
 

 

Nieuwsbrief september 2021 

 

Mededelingen vanuit de ledenadministratie: 

Nieuw leden: 

Mevr.. Margriet Latiers  Breedvennen 44  

Mevr. M. van Empel Magnoliastraat 9 Eindhoven  

Dhr. Jan Dommels Valkenswaardseweg 20 

Mevr Tonnie Emmers Pomperschans 55 

Welkom bij onze vereniging 

Jaarreis Rotterdams en Hoek van Holland: 
Op 19 oktober staat er voor de leden de weer een mooie dagreis gepland 

Op de bijgevoegde flyer vind je alle informatie hierover. We verwachten veel 

interesse voor deze dagreis en hopen er samen een hele mooie  

dag van te maken. 

Voor opgave graag invulstrookje van de flyer gebruiken.  

 

Jaarvergadering 17 september:  

In de vorige nieuwsbrief hebben we al meer info over de jaarvergadering gegeven.  

Op de flyer stond niet vermeld welke bijdrage per lid wordt gevraagd, indien zij niet  

mee eten. Voor het alleen bijwonen van de vergadering vragen we € 5,00 eigen bijdrage p.p. 

 

Daar deze jaarvergadering 2 boekjaren bevat, en dus 2 x de kas is gecontroleerd missen we op de 

uitnodiging de naam van Marjo Jansen - Kees, Zij heeft voor het jaar 2020 de plaats ingenomen van  

Ria Eliens – Kees, welke de kas voor 2018 en 2019 heeft gecontroleerd.  

 

Verder hebben wij als vereniging  zorg voor al onze leden. 

Heel veel leden hebben zich inmiddels laten vaccineren  en hebben de corona- app geïnstalleerd.  

Voor degene die om wat voor redenen, nog niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn vragen wij bij klachten 

zich te laten testen.  

De stukken van de jaarvergadering zijn in te zien op de website  

    

Kringdag 8 oktober / Terug naar……..!!! 
Op 8 oktober organiseert kring Heeze/ Leende een gezellige kringmiddag.  

Bij deze nieuwsbrief zit  de flyer met meer informatie hierover..  

Belangrijk is wel te weten dat we, in verband met de coronaregels,voorlopig 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 afdeling.  

Voor Heeze betekent dit 60 personen plaatsen, voor Leende 25 personen en voor Sterksel 15personen  . 

Mochten de regels zich nog wijzigen dan zullen we dat in de nieuwsbrief van oktober melden. 

 

De kosten voor deze middag zijn € 5,00 p.p. Hiervoor krijg je:  

koffie met iets lekkers, 2 consumptiebonnen en een gezellige middag  

 

Secretariaat :        Langstraat 19    

                                 5595 AA                 Leende 

Telefoon :              040-2061796 

Website :               www.kboleende.nl   

E-mail :                   kboleende@hotmail.com      

Bankrek.nr:          NL64RABO0127402098                                                                                                                                                                         



Aanmelden 

:Bij de flyer zit geen invulstrook daarom naam/namen en vermelding Kringdag 8 oktober  vermelden op een 

papier Dit met € 5.00pp  in een enveloppe te doen en inleveren bij; 

          Marijke Kees, Dorpstraat 24  Leende  

          Annie Verhoeven Ranonkelstraat 1 Leende  

Inschrijven kan t/m  22 september. 

 

Spaar je club gezond:  

Dit najaar zal supermarktketen de Plus het verenigingsleven in heel Nederland een steuntje in de rug  

geven met een spaaractie.  

Het sponsorbedrag dat Plus landelijk  gaat verdelen is ruim 3 miljoen euro. Maar liefst 6.200 lokale clubs en 

verenigingen hebben zich aangemeld voor deze spaaractie. De Plus is blij dat ze samen met hun klanten al 

deze clubs écht een steuntje in de rug kunnen geven. 

Werkwijze:  

Na de zomervakantie kunnen klanten van de Plus sponsorpunten 

sparen voor clubs en verenigingen in hun buurt. Hoe meer 

sponsorpunten een club ontvangt, hoe meer geld dat oplevert voor de 

clubkas.  

De deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door 

de klanten van de Plus bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht 

besteden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen, onderhoud van het clubhuis of een ledenactiviteit.  

KBO Leende heeft zich aangemeld bij de plaatselijke Plus Supermarkt van Willem Smetsers om mee te 

doen met deze actie .  

Wij hopen dat alle KBO-leden aan deze actie gaan meedoen en daarmee een mooi bedrag voor 

KBO-Leende bij elkaar sparen .Wij houden U hiervan op de hoogte. 

De actie start op 5 september 2021 

 

Muziekmiddag: 

Op 15 augustus hebben we voor het eerst weer een grotere activiteit kunnen organiseren. 

Voor veel van onze leden  was het ook de eerste keer dat zij de nieuwe Schammert van binnen hebben 

kunnen bewonderen.  

Voor velen was het een gezellige middag waarin we samen genoten hebben van de zang van Jeanne 

Verbeek  en van elkaar.  

