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 NIEUWSBRIEF  3 : MAART 2019 

 

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW BESTUUR 

Tijdens de ALV op 7 maart jl. heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Arie Riegman en 

Christianne de Meijer hebben afscheid genomen. De voorzitter bedankte hen voor hun vele 

werk en inzet. En de nieuwe bestuursleden hebben zich voorgesteld, te weten: 

Hans Bartels penningmeester, Karel Bosman interne zaken, Josje Pappot-Weide 2e secretaris 

en Marja van Rossum - van Oppenraaij secretaris. Bep Huisman-Thebes blijft onze voorzitter. 

Wij hebben ontzettend veel zin om de lezingen, activiteiten en uitstapjes voor u zo 

aangenaam, interessant en gezellig mogelijk te maken. Wij ontmoeten u graag! 

Ook kwam het idee naar voren om een sprankelendere naam voor de KBO te verzinnen. Heeft 

u een suggestie, dan kunt u die doorgeven aan de secretaris. Wij zijn benieuwd! 

 

WIJZIGING VAN DE KBO-MIDDAG!! 

In de Algemene Ledenvergadering van 7 maart jl. hebben alle gasten een naamsticker 

gekregen. Dit vond men een heel goed idee, omdat het fijn is de naam te zien van diegene met 

wie je in gesprek bent. Bij elke bijeenkomst krijgt u nu een naamsticker. 

Ook is voorgesteld om onze lezingen en activiteiten voortaan te houden op de 3e donderdag 

van de maand. Dit op verzoek van leden. De onderliggende reden is, dat op de 1e woensdag 

van de maand de Dorpslunch wordt gehouden en de dag erna de KBO-middag. Het is leuker 

om dat een beetje te spreiden. Na stemming heeft de overgrote meerderheid voorgestemd. 

Deze wijziging gaat per september van dit jaar in. Wellicht dat u dit al in uw agenda kunt 

noteren? De geplande activiteiten van mei en juni blijven op de 1e donderdag van de maand. 

 

DORPSLUNCH 

Op WOENSDAG 3 APRIL bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 

dorpslunch in Restaurant Rozenhof. Kosten €11,00. 

U wordt tussen 12.00 uur en 12.30 uur verwacht en de kok verwent u met het volgende menu: 

- Champignons, gestoofd in kruidenboter 
- Lasagne Bolognese 
- Koffie/thee 

U kunt zich aanmelden bij Marja van Rossum-van Oppenraaij: 024-3220931 of per e-mail 

marjavanoppenraaij@hotmail.com. 

 

LEZING OVER DE MATTHÄUS PASSION 

Op DONDERDAG 4 APRIL om 14.00 uur houdt dhr. Paul Kagenaar een lezing/toelichting 

over de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Behalve als (alt)violist is hij ook actief 

als docent van een van de cursussen Luisteren naar muziek in 'Het Bosduiveltje'. In zijn lezing 

zal hij ingaan op de achtergrond en de betekenis van Bachs meesterwerk en zal hij een aantal 

hoogtepunten daaruit belichten. Met gebruikmaking van beeld en geluid worden diverse 

uitvoeringen met elkaar vergeleken. 

Met Pasen in het vooruitzicht zal dit onderwerp u wellicht zeer boeien! 
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SENIORENBIOS 

Op DINSDAG 9 APRIL kunt u in de Seniorenbios Cine Twins in Malden de film THE 

POST gaan zien. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 6,80. Reserveren op 

www.cinetwins.nl of 024-6221346. Deze film is onderdeel van de Seniorenbios. Bij ons kunt 

u in alle rust genieten van de mooiste films op het witte doek. Tijdens de film voorziet onze 

bediening u graag van een hapje en drankje naar keuze. De Seniorenbios biedt een filmaanbod 

dat speciaal wordt afgestemd voor onze seniorengasten. Tevens staat het volume in de zaal 

zachter dan bij een ‘normale’ voorstelling en wordt de zaal extra verlicht wanneer u de zaal 

betreedt en verlaat. 

THE POST, geregiseerd door Steven Spielberg, is een waargebeurd drama met Meryl Streep 

en Tom Hanks in de hoofdrollen. Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke 

samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant, 

Katherine (Meryl Streep) en hoofdredacteur Ben Bradlee (Hanks) van The Washington Post. 

Ze zijn genoodzaakt alle op alles te zetten in hun strijd tegen de concurrent The New York 

Times om als eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen die drie decennia en vier 

Amerikaanse presidenten overspanden. Ze riskeren daarmee niet alleen hun carrière, maar ook 

hun vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post. 

