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                                                NIEUWSBRIEF 5: MEI 2019 

 

Voor de maand juni staan een drietal items op het programma. 

U kunt lekker komen lunchen in Restaurant Rozenhof, deelnemen aan het uitstapje en gezellig 

een filmpje pakken! Genoeg te doen dus.  

Tijdens de ALV kwam naar voren, dat men het jammer vond dat er in de maanden juli en 

augustus geen KBO-activiteiten zijn. Om daar enigszins aan tegemoet te komen, lopen wij 

met het plan om u op 8 augustus uit te nodigen in “onze eigen theetuin”. Wij houden u op de 

hoogte! 

 

DORPSLUNCH 

Op WOENSDAG 5 JUNI 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: 

 

- Lekker paprikasoepje 

- Kabeljauw met schuimige saus van tomaat en een 

aardappelgarnituur 

- Koffie/thee 

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

marjavanoppenraaij@hotmail.com. 

 

UITSTAPJE OP 6 JUNI  

 
Heerlijk, wij hoeven 2 dagen achter elkaar niet zelf te koken, want op woensdag is de 

dorpslunch en op donderdag ons uitstapje!!! 

Op dit moment hebben wij het mooie aantal van 44 leden, die zich hebben aangemeld voor 

het bezoek aan het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus 

u kunt zich nog steeds hiervoor opgeven.  In het kort vermelden wij nog graag het verloop van 

deze dag. Heeft u dieetwensen, geeft u dit dan door aan uw secretaris. 

  9.30 uur: vertrek per bus vanaf de parkeerplaats bij Restaurant Rozenhof. 
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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 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. 

 

 

SENIORENBIOS 

Op DINSDAG 11 JUNI kunt u in de Cine Twins in Malden de film THE BOOKSHOP gaan 

zien. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 6,80. Reserveren op www.cinetwins.nl of 024-

6221346.  

In de verfilming van Penelope Fitzgerald’s De Boekhandel besluit weduwe Florence Green 

haar leven weer op te pakken door een boekwinkel te openen. Ze is een krachtige vrouw die 

haar dromen najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse kustplaatsje doet haar winkel meer 

stof opwaaien dan verwacht. Onder leiding van de welgestelde Violet Gamart en haar man 

wordt Penelope door haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen gewerkt. Toch vindt ze steun 

bij de mysterieuze Mr. Brundish, die vindt dat het stadje wel toe is aan wat verandering.  

 

NIEUWE LEDEN 

Wij zouden het heel fijn vinden om ons ledenbestand verder uit te breiden. En de allerbeste 

methode daarvoor is om persoonlijk iemand aan te spreken en uit te nodigen om eens met u 

mee te komen naar een van onze kbo-middagen en hem of haar de sfeer te laten proeven en te 

laten genieten van een mooie lezing of gezellige activiteit. Wij zouden dat fantastisch vinden, 

want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Iedereen is van harte welkom. Wij wachten vol 

spanning af!!  

 

TERUGBLIK QUIZMIDDAG OP 2 MEI 

Met bijna 40 leden hebben wij onze hersens mogen kraken op de spreekwoorden en gezegden, 

die door de zandsculpturen waren uitgebeeld. Het leek makkelijk, maar het was toch tamelijk 

moeilijk. De leden van de winnende groep kregen ieder een prachtig glas-in-lood lichtje, 

gemaakt door Wina. Het was een heel gezellige middag met lekkere tompoucen bij de 

koffie/thee en een hapje bij het drankje. Wij bedanken nog Wina Riegman voor haar 

presentatie van deze middag. 

 

Wanneer u zelf iets wilt schrijven in de Nieuwsbrief, dan kunt u de kopij aanleveren bij de 

secretaris kbo.hls3@gmail.com. 

 
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: NL 40 RABO 0117424528 
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