Als bestuur kunnen we terug kijken op een geslaagde middag.  

 

Geef de pen eens door 

De vakantie loopt weer een beetje op zijn einde maar Mies Kwappenberg  

schrijft een paar mooie vakantie mopjes :  

 

Een Hollandse bouwvakker ging afgelopen weken op vakantie in Duitsland  

Hij treft slecht weer, want het regent al vijf dagen aan een stuk.  

De zesde dag vraagt hij aan de hoteleigenaar de rekening.  

Die vraagt hem: Gaat u nu al weg? U wilde toch 14 dagen blijven?  

Klopt, antwoord de bouwvakker. Maar bij ons in Holland is de regen veel goedkoper. 

 

Een gezelschap gaat de grotten van Han bezoeken;  

De rondleidende gids legt alles haarfijn uit. Nu gaan we naar de echoput, de grootste van de hele wereld.  

Deze echo is zo sterk dat die door alle grotten galmt. Zijn er toeristen die dat willen proberen.? 

Een Fransman gaat boven de put hangen en roept: “Chérie je t’aime “ 

Meteen komt galmend terug :Chérie je t’aime,  áime  



Dan komt er een Engelsman en roept “Darling I love you”, en snel weer de echo  Darling I love you,you 

Een Duitser wilde het ook wel proberen en riep:” Ich liebe Dich” en ja ook iedereen hoorde  Ich liebe 

Dich,dich .  

Nog iemand vroeg de gids? Ja, ik zeg de Hollander. Hij gaat boven de grotten hangen en roept:  

“Ik ga ene pot bier pakken” Zeer duidelijk en nadrukkelijk roept de echo terug  

“Wacht efkes dan ga ik mee” 

 

Mies geeft de pen door aan Annie Leblanc  

 

Kringreis:  

Vanwege corona is dit jaar gekozen voor een binnenlandse reis.   

Er was direct grote belangstelling hiervoor , waardoor er werd besloten een 2de reis in te plannen.  

Begin augustus hebben ook meerdere leden van KBO Leende aan deze reis deelgenomen. Bij navraag bij 

de deelnemers hoorde we dat deze reis zeker voor herhaling vatbaar is.  

 

Tip voor een dagje uit   
Wandelen langs kunst en natuur in Eersel 
LandArtBrabant – 28 augustus tot en met 19 september 2021 
De prachtige natuur van Noord-Brabant heeft er deze zomer een attractie bij: LandArtBrabant in Wintelre. 

Wandelend langs een route van 5 kilometer door de natuur komen wandelaars twintig kunstwerken tegen 

van kunstenaars uit heel Nederland. De kunstenaars werken met duurzame materialen. De creaties staan 

in het bos en op het water langs het Grootmeer en Kleinmeer in Wintelre. Wandelen en het beleven van 

kunst gaan zo samen. De route is vrij toegankelijk en start bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 in 

Wintelre. De route is met pijlen aangegeven  

  

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

Door corona is dit al langere tijd stil komen te liggen, en uiteindelijk nu ook gestopt.  

Het bestuur heeft contact opgenomen met de zwemschool in Geldrop en in Budel.  

Er wordt gekeken wat er nog mogelijk is voor de oude zwemgroep.  

Willen leden en/of niet leden zich melden of er nog interesse is om gezamenlijk te Aqua- joggen en vrij te 

zwemmen.  

Bij voldoende animo willen we  dit als een KBO activiteit doorzetten.  

 

Lange tafel 
Of en wanneer de lange tafel weer gaat opstarten is voor ons op dit moment niet duidelijk.  

Zodra er bij het bestuur meer deugdelijkheid is zullen we dit in de nieuwsbrief vermelden.   

 

Vaste activiteiten  / starten weer op 2 september   

 

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 

Op dinsdag- en donderdagmiddag is vanaf 13.30 het biljart in de Schammert gereserveerd  

voor KBO leden. 

 

Inloopmiddag / Breien / Handwerken / Sudoku / Rummikub/ Kaarten  

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. 

Elke tweede dinsdag van de maand  van okt t/m april, hoofdprijs een geldbedrag  

Bij Brouwershuis, aanvang 20.00 u / zaal open 19.30 uur .  



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. Bij elkaar komen :13.30 uur voor De Schammert. Na afloop 

de mogelijkheid een kopje koffie te drinken in De Schammert  

 

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: 

 

1 september       Jaarlijkse fietsdag  
8 september       Kienen in De Schammert ipv 1 sept  

17 september Jaarvergadering in De Schammert, hiervoor kerkdienst   
6 oktober  Kienen De schammert  

8 oktober  Kringmiddag  Perron Heeze  

12 okober  Eerste keer kienen Brouwershuis  

19 oktober  Dagreis Rotterdam Hoek v Holland/ zie flyer  
3 november Kienen De Schammert  

5 november       Themamiddag “wonen”,door Seniorenbelangen Heeze-Leende 

9 november   Kienen Brouwershuis  

1 december        Kienen De Schammert 

7 december        Kienen Brouwershuis 

14 december  Kerstviering  

Tot zover deze nieuwsbrief  


