
 

 

Nieuwsbrief augustus 2021 

Mededelingen van de ledendadministratie : 

Nieuw lid : Mevr Jolanda Bax Mesman  Strijperstraat 34  

welkom bij KBO Leende  

Door de vakantie van de drukker van de nieuwe nieuwsbrief hebben wij het deze maand nog een keer zelf 

onze alles afgedrukt. Dus dit keer nog een keer niet in kleur !! 

 

Dorpshuis De Schammert  
Op 27 juli heeft een deel van het bestuur het huurcontract voor onze vereniging getekend.  

Per 1 september gaan we de wekelijkse en maandelijkse activiteiten weer opstarten. 

Dat betekend dat we :  

Op de dinsdag en donderdag een inloop hebben in de Foyer  om te kaarten,  handwerken,  sudoku 

biljarten enz. tussen 13.30 u en 16.00u  

Elke eerste woensdag van de maand gaan we weer kienen.  

Te starten op 8 september  tussen 13.30 en 16.00u  

Alle andere activiteiten die buiten de vaste activiteiten worden georganiseerd worden tijdig in de nieuwbrief 

aangegeven.  

Nu bijna iedereen gevaccineerd is  hopen we dat vele van jullie het weer aandurven bij een of meerdere 

van deze  activiteiten binnen te lopen.  

 

Jaarvergadering 2021 
Op 17 september houden wij onze jaarvergadering 2021. 

In deze vergadering komen we terug op het jaar 2019 en 2020. 

Dat betekend dat we in de heilige mis die vooraf gaat aan de jaarvergadering al de overleden leden van het 

jaar 2019 en 2020 gedenken.   

Voor meer informatie en opgeven voor deze middag zie de flyer welke is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Kringdag 8 oktober  
Op 8 oktober organiseert kring Heeze/ Leende een gezellige kringmiddag  

In september ontvangt U hiervoor de flyer, waarop verdere  informatie staat.  

Belangrijk is wel te weten dat we, in verband met de coronaregels niet meer dan 100 leden mogen en 

kunnen plaatsen in de zaal van het Perron .  

De organisatie heeft daarom een verdeling gemaakt n.a.v. het ledenaantal per dorpskern.  

Voor Heeze betekend dit 60 personen / Leende 25 en Sterksel 15. 

Voor deze middag vragen we € 5.00 p.p eigen bijdrage.  

Hiervoor krijg je:  

koffie met iets lekkers, 2 consumptiebonnen en een gezellige middag  

Zou je er bij willen zijn schrijf je dan  vanaf 1 september zo snel mogelijk in  

inschrijven tot 22 september.. Graag € 5.00 in een enveloppe met naam en vermelding kringdag 8 okt 

inleveren bij; 

          Marijke Kees Dorpstraat   24 Leende  

          Annie Verhoeven Ranonkelstraat 1 Leende  

 

Secretariaat :        Langstraat 19    

                                 5595 AA                 Leende 

Telefoon :              040-2061796 

Website :               www.kboleende.nl   

E-mail :                   kboleende@hotmail.com      

Bankrek.nr:          NL64RABO0127402098                                                                                                                                                                         



Uitslag puzzel juni 2021 

De puzzelprijs van juni is gewonnen door;  

 Mevr.  Nel Verhappen Snelders  

De oplossing van de puzzel was Slowmotion  en/ of  gazonmaaier. 

 

Geef de pen eens door:  

Deze keer is de tekst aangeleverd door Ans Prinsen   

Zij heeft spreuken en tips opgeschreven die vroeger maar ook nu nog gelden:  

 7 tips : Goed voor je zelf vertrouwen: 

 Zeg niet overal zomaar sorry voor, als niet zeker weet dat je iets verkeerd doet  

of hebt gezegd. 

 Bedenk voor je JA zegt , of je deze keer toch niet beter NEE  kunt zeggen  

 Vier je successen.  