 

GEPLANDE BIJEENKOMST 

Op DONDERDAG 2 MEI gaan we een gezellige middag organiseren, waarin uw hersenen 

geprikkeld zullen worden! Het wordt een opstapje naar ons dagje uit en een speelse 

kennismaking. Tot slot zijn er prijsjes te winnen!! Bent u nieuwsgierig geworden? Komt u 

dan naar deze KBO-middag. 

 

OPROEP VOOR DE GYMNASTIEKCLUB 

Het voortbestaan van onze gymnastiekclub hangt aan een zijden draadje!!! Bewegen is voor 

jong en oud ontzettend belangrijk, het houdt je soepel en energiek. Onder de professionele 

leiding van Chiquita Zonneveld kunt u elke dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur deelnemen 

aan haar lessen in ’t Zaaltje. De kosten hiervoor bedragen slechts €150,00 per jaar!!! U kunt 

zich aanmelden bij Karel Bosman, tel. 024-3233216. 

 

WIE WIL RIJDEN OF BEZOEKEN? 

Soms zijn er momenten, dat er chauffeurs met een auto nodig zijn. Wij zouden daarvan heel 

graag een lijst aanleggen, zodat wij hun kunnen bellen om een beroep op te doen. 

Misschien vindt u het ook gezellig om af en toe eens een mede KBO-lid te bezoeken, die daar 

behoefte aan heeft, dan kunt u zich daarvoor ook aanmelden. 

U kunt dat doen bij uw secretaris via kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 024-3220931. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 18. 

 

BESTUUR 

Bep Huisman - Thebes                         voorzitter t: 3221657, e-mail: huismanthebes@hetnet.nl 
Hans Bartels                                         penningmeester t. 3222210, e-mail: jhhbartels@kpnmail.nl 

Marja van Rossum - van Oppenraaij   secretaris t: 3220931, e-mail: marjavanoppenraaij@hotmail.com 

Josje Pappot - Weide                           2e secretaris t: 3231515, e-mail: josje@adoma.nl 

Karel Bosman                                      interne zaken  t:2233216, e-mail: kbosman1944@kpnmail.nl 
 

Rekeningnummer van de KBO Heilig Landstichting : IBAN : NL40 RABO 0117424528.  
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UITNODIGING VOOR EEN DAGJE UIT OP DONDERDAG 6 JUNI 

 

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan naar het Zandsculpturenfestijn in 

Garderen. Het thema voor 2019 is “Reis om de wereld”. Tijdens de editie 2019 ga je echt 

even op reis. Je boardingkaart lever je in bij één van de stewardessen en even later sta je al 

oog in oog met een enorme skyline van maar liefst 18 meter, met de meest beroemde 

gebouwen ter wereld. En… dat is nog maar het begin van je ontdekkingsreis. De 

onderwaterwereld, grappige en herkenbare vakantiesituaties, de schitterende eilanden, de 

mooiste markten, de bekendste musea, typische vervoermiddelen en nog veel meer komen aan 

bod. Het zal een fantastische ervaring worden. 

 

Het programma: 

Wij vertrekken om 9.30 uur per bus vanaf de parkeerplaats bij Restaurant Rozenhof. Graag 

om 9.15 uur aanwezig zijn. 

Rond 10.30 uur worden we in Garderen ontvangen met koffie en appelgebak. 

Daarna gaan we de prachtige zandsculpturen bekijken en daar kunnen we ruim de tijd voor 

nemen. 

Alle paden zijn verhard en breed en makkelijk beloopbaar, ook met een rolstoel of rollator. 

Vanaf 13.45 uur worden we in het restaurant aldaar verwacht waar een heerlijk lunchbuffet 

voor ons klaarstaat. 

Na de lunch kunt u nog de prachtige beeldentuin bezichtigen en ook de winkel kunt u 

bezoeken. Er is daar een lift aanwezig. 

Om ongeveer 16.00 uur vertrekken we weer huiswaarts. 

 

Details: 

De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen €35,00 per persoon. 

U kunt zich tot uiterlijk 1 mei opgeven via het rekeningnummer van de KBO penningmeester 

NL40 RABO 0117424528 onder vermelding van ‘Dagje uit 2019’. 

Er kunnen maximaal 50 personen mee, maar we maken een reservelijst. 

Indien u graag mee wilt, maar afhankelijk bent van begeleiding, dan kan hij/zij mee tegen 

betaling van €35,00. 

Er zijn 2 rolstoelen gereserveerd in Garderen, maar u kunt ook uw eigen rolstoel meenemen. 

Ook voor rollators is plaats in de bus. 

Heeft u dieetwensen of nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met uw secretaris via 

kbo.hls3@gmail.com of via 3220931. 

 

Wij hopen u enthousiast gemaakt te hebben en zien u graag meegaan. 
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