HEILIG LANDSTICHTING
Secretariaat: Andreaslaan 6, 6564 AV Heilig Landstichting, t:024-3220931 e: kbo.hls3@gmail,com

NIEUWSBRIEF 4: APRIL 2019
Wat een fantastische lente hebben we op dit moment en wat een “zalige” Paasdagen hadden
wij!! Het was echt genieten van het zonnige weer. Daar wordt een mens blij van.
Voor ons uitstapje op 6 juni hebben wij ook zo’n mooi weer besteld. Hopelijk komt de
bestelling tijdig aan!! Maar voor het zover is, kunt u nog genieten van een gezellige middag
op 2 mei en ook van de mooie film “De wilde stad” op 14 mei.
DORPSLUNCH
Op WOENSDAG 1 MEI bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de dorpslunch
in Restaurant Rozenhof. Kosten € 11,00. Zij bieden u het “witte goud aan”.
U wordt tussen 12.00 uur en 12.30 uur verwacht en de kok verwent u met het volgende menu:

- Heerlijke verse asperges met ham en krieltjes
- Vanille-ijs met chocoladesaus
- Koffie/thee
U kunt zich aanmelden bij Marja van Rossum-van Oppenraaij: 024-3220931 of per e-mail
marjavanoppenraaij@hotmail.com.
ACTIVITEIT KBO-MIDDAG
Op DONDERDAG 2 MEI gaan wij een gezellige middag voor u organiseren. Het wordt een
spannende en tegelijkertijd een ontspannen middag voor u. Wij hebben een quiz gemaakt als
voorloper op ons Dagje uit naar Garderen. Meer willen wij u hierover op dit moment niet
laten weten, maar het zal u zeker interesseren. En voor de winnaars zijn er prijsjes te winnen!
Ook zullen wij deze middag foto’s laten zien over o.a. het vijftigjarig bestaan van de KBO.
Wina Riegman zal deze middag leiden.
Bovendien kunt u weer prachtige kaarten kopen, die door Bep v.d. Heuvel zijn gemaakt. Al
met al zal het een afwisselende middag worden met wat lekkers bij de koffie/thee en een
hapje bij uw drankje. Wij ontmoeten u graag.
Heeft u geen vervoer, meldt u dat dan bij uw secretaris, tel. 3220931 of e-mail
kbo.hls3@gmail.com.
SENIORENBIOS
Op DINSDAG 14 MEI kunt u in de Cine Twins in Malden de film DE WILDE STAD gaan
zien. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 6,80. Reserveren op www.cinetwins.nl of 0246221346. Inhoud: Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen.
Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen
en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe
wildernis.De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. Van de makers van de
natuurfilms De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland-Natuur in de Delta
(Gouden Film 2015) is er nu De Wilde Stad: een bioscoopfilm die spannende gescripte scènes
verbindt met verrassende documentaire beelden van de stedelijke natuur. Een stadse film die
de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een stedelijke omgeving

laat zien met verrassende plotwendingen. Een meeslepend verhaal vol avontuurlijke
ontmoetingen tussen dieren en mensen met in de hoofdrol de bekende filmkater Abatutu. De
kat is een rasechte stadbewoner. Hij houdt van de stad, weet elk plekje te vinden en kent zijn
bewoners, zowel dieren als mensen. Hij ziet dingen die voor veel mensen onopgemerkt
blijven, simpelweg omdat ze te druk zijn, met zichzelf of met hun mobiele telefoon en geeft
zijn commentaar daarop.
UITSTAPJE, U GAAT TOCH OOK MEE????
Op DONDERDAG 6 JUNI staat een gezellige dag gepland naar het Zandsculpturenfestijn
in Garderen. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus u kunt zich nog steeds hiervoor opgeven.
In de vorige Nieuwsbrief heeft u de uitgebreide uitnodiging ontvangen, maar in het kort
vermelden wij nog graag het verloop van deze dag.
9.30 uur:
vertrek per bus vanaf de parkeerplaats bij Restaurant Rozenhof.
10.30 uur:
ontvangst in Garderen met koffie/thee en gebak. Daarna kunt u op uw gemak
de prachtige zandsculpturen bekijken.
13.45 uur:
er staat een lunchbuffet voor ons klaar. Na de lunch heeft u nog volop de tijd
om de bijbehorende beeldentuin te bekijken en/of de winkel te bezoeken.
+16.00 uur: terugreis naar Heilig Landstichting.
De kosten voor deze dag zijn € 35,00. U kunt dit bedrag overmaken naar onze
penningmeester, rek.nr. NL 40 RABO 0117424528 o.v.v. Dagje uit 2019.
Wij zouden het heel leuk vinden wanneer wij met een volle bus KBO-leden zouden kunnen
vertrekken. Wij gaan er samen een leuke dag van maken.
Heeft u geen vervoer om bij Rozenhof te komen, geen probleem, meldt dat dan gerust bij uw
secretaris, tel. 3220931 of e-mail kbo.hls3@gmail.com. Wij komen u dan halen.
CHAUFFEURS EN/OF BEZOEKERS GEVRAAGD
Bent u in de gelegenheid en wilt u tijdens onze ledenmiddagen een of meerdere leden thuis
met uw auto ophalen, geeft u dat dan door aan uw secretaris. Vindt u het ook gezellig om af
en toe een kbo-lid thuis te bezoeken, dan horen wij dat ook graag. Op deze manier kunnen wij
steeds meer leden bij onze activiteiten betrekken en dat zou toch heel fijn zijn.
HERHAALDE OPROEP !!!!!!
ELKE DINSDAGMORGEN VAN 9.00 TOT 10.00 UUR GYMNASTIEK
in ‘t Zaaltje onder de deskundige en enthousiaste leiding van Chiquita. Er kunnen zich nog
steeds leden melden. Als u denkt : "Dat is niets voor mij!", komt u dan toch eens langs om op
proef mee te doen.
Wanneer u zelf iets wilt schrijven in de Nieuwsbrief, dan kunt u de kopij aanleveren bij de
secretaris kbo.hls3@gmail.com.
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