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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 
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 
Extra helpende handen:  Lex Blom                   
    Ineke Claassen 
         Marian Oomen 
         Elly van den Goorberg 
              Wally Lens 
              Ria lens 
Attentie zieken  Adri Kraan 
Clientondersteuners. 
               Rob van Heuveln   tel. 0765015464 
                 Jan de Leeuw        tel..0765322004           
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 van Zijp 
Dick Damkat 
Steven Venekamp 
Volgende bezorg-datum Ons en Nieuwsbrief 29 Oktober 

COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR 

AGENDA ACTIVITEITEN 

 
Oktober Opfriscursus 9.15-11.30 uur 

verkeerskennis VVN 

Etten-Leur 

November Opfriscursus 9.15-11.30 uur            
verkeerskennis VVN 

Etten-Leur 

December Opfriscursus  9.15-11.30 uur           
verkeerskennis VVN 

Etten-Leur 

Maart 2021 Toneeluitvoering mag het 
licht uit 

Turfschip 

September 5 daagse busreis   Biltstein   
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Hier weer een woordje van de Voorzitter met goed en wat     
minder goed nieuws. Het goede nieuws is dat wij per           
1September 2020 de activiteiten weer op zijn gaan pakken. 
Minder goed nieuws dat wij door het nu weer opladen van de 
besmetting niet weten wat er staat te gebeuren. Hopende blijft 
het wat goed gaan maar dat valt nog te bezien. Het bestuur   
probeert zo veel mogelijk voor onze leden iets te kunnen         
organiseren maar wel in beperkte maten Hopende kunnen onze 
leden hier begrip voor hebben, het zijn geen mededelingen die 
wij zelf uit onze mouwen schudden maar regels via de overheid 
en de RIVM. Daarom hebben wij gemeend tijdens de Jaarverga-
dering hier duidelijke regels aan te verbinden, en wel de         
volgende: Bij elke activiteit die wij organiseren zullen de   
leden zich schriftelijk op moeten geven. Dit heeft te maken 
met de beperkte bezetting van de activiteit, het is namelijk 
niet mogelijk om met grote groepen iets te kunnen doen. Er 
mogen namelijk maar hooguit 50 tot 60 personen geplaatst 
worden. Als wij dus aan U vragen om U in te schrijven voor 
de activiteit die er op dat moment plaatsvindt doe dat dan 
ook. NIET INGESCHREVEN IS ER DUS GEEN PLAATS VOOR 
U. JAMMER MAAR DAT ZIJN NU EENMAAL DE REGELS DIE 
WIJ MOETEN HANTEREN. De Sint Nicolaas en kerstmiddag 
gaat dit jaar niet door. In plaats hiervan organiseren wij op                                        
MAANDAG 14 DECEMBER 2020 een Decemberfeest 
Verdeeld in een morgen en middag programma voor onze leden, 
Dit zal een mooie dag gaan worden wat wij jullie nu al aan kun-
nen bieden aarzel dus niet als de inschrijving hier voor bekend is 
om U op te geven voor eventueel de morgen of middag.         
Overigens is het programma voor de  morgen en middag          
hetzelfde. !!!!!!!!!!!!! 
Niet opgegeven dan moeten wij U teleur stellen dan mogen 
wij U niet binnen laten.  
Het morgen programma is van 9.30 tot 12.00 uur en het middag 
programma van 13.30 tot 16.00 uur. 
Voor alle activiteiten geld nog steeds voelt U zich niet helemaal 
in orde blijf thuis, Voor het overige hopen wij dat U zich goed 
voelt met als motto “Pas goed op je zelf, en blijf gezond” 
Jan van Iersel, Voorzitter        

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen 
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek zo op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing en kunnen in onderstaande vakjes worden ingevuld.  
 
