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COLOFON NIEUWSBRIEF KBO LEUR
Interim Voorzitter/
Penningmeester
Hans Kilsdonk
tel. 0615528057
Vice voorzitter
Piet Teunissen
tel. 0639597745
Secretaris.
Ben van der Aa tel 0622750008
2e penningmeester /
belasting-invulhulp
ledenadministratie.
Adrie Slagter
tel. 0620353797
Bestuurslid
Jan Kraan
tel. 0768890867
Activiteiten.
José Lockx
tel. 0643419227
Vrijwilligers huiskamer
José Lockx
Ria van der Meulen
Annie Lips
Wim Klaasen
Jac Havermans

Bodes:
Rika Klep
José Kortenraij
John Hendriks
Frans Peeters
Ben van der Aa
Betsie Koeken
Adrie Slagter
Corrie Barten-Maas
Wil Vaarwerk
Ria van der Meulen
Marieke Poppelaars
Diny v. Dijk
Ad en Leny van Zijp
Dick Damkat
Steven Venekamp
Jan Braspenning
Ria Frijters
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Clientondersteuners
Rob van Heuveln tel. 0765015464
Jan de Leeuw
tel..0765322004
Tineke v/d Heijkant
tel. 0648928730
Leny Willers
tel. 0765033362
tel. 0617513131
Belasting invulhulp
Jeanine Marijnissen tel. 0640069890
Keuringarts Rijbewijs
Dr. Tahir Oppier
tel. 0615080110
Bijzondere attenties
Adri Kraan
tel. 0768890867
Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Marlies van Dongen tel. 0765021276
Dymph Hendrikx
tel. 0765309142
Tjeu Haenen
tel. 0765020934
Ria Nedermowe
tel. 0765012871

Extra helpende handen:
Lex Blom
Ineke Klaassen
Marian Oomen
Elly van den Goorberg
Wally Lens
Ria lens

Volgende bezorg-datum Ons
en Nieuwsbrief 24 Augustus
Algemeen telefoon nummer KBO Leur
tel. 06-10014085
activiteiten@kboleur.nl
Facebookpagina
Www.kboleur.nl

AGENDA
17

Juli

Bingo

13.30 uur

Turfschip

18

Juli

12
tot
29
7

Augustus

Bijeenkomst
Doortrappen.
Fietsbond EL
Geen activiteiten

Tijdblokken

Nog niet
bekend

14 dagen

Turfschip
Gesloten

Sept.

5 daagse reis
Biltstein

09.00 uur

Vertrek
vanaf
Turfschip

24

Sept.

Burendag

13.30 uur

Turfschip

28

Nov.

Sinterklaasfeest

13.30 uur

Turfschip

12

Dec.

Vrijwilligersfeest

13.30 uur

Turfschip

19

Dec.

kerstbijeenkomst

13.30 uur

Turfschip

8

Jan.

Nieuwjaarsreceptie

13.30 uur

Turfschip

Maandag 18 juli organiseert De Fietsersbond
samen met Sport Service Noord Brabant,
Veilig Verkeer Nederland en de KBO Leur en
KBO Etten een fietsevenement in het kader van het
project Doortrappen.
Er zullen diverse leuke en nuttige activiteiten
plaatsvinden o.a. een workshop verzorgd door
Veilig Verkeer Nederland waarin aandacht voor
vitaliteit, mobiliteit en kennis van de fiets.
Het definitieve programma is nog ontwikkeling.
Het evenement vindt plaats op het terrein
van Achilles.
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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 Schippersstraat 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 van maandag tot en met
donderdag open van 10.00– 11.30 uur
Het 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.

