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NIEUWSBRIEF 4 | MEI/JUNI 2015
Ook voor leden van de KBO Heilig Landstichting is er weer de
maandelijkse dorpslunch in Hostellerie Rozenhof, Nijmeegsebaan
112, op woensdag 3 juni a.s. Ontvangst tussen 12.00 en 12.30
uur. Kosten : € 10,-Graag van te voren (uiterlijk maandag, 1 juni!) opgeven op
bovenstaand adres of mail van de secretaris.
Menu : - Dun gesneden Vitello Tonato van gemarineerde
varkensprocureur
- Limburgse asperges van boer Berns met zalm
- Naar wens koffie of thee
Op de woensdagen 1 juli en 5 augustus bent u ook welkom.
*****
Voor de leden die zich door het betalen van €. 7,50 bij de
penningmeester aangemeld hebben voor de instructieve boottocht
over de Waal op donderdag, 18 juni a.s. om 18.00 uur nog even
dit : denkt u eraan dat u om 17.45 uur inscheept op de boot
(tegenover het Holland Casino). Die vertrekt stipt om 18.00 uur.
De tocht duurt ongeveer 1½ uur. Een goede vaart!
*****
Seniorenbios in Cine Twins Malden om 15.45 uur.
dinsdag 9 juni : Zwei Leben : Katrine is opgegroeid in OostDuitsland en woont al 20 jaar in Noorwegen. Ze is het kind van
een Duitse soldaat en een Noorse vrouw die een relatie hadden
tijdens WO II. Na haar geboorte werd Katrine in een weeshuis
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geplaatst. Jaren later weet ze de DDR te ontvluchten en vindt ze
haar moeder terug in Noorwegen. Wanneer een advocaat haar niet
lang na de val van de muur vraagt om te getuigen in naam van "de
kinderen van de schaamte" in een rechtszaak tegen de Noorse
staat, weigert Katrine dit : ze heeft er geen enkel belang bij in
haar verleden te duiken. Geleidelijk komen haar donkere
geheimen naar boven en wordt duidelijk dat de Stasi, de geheime
dienst van de DDR, een grote rol gespeeld heeft in het leven van
deze kinderen.
dinsdag 14 juli : Clouds of Sils Maria : Op het hoogtepunt van
haar carrière wordt actrice Maria Enders gevraagd voor de
hoofdrol in het toneelstuk dat haar twintig jaar eerder beroemd
maakte. Destijds speelde zij Sigrid, een verleidelijke jong vrouw
die haar oudere baas Helena in een spel van liefde tot zelfmoord
drijft. Nu krijgt ze de rol van de gefrustreerde Helena aangeboden. Voor de repetities reist Maria met haar assistente en
vriendin Valentine naar Sils Maria. Jo-Ann Ellis, een Hollywoodsterretje dat voortdurend in schandalen is verwikkeld, zal de rol
van Sigrid spelen. Oog in oog met het gezicht van jeugd en
ambitie, ziet Maria zich geconfronteerd met de eindigheid van
haar eigen carrière.
Korting met KBO-pas voor leden :€ 6,80
Reserveren op www.cinetwins.nl of tel. 024 6221346
*****
BESTUUR
Jan Spanhoff voorzitter t: 024 3233639
Joop van Rossum secretaris t: 024 3220931
Arie Riegman penningmeester t: 024 3886337
José Janssen - van Geel ledenadministratie t: 024 3600823
Christianne de Meijer t: 024 3235429
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in augustus.
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