BEJAARDEN ONS BESTUUR  ONTMOETEN BILJARTENOUDEREN  
BOSSEN PEEL VREUGD BRABANT  PEELWERKER BUITENLUST  
PIONIERS BUSREIS  PUZZELS DANSEN SJOELEN FIETSEN STEK GELUK  
STICHTING GEZELLIG TURFSTEKEN GROENE POORTVLAG GYMCLUB 
VOORZITTER HANDWERKEN WANDELEN INFORMATIE WEBSITE  
JEU DE BOULE ZORG KAARTEN KBO KERK KERSTVIERING NIEUWS 
KIEVITSHOF KNUTSELEN KOFFIE LANDHORST LEDEN 
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Gespreksgroep Petrus en KBO 
 
Beste mensen van de gespreksgroep. 
Wat duurt het lang voor we weer bij elkaar kunnen komen 
Het is nog steeds 1.5 m. afstand van elkaar houden. 
Ik heb weer een verhaaltje van Toon Tellingen gevonden dat in deze tijd wel 
wat herkenning geeft. 
Misschien kunnen we elkaar in gedachten nemen om  samen een dansje te  
maken, zodat we net als de egel en de eekhoorn er blij van worden.  
Houd moed en  blijf voorzichtig . 
Namens de werkgroep.  
Will van Aaken. 
 
De egel en de eekhoorn 
De egel wilde heel graag een keer met de eekhoorn dansen, maar wel op af-
stand, zodat de eekhoorn  hem niet kon zien. Het is geen gezicht zoals ik 
dans, dacht hij, en dan nog al die stekels.... 
Maar hoe zouden we dan het best kunnen dansen? Dacht hij. Om een hoekje 
heen? Of met een  muurtje tussen ons in? Hij dacht lange tijd na.                  

Toen ging hij aan zijn tafel zitten en schreef een brief  
aan de eekhoorn:  
Beste eekhoorn  
Wil jij een keer met mij dansen? 
Ik wil dat heel graag, Maar ik wil niet dat je me ziet 
Zoals ik dans is geen gezicht Ik ben zo onhandig. 

Dat weet je misschien wel. Ik zit gewoon onhandig in elkaar, 
daardoor komt dat. Vind jij het goed als jij thuis 
danst en ik ook? Dan hebben we geen last van 
mijn onhandigheid Zullen we meteen beginnen? 
 
De egel  
De eekhoorn las de brief. Hij stond op en begon te dansen.  
Al dansend schreef hij een brief aan egel  
terug: Beste egel Wat dansen we heerlijk 
De eekhoorn Lange tijd dansten ze zo, de eekhoorn in zijn kamer hoog in de 
beuk en de egel in zijn huis onder de  rozenstruik. Ze hielden allebei hun ogen 
dicht. Niemand zag hen.  
Het was een stralende dag in het  
begin van de lente. Uren later, in het begin van de nacht, toen alle dieren al 
sliepen, dansten ze nog.  Ten slotte stonden ze stil en schreven elkaar dat ze 
nog nooit zo heerlijk hadden gedanst en wensten elkaar welterusten                                                           
Even later sliepen ze. Maar in hun dromen dansten ze verder, op de open plek 
in het bos, met hun armen om elkaar heen, heel dicht bij elkaar. En de egel 
droomde dat de eekhoorn zei:  “het is wél een gezicht, egel!”                            
en de eekhoorn droomde ook zoiets. 
 
Bron: Toon Tellegen, uit: “Wat dansen we heerlijk “ 

PASTORAAL  WOORDJE
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T”sal zon veftig joar geleje zen dattur  
op~t Kaantje aon dãove dun ouwe 
Riekus en zun Kee woonde. 
Z”aare un üske mee jun bedstee en 
un klein zoderku waor  de jong sliepe, 
asse sliepe. Aon de vurkaant van die 

braobaansbont gurdijntjus. Riekus 
werkte, atter wa te doen waar, de zak-
ke graon van veftig kilo of mjeer over de loopplaank van “t 
schip nor”tpakuis van de mulder te sjouwe. Op nun zekere 
dag zeej zullie Kee tege dur vent: ge mot vandaog nie gaon 
weeruke, want këmt gevoel dattur vannallus kan gebeure 
vandaog. T”voel nie goed. Mar Riekus waarnie töuwe, en 
gieng meej zunne stukkezak en blauw krokske meej slappe 
tee onder zunne aarum nor daove. Tegenät donker wier, 
wier Kee ongerust, want aanders waar Riekus tege deze tijd 
allaang tuis. Nao nog wa kjeere dur”t raom nor buite temme 
gekeke, wier ze oelanger oebanger mar injees, zaag ze in de 
verte over de brugnun “jeele stoet mee volluk aonkomme. Ze 
liepe langsaom en kwame voetje vur voetje dichter bij ut us-
ke van Keeje. Dun schrik sloeg op durre boezem toen ze nor 
de vurdeur gieng om die meej trillendu aande ope te doen. 
Jin van die manne die tur bij waar vroeg: “Woondier Rie-

kus,dun äove-sjouwur? “Jao”, zeej 
Kee.”das de mijne”en ze wier oe-
langer oebangerdur. “Nouw”zeej 
dun vurman-sjouwur meej nu droe-
ve blik in zun”woogu, dur is iets 
aarugs gaonde. “ge mot mar bidde 
vur djeze errumu man want ij e zo-
veul gezopu dattie nie mjeer lwope 
kan  

