 1,5 meter afstand en waar nodig gebruik
een mondkapje.
Heb respect voor onze vrijwilligers zij zijn er om
jullie in goede banen te leiden.
Jan van Iersel,
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PASTORAAL WOORDJE
Beste mensen van de gespreksochtenden
en andere leden van de KBO
Jammer, maar noch steeds kunnen we
niet bij elkaar komen.
Ik hoop, dat we in het voorjaar weer bij
elkaar kunnen komen.
Allerzielen, 2 november
Op deze dag staan we stil bij alle geliefden die wij verloren
hebben.
Voor jou
Ik staar omhoog en zoek naar jou
in het zwarte van de nacht.
Ik stel mij voor dat jij daar bent
en gewoon tegen mij lacht.
Ik zie je niet
maar doordat ik je zo mis
ben ik van het feit doordrongen
dat daarboven mij ‘’iets’ is
Ik sluit mijn ogen en beleef
een intensief moment.
Ik weet gewoon, ik voel gewoon
dat jij dicht bij mij bent.
(schrijver onbekend)

Blijf voorzichtig en houd moed.
Heb je behoefte aan een gesprekje bel
gerust tel. 5020619
Namens de werkgroep
Will van Aaken
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij
11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare
slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet
31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37
getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig
43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72
treurig 73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap
6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje
12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender
20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28
kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier
36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.
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LURS VOLLUK

Uubêr en zun Êrrupuls
Uubêr, Bertus vurwoos, gukentum nog
wel eej, zettu elluk jaor op dun’elluft van
zun klên stuksku grond êrrupuls.
Daor aartiejut rjigulmaotug zun waark
meej. Jist moessu zu in’t vurjaor worru
gezet. Du pwooturs wieru dan meej
d’aand jin vur jin op’t akkurku in du grond gudaon. ’t Laand moes
wok durnao nog onkrûidvrij gouwu worru. Da deej Uubêr niesoow
gêru. Êguluk aartie dur nun grootun’eekul aon. Marjaa … ut
moes. As d’êrrupuls dan ûitkwaamu en’t êrrupullwoof goed waar
gugroejd, moessu d’êrrupels aongurugd worre, wok wir zo’n
waaruksku waor Uubêr niej op zaatu waagtu. Sommutêju lietie da
durun knegju doen, mar mjistal deej tie ut zelluf. T’moog nie tuveul
kostu bê Bertus. Asdan du têd waar gukommu dad’êrrupuls
moessu worru gurwoojd dan wiertur tûis wad’af gumurrumureerd.
Dan moestur un goejkwoop knegju worru guzogt en dawaar
niesoo makkuluk. Uubêr von bekaanst iedurjin vustu duur.
Tu laangulèstu aartie vantjaor tognog nun knêgt vurun bietju
kunnu strikku ! Nao’t rooju van d’êrrupuls waar Uubêr flienk
sjagarênug en inzunnu wiek gusgootu. Wastur aon d’aand,
aar zun vrouwku guvrwoogu. “Dieju knegt vunwoos, da’s nun
grwootu loebus, nun lapzwaans. K’aarum guzjeet om d’elluft van
d’errupuls nor du keldur tu brengu en d’aandurun’elluft in tu kûilu.
En wa denktu ? Nouw eej dieju
klwootzak al d’êrrupuls durmiddu
gesneeju !! Tsjongu, jongu, jongu ! Meej zukku mottu nouw dwoorlog meej wiennu !
Jan Hendrikx
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Vind de meeste spreekwoorden. En stuur deze n
de KBO bus huiskamer voor 20 november. Met n
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naar ativiteiten@kbo.nl of drop u uitkomsten in
natuurlijk u naam en tel. nr
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Alle activiteiten zijn momenteel stopgezet tot 11 November
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 Pauw
Telefoon: 0610721299
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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Ook dit jaar doet KBO Leur
weer mee
met deze actie.
Stem op ons, zodat we de
spaarpot voor de beweegtuin
weer verder aan kunnen vullen.

Oplossing kruiswoordpuzzel pagina 8
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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
want “Samen kunnen we
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willen

meer”

steken,

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 elke middag open van 13.00- 16.30 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.
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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

Ut kom goed
Kleef op andurallufu metur
Van iedurjeen waaruk van ouw
Kouw mun eigu aon du reguls
Knies en snotur in mun mouw
Ginnu vurjaordag of un fjisju
Ginnu knufful van oewu brak
Ouw doew eigu aon du reguls
En lach achtur ouw mondju kap
Dan komut goed
Goei Volluk
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