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                              NIEUWSBRIEF 6: OKTOBER 2019 

 
De herfst is al in aantocht, maar op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief schijnt 

nog volop de zon en is de temperatuur oplopend naar weer zo’n 25 graden. Heerlijk om nog te 

kunnen genieten van deze nazomer.  

Voor de maand oktober kunnen wij u weer een mooie lezing aanbieden én leuke én lekkere én 

nieuwe activiteiten, waaronder de start van een wandelproject. Ook blikken we een beetje 

vooruit naar de maand november. Bovendien zijn er activiteiten in de week van de 

Eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober. Te weten: 1 oktober 13.00-14.00 uur kennismaken met 

bridge (Zaaltje), 2 oktober de dorpslunch in Rozenhof 12.30 uur, 3 oktober 

pannenkoekenlunch (Zaaltje) 12.00 uur en 4 oktober vrije inloop in ’t Zaaltje om de 

verbouwing te bekijken 15.00-17.00 uur. 

 

DORPSLUNCH OP WOENSDAG 2 OKTOBER 

Voor deze heerlijke en gezellige dorpslunch nodigen wij u van harte uit in restaurant 

Rozenhof. Ontvangst tussen 12.00 – 12.30 uur en u betaalt slechts € 11,00. U kunt zich 

aanmelden bij kbo.hls3@gmail.com. Het menu is al een echt herfstmenu en bestaat uit:  

 

- Wildgoulash met rode kool en aardappelen   

- Vanilleijs met warme kersen 

- Koffie/thee   
 

PANNENKOEKENLUNCH OP DONDERDAG 3 OKTOBER 

De   Vereniging 50Plus Heilig Landstichting organiseert een 

pannenkoekenlunch op donderdag 3 oktober en zij nodigt daarbij ook 

de inwoners van Heilig Landstichting uit. U bent van harte welkom 

vanaf 12.00 uur in ’t Zaaltje. De kosten voor deze pannenkoekenlunch 

bedragen € 5,00 per persoon en dan kunt u net zoveel van de 

pannenkoeken eten als u wilt. U kunt daarbij kiezen uit naturel, spek, appel en kaas en 

natuurlijk is er poedersuiker en pannenkoekenstroop. De koffie en thee zijn daarbij 

inbegrepen. Natuurlijk willen de pannenkoekenbakkers weten voor hoeveel mensen zij 

pannenkoeken mogen bakken, dus wilt u zich daarom opgeven bij kbo.hls3@gmail.com vóór 

zondag 29 september. Wij zien u allemaal graag komen!!   

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN OP DINSDAG 8 OKTOBER 

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

6221346. LEAVE NO TRACE: Een 13-jarig meisje woont met haar vader in Forest Park, 

een groot natuurreservaat in Portland, Oregon. Ze wonen er in een grot. Eens per week gaan 

ze naar een winkel en keren dan weer terug. Maar dan ontdekt een hardloper hen en ontstaan 

er problemen….. 

 

EEN GEZELLIG WANDELMOMENT IN HEILIG LANDSTICHTING 

In het afgelopen jaar zijn enthousiaste vrijwilligers gestart met het wekelijks begeleiden van 

korte wandelingen om en door ons dorp. Het was misschien iets te vaak en daardoor 

verminderde wellicht ook de deelname. Samen met de  Vereniging 50Plus willen zij dit 
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project weer oppakken. In het overleg met de 

vrijwilligers zijn fantastische ideeën naar voren 

gekomen en wij hopen daarmee velen te kunnen 

enthousiasmeren. 

Elke 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand om 14.00 

uur starten wij bij ’t Zaaltje en na ongeveer een uur 

komen wij weer terug om daar met elkaar gezellig een 

kopje koffie of thee te drinken. Eén keer per maand 

koppelen we het wandelen aan een speciaal thema. De 

andere keer lopen we ons ommetje of rondje gewoon voor de gezelligheid. 

Wij starten op VRIJDAGMIDDAG 11 OKTOBER. Ons lid Helen v.d. Ven zal ons dan 

meenemen op een paddenstoelenwandeling. U zult versteld staan van de hoeveelheid 

verschillende paddenstoelen die in onze omgeving te vinden zijn. Bent u al nieuwsgierig 

geworden? Noteert u dan deze datum in uw agenda. Het wordt een boeiende wandeling. 

Natuurlijk kunt u op die vrijdagmiddagen vanaf 15.00 uur ook gewoon gezellig binnenlopen 

en even iets komen drinken. Wij hebben er ook een bibliotheek waarvan u gebruik kunt 

maken, dus kies gerust een mooi boek om te lezen en u kunt dat meenemen naar huis. Als u 

het uit heeft, brengt u het weer terug. Het kost niets!  

Wij zien uit naar uw komst op 11 oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

ons lid Els de Witte, elsdewittevanderschoot@kpnmail.nl.  

 

LEZING DOOR KLAAS BOUWER OP DONDERDAG 17 OKTOBER 

Klaas Bouwer, oud-dorpsgenoot en voormalig hoogleraar 

Milieukunde, zal een lezing houden over Oud-Mariënboom, dat 

gelegen is aan de Groesbeekseweg 424. Oud Mariënboom is ontstaan 

als kapel van de Broerenkerk in Nijmegen in de 15de eeuw. Deze 

kapel werd genoemd naar de Mariaboom die hier heeft gestaan. 

Tegenwoordig staat hier een witte villa en is nu in gebruik als 

uitvaartcentrum. In de lezing worden niet alleen enkele hoofdpunten van de geschiedenis van 

dit huis en zijn bewoners belicht, maar ook van het ernaast gelegen voormalige hotel 

Mariënboom en van het bosterrein het Mariënbosch. 

Komt allen!  De lezing begint om 14.00 uur in ’t Zaaltje. 

 

‘OP EIGEN WIJZE OUDER WORDEN’ 

Wat een bijzondere titel voor een bijzondere dag die wij u gaan aanbieden op 

donderdag 21 november. In de volgende Nieuwsbrief gaan wij u daarover 

uitgebreid informeren, maar wellicht dat u deze datum al vast kunt leggen in 

uw agenda. Deze dag zal om 10.00 uur beginnen en eindigt om 15.00 uur en 

voor de lunch wordt gezorgd. U zult die dag geïnspireerd naar huis gaan.  

 

EEN NIEUW LID VOOR ONZE VERENIGING AANBRENGEN? 

Wij willen u er nog even aan herinneren dat u wordt beloond met een heerlijke appeltaart 

wanneer u een nieuw lid aanbrengt!! Vertel hem/haar over onze activiteiten! U kunt hiervoor 

contact opnemen met Josje Pappot. Zie onderstaande gegevens. 

                                                                                         

  
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 
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