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NIEUWSBRIEF 4: JUNI 2019
Met plezier kijken wij terug op het leuke uitstapje naar Garderen, waar we hebben genoten
van de prachtige zandsculpturen, de lekkere koffie met appeltaart en het heerlijke lunchbuffet.
Met 45 deelnemers was de bus vol en onze chauffeur bracht ons veilig naar onze bestemming
en moe, maar voldaan ook weer thuis.
SENIORENBIOS
Op DINSDAG 2 JULI kunt u in de Cine Twins in Malden de film ONLY THE BRAVE
gaan zien. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 6,80. Reserveren op www.cinetwins.nl of
024-6221346. Only the Brave, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Granite
Mountain Hoshots, is het heroïsche verhaal van een eenheid van lokale brandweermannen.
Door hun vastberadenheid, opoffering en drang om families, gemeenschappen en het land te
beschermen, worden zij een van de beste brandbestrijdingteams in het land. Onder leiding van
hoofdopzichter Eric Marsh waken ze over levens, huizen en alles wat dierbaar is. Terwijl de
meesten van ons voor gevaar vluchten, rennen deze mannen er juist naar toe. Als team
ontwikkelen ze een unieke band met elkaar die op de proef wordt gesteld door één noodlottig
vuur.
DORPSLUNCH
Op WOENSDAG 3 JULI maakt de kok van Restaurant Rozenhof voor u weer een heerlijk
menu voor de dorpslunch. Kosten € 11,00.
U wordt tussen 12.00 uur en 12.30 uur verwacht en de kok verwent u met het volgende menu:

- Dun gesneden kalfspicanha met tonijnmayonaise en krokante
kappertjes
- Lasagne bolognese
- Koffie/thee
U kunt zich aanmelden bij Marja van Rossum-van Oppenraaij: 024-3220931 of per e-mail
marjavanoppenraaij@hotmail.com.
UITNODIGING IN ‘ONZE THEETUIN’
In de Algemene Ledenvergadering kwam naar voren, dat de zomervakantie zonder KBO
activiteit wel erg lang duurt. Om hier enigszins aan tegemoet te komen, organiseren wij op 8
AUGUSTUS een lekkere lunch. U wordt om 12.00 uur verwacht en dan hebben wij heerlijke
broodjes voor u en iets te drinken. Het belangrijkste is natuurlijk, dat u gezellig met elkaar
kunt praten, dus deze keer alleen “ontmoeten”. De locatie is het bosje naast het Bosduiveltje.
Laat u verrassen!
PROGRAMMA SEPTEMBER T/M DECEMBER
Op donderdagmiddag 19 september zal Mirjam Bloemendal een lezing houden met als titel
“De positie van de vrouw binnen het orthodoxe Jodendom”. Mirjam is de echtgenote van
Hans Bloemendal (1923-2015), die van 1949 tot en met 2009 Oppervoorzanger was van
Joods Nederland. Zij is na haar studie Rechten aan de Radboud Universiteit werkzaam
geweest op verschillende juridische terreinen.

Op donderdagmiddag 17 oktober zal Klaas Bouwer, voormalig hoogleraar Milieukunde aan
de Radboud Universiteit, een lezing houden over zijn boek: Brakkenstein, een Nijmeegse
buitenplaats en zijn bewoners.
Op donderdag 21 november organiseren wij in samenwerking met KBO Gelderland een hele
dag met als thema: Op eigen wijze ouder worden.
Op woensdag 18 december gaan we samen kerststukjes maken en op 19 december hebben
we onze kerstviering.
Dit is een summiere weergave van de toekomstige activiteiten, maar in elke Nieuwsbrief zal
ik u uitgebreid informeren over de lezing of activiteit, die in de betreffende maand geldt.
Dit is voorlopig tot september de laatste Nieuwsbrief, want wij gaan van de vakantie genieten!
Voor u onderstaand nog een woordzoeker om de lange dagen een beetje te onderbreken.