   LURS VOLLUK    
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het                   
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht    
14 loofboom 16 bergweide 18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 
21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele eenheid            
25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large      
30 loofboom 31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds   
40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip         
49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet               
54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 
60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf      
66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van        
5 liefdegift 7 werklust 8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure    
11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal                  
20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw  
36 zangnoot 38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst          
43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping          
48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk                  

64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven. 
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Etten-Leur 

Vervoerservice voor en door eigen inwoners. 

• Voor wie minder mobiel is. 

• Vrijwilligers rijden in hun eigen auto 

• Tegen een kleine kostenvergoeding 

Meer informatie of meedoen? 

• Bel: 06-42227899 

• E-mail: automaatje@inetten-leur.nl 

Of kijk op www.inetten-leur.nl 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen er-
voor aan . ( 06-42227991) 

Mede mogelijke gemaakt door 4.700.000 ANWB Leden  
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Alle wekelijkse activiteiten.    
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 onder voorbehoud 
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    vanaf 8 Oktober. 
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 onder voorbehoud   
Gezamenlijk koken. 
Elke 2e dinsdag en woensdag v.d. maand van 10.00-13.00 
Contactpersoon Toos Adriaansen 
Telefoon: 076-5010504 onder voorbehoud   
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  Start mogelijk oktober 
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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Oplossing kruiswoordpuzzel pagina 8  

De oplossing is woordzoeker pagina 5 :  

Ook dit jaar doet KBO Leur weer mee  
met deze actie. 

Stem op ons,  zodat we de pot voor 
de beweegtuin weer verder aan kunnen 

vullen. 
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Korting bij de volgende ondernemers voor leden van 
KBO-Leur op vertoon van de lidmaatschapskaart. 
 

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                Van Son Schoenen 
Oude Bredaseweg 36-B          Bisschopsmolenstraat 28 
    5%     5% 
     
Decokay Vromans                     Grafisch Centrum  
            Markt 33                         Nijverheidsweg 128/G 
      5%                    15% Op kantoorartikelen   
 

 Modehuis Grande Signora,  
 Bisschopsmolenstraat 41A  

 Gespecialiseerd in grote maten     
                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 %   
 
Wij hopen dat de Etten-Leurse senioren met in gedachte de 
anti-corona slagzin  - Wij doen het samen - “onze” onderne-
mers op deze manier een klein beetje een helpende hand  wil-
len toesteken, want de wereld is meer dan Internet alleen.   

 
Pas op elkaar en blijf gezond. 

  
Met dank aan Herman H. Zonligt 
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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 Schipperstraat 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 mantel-

zorgers o.a. op het gebied van wonen, welzijn,                            
zorg en vervoer. 

Blijf thuis als u één of meerdere van  deze  
klachten heeft: 

• verkoudheidsklachten zoals              
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn) 

• hoesten 
• benauwdheid 
• verhoging of koorts, plotseling             

verlies van reuk en/of smaak  
    Houd u aan de 1.5 meter regel 
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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 

BEWEEGTOESTELLEN-AKTIE 
Vorig jaar heeft KBO Leur een start gemaakt met het  
sparen voor beweegtoestellen voor ouderen.  
De Rabobank acties heeft al een startkapitaaltje             
opgebracht. Helaas heeft het Coronavirus alles even stilge-
zet, maar Plank Enzo heeft  
ondertussen een leuke actie bedacht.  
Ze verkopen vergeet me niet armbandjes voor  € 5,00. de 
totale opbrengst is voor de  
beweegtoestellen KBO Leur 
Armbandjes te bestellen bij: PLANK ENZO 

mailto:secretariaat@kboleur.nl
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