Gast Vrouw/ Heer gezocht!
We zijn op zoek naar, Vrijwilligers die ons team willen versterken.
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.kboleur.nl en de Facebookpagina hoe actief onze vereniging
is. Daar zijn we best trots op. Maar dit kunnen we niet alleen met het
bestuur. Onder het motto “samen kunnen we meer” zijn we op zoek naar
actieve mensen die tijdens de pauzes van de activiteiten, als gast heer/
vrouw een gezellig gesprekje aangaat en een bakje koffie willen schenken.
De tijd van het Corona virus heeft ons een pas op de plaats gegeven, er
zijn wat mensen weg gevallen. Heeft u 3 of meerdere uurtjes in de week tijd
daarvoor? Neem dan even contact op met activiteiten@kboleur.nl of bel
naar 0643419227 heeft u tijd en of zin om mee te praten binnen ons
bestuur? Meld u dan aan bij het secretariaat.secretariaat@kboleur.nl
Of bel naar de KBO Leur telefoon 0610014085
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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
Klaverjassen
Elke dinsdag van 13.15-17.00 uur
Contactpersoon Leen Piket
Telefoon 076-5032305
Koersbal
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
van 13.30-16.30 uur
Contactpersoon vacant.
Telefoon: 0643419227
Facebook KBO Leur
www.kboleur.nl
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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 en Jokeren
Elke Maandagmiddag en
donderdagmiddag van
13.00-16.30 uur
Contactpersoon José Lockx
Telefoon: 0643419227
Sjoelen.
Elke woensdagmiddag van
13.30-16.00 uur
Contact .
Telefoon: 0643419227
Gerifit.
Onder begeleiding van
Praktijk Leurse Haven
Elke woensdagmorgen van
09.30-10.30
Contactpersoon fisio havenpraktijk
telefoon 076-5015705
Yoga
Onder leiding van Move and Mind
Elke donderdagmorgen
van 09.30 tot 10.30 uur
Contactpersoon Elize Nagelhout
Telefoon: 06-14175384
Inloopuurtje huiskamer
Van maandag tot en met donderdag
Van 10.00 tot 11.30 uur

Het blote draoikescafe

1e dinsdag van de maand
Van 10.00 tot 11.30 uur
Heeft u zin om iets aan
activiteiten te gaan doen?
Maar weet niet goed wat?
Loop gerust eens binnen
bij de bovenstaande activiteiten
En doe een keertje mee.
U bent van harte welkom.
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Voor de 5 daagse reis naar Hotel Bilstein zijn nog enkele
tweepersoonskamers beschikbaar.
Voor deze reis is een introducé ook toegestaan.
De reis staat gepland voor 7 september t/m 11 september.
De vertrektijd is om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats van het
Turfschip.
De prijs bedraagt € 419,95 P.P. en is ALL-INCLUSIEF.

DIT KRIJGT U AANGEBODEN
Onderweg stoppen wij bij een wegrestaurant voor 1 kop
koffie/thee. Bij aankomst in het hotel staat er een lunch op u
te wachten. De gehele dag koffie/thee in het
hotel.
4x een uitgebreid ontbijtbuffet
3x een heerlijk lunchpakket en
4x een uitgebreid dinerbuffet.
Dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur keuze uit
verschillende soorten gebak.
Dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur onbeperkt
frisdrank-wijn of bier.
1e dag Boottocht op een van de meren.
2e dag Bezoek aan de Warsteiner bierbrouwerij. 3e dag Bezoek aan het winkelcentrum
in Siegen. Op de terugreis stoppen wij bij
een wegrestaurant voor een kleine lunch ,dit
zal bestaat uit 2 broodjes kroket en 1 kop koffie/thee.
Annuleringsverzekering is inbegrepen.
’s Avonds: bijv. wandeltocht door Bilstein, kegelen, biljarten
en dansen in de pub. Voor de liefhebbers in het hotel is een
sauna en zwembad.
Deze reissom dient u pas bij aankomst in het hotel te voldoen onder aftrek van een aanbetaling ad € 50,00 P.P die u
betaalt bij inschrijving. In het hotel kunt u ook pinnen.
Verdere info Adrie Slagter
Telnr. 06-20353797 of 076-5011251
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Maandag 20 juni 2022.
Was de informatie voorlichting over de wet WMO
In het Turfschip
Interim Voorzitter Hans Kilsdonk heette Iedereen namens KBO
Leur van harte welkom.
Waarom hebben we deze voorlichting georganiseerd?
Wanneer je ouder wordt kan jij te maken krijgen met gebreken
en ziektes. De overheid gaat ervan uit dat de burgers zoveel
mogelijk zorgen dat zij goed voor zichzelf zorgen en zelf de
regie nemen. Zelf regie nemen wil zeggen dat jij goed weet
welke keuze jij maakt om zo prettig mogelijk te kunnen leven.
Bijvoorbeeld: waar zijn in de directe omgeving leuke dingen te
doen zodat ik de deur uit kan gaan ?
Wanneer dit steeds moeilijker wordt zijn er 3 wetten waarmee
u te maken kunt krijgen om U te ondersteunen.
Deze wetten zijn:
De Wet maatschappelijke ondersteuning. ( via de gemeente)
De zorgverzekeringswet ( via de zorgverzekeraar)
De Wet langdurige zorg. ( via het zorgkantoor)
Vanuit welke wet uw zorg/ondersteuning gefinancierd wordt,
is afhankelijk van uw zorgvraag en uw situatie.
Deze wetten hebben allemaal hun eigen regelgeving en die
regelgeving is best ingewikkeld. Daarom is het belangrijk dat U
zelf probeert zoveel mogelijk op de hoogte te zijn zodat U zelf
goed begrijpt wat voor U het beste is. Heeft U vragen op dit
gebied dan kunnen onafhankelijke cliéntondersteuners u
hierbij terzijde staan. Zij stimuleren o.a. dat u kennis krijgt en
met die kennis kunt u bewuste keuzes maken
deze cliënt ondersteuners zijn:

Rob van Heuveln
Jan de Leeuw
Tineke van den Heijkant
Ben van der Aa
Leny Willers
Leny Willers gaf aan de hand van een PowerPoint uitleg over
de drie wetten. Vanuit welke wet uw zorg/ondersteuning
gefinancierd wordt is afhankelijk van uw zorgvraag en uw
situatie. Wij danken deze Clientondersteuners voor de duidelijke uitleg. Namens bestuur KBO Leur
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit
kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het
verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de
VVN Opfriscursus Auto van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht
van de gemeente Etten-Leur, in samenwerking met de lokale VVN
afdeling en de lokale seniorenverenigingen, organiseren we een
aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist.
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich
aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto
(geheel vrijblijvend). Verdere informatie hierover ontvang je tijdens
de cursus. De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Donderdag 15 en 22 september 2022
tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Etten-Leur
Dinsdag 11 en 18 oktober 2022
tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Etten-Leur
Donderdag 17 en 24 november 2022
tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Etten-Leur
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van
de gemeente Etten-Leur en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via
onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
https://vvn.nl/opfriscursusettenleur
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de
locatiegegevens.
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GESPREKSGROEP OUDERENPASTORAAT

Beste mensen van de gespreksochtenden, Ouderenpastoraat en KBO.
Als u dit leest hebben we een gezellige afsluiting gehad in De Achtertuin.

Een unieke plek vol leven en rust

Een mooi aangelegde tuin in het buitengebied van Etten-Leur.
In de Achtertuin halen we graag mensen uit de eenzaamheid.
We ontvangen ouderen, mensen die om wat voor reden dan ook
met een beperking door het leven gaan en mensen met dementie.
De tuin is laagdrempelig en kleinschalig en bovendien rolstoelvriendelijk. Ook voor blinden en slechtzienden is de tuin
toegankelijk. We zijn blij jullie hier te ontvangen.
Een tuin vol verrassingen.
Dit jaar is “De achtertuin” het doel van de Caritas Maria Parochie
om geld in te zamelen voor ondersteuning van dit prachtige initiatief . We sparen voor o.a. borderranden, regenton en kruidenmuur.
Het is de moeite waard om een bezoekje te brengen.
De tuin is open van 1 mei tot 15 oktober op dinsdag middag is het
vrije inloop.
Meer informatie vind je op www.de- achtertuin.info
Adres Hilsebaan 108.

Wij wensen jullie een fijne
zomertijd toe.
Namens de werkgroep
Will van Aaken
0765020619.
(Behoefte aan een gesprekje bel gerust)
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Dinsdag 5 juli

Het blote draoikes Café”
om 10 uur ook voor kleine verstelReparatie. Zoompje naadje ritsje
Locatie: De Huiskamer van
KBO-Leur.

WE WAREN OP ZOEK NAAR
HITTEGOLF
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Van 12 tot 29 Augustus zijn er geen
activiteiten.
We hebben dan even vakantie.
Fijne vakantie voor diegene
die op vakantie gaan.
En voor de thuisblijvers .
We zijn snel weer terug
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