 Leg het stemmetje van binnen dat overal kritiek op heeft  het zwijgen op.  

 Neem met gratie complimenten in ontvangst.  

 Denk niet te veel aan vroeger, daaraan kun niks meer veranderen,  

Alleen op de toekomst kun je nog invloed hebben.   

 Leg jezelf geen onmogelijke doelen op.  

Dank je wel Ans voor deze mooie teksten die voor ons allemaal nog van toepassing zijn.  

Ans geeft de pen door aan Mies Kwappenberg.  

Van haar zal in de volgende nieuwsbrief een stukje komen.  

Dag fietstocht  

Op 1 september houden wij onze jaarlijkse fietsdag.  

Op deze dag fietsen we ca 50 kom en maken geregeld een tussenstop.  

Voor hen die willen sluiten we af  met een etentje  

Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.   

 

Zwemmen:  

Jarenlang is er op de vrijdagmorgen  vanuit KBO wekelijks gezwommen in de zwembad De Wedert.  

Door de Corona is dit al langere tijd stil komen liggen.  

Deze week ontvingen wij een brief van Ans Peels ( Zij organiseerde en begeleide deze bijeenkomst ) een 

brief dat zij wil stoppen met deze wekelijkse activiteit.  

Ze schrijft dat ze het altijd erg leuk heeft gevonden met de groep, en had liever op een andere manier 

afscheid van iedereen genomen. Zij wenst ieder het allerbeste toe.  

Vanaf 20 mrt 2020 hadden deelnemers nog lessen tegoed, dus zal zij het tegoed terug storten op hun 

rekening  

 

Het bestuur gaat bekijken of er nog een mogelijkheid het zwemmen voor onze vereniging door te zetten, en 

of hiervoor dan ook nog voldoende belangstelling is.  

Vaste activiteiten / indien mogelijk :  

Biljarten: Iedere maandag om 14.00 uur bij Freek Roothans. 

Op dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 is het  biljarten bij Th. De Werdt, Voordenweg 9 

Inloopmiddag / Breien / Handwerken / Sudoku / Rummikub/ Kaarten / Biljarten :   

Iedere  dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur  In de foyer van De Schammert.  

Sudoku is ook voor gevorderden. Laat je uitdagen. 

Kienen: Iedere eerste woensdag van de maand.  Aanvang 13.30 uur in de foyer van De Schammert. 

Nordic-Walking/Wandelen: Iedere woensdagmiddag. Om13.45 uur bij de Molenberg. 

Informatie bij Tiny Spoorenberg.  tel. 040 2062281. 

Fietsen: Iedere 2e woensdag van de maand. 13.30 uur voor De Schammert. Na afloop de mogelijkheid een 

kopje koffie te drinken in De Schammert  

elke 2de dinsdag van de maand   



Kienen met mooie prijzen en als hoofdprijs een geldbedrag  

aanvang 20,00 u / zaal open 19,30 uur . 
Jeu de boules: Dinsdagmorgen 10.00 uur op het  Marijkeplein. Informatie bij 

Piet Henselmans tel. 040 2062404. 

Introducés zijn altijd welkom bij de activiteiten van de  KBO.  

 

     

AGENDA 2021: 

15 augustus Gezellige middag bij De Schammert.  

1 september       Jaarlijkse fietsdag /  zie flyer  

8 september       Kienen in De Schammert ipv 1 sept  

17 september Jaarvergadering/ Zie flyer .  

6 oktober  Kienen De schammert    

8 oktober  Kringmiddag  Perron Heeze /nadere informatie volgt 

12 okober  Eerste keer kienen Brouwershuis  

19 oktober  Dagreis Rotterdam Hoek v Holland/ nadere informatie volgt  

3 november Kienen De Schammert  

9 november   Kienen Brouwershuis  

1 december        Kienen De Schammert 

7 december        Kienen Brouwershuis 

14 december  Kerstviering / nadere informatie volgt 

Tot zover deze nieuwsbrief  


