
        Vereniging 50Plus  H. Landstichting 
   
Secretariaat: Andreaslaan 6, 6564 AV Heilig Landstichting, t:024-3220931 e: kbo.hls3@gmail.com 

 

                       NIEUWSBRIEF 7: NOVEMBER 2019 

 

Het is een druilerige zondag, maar de vogels vliegen af en aan in onze tuin. Twee grote takken 

met veel twijgen eraan staan in een grote bolle vaas en daaraan hangt heel veel vogelvoer in 

verschillende soorten. Het is een lust om die beestjes te observeren. Ze hebben het er maar 

druk mee. Net zoals wij dat soms kunnen hebben, maar de vogels geven wel aan: genoeg is 

genoeg en daar kunnen wij weer van leren! 

Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. 

 

DORPSLUNCH OP WOENSDAG 6 NOVEMBER 

Natuurlijk zijn alle leden van onze Vereniging van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij 

de dorpslunch, die geserveerd wordt in restaurant Rozenhof. Het is er net zo gezellig als bij 

onze lunches die wij voor u gemaakt hebben in ’t Zaaltje. Wij zien u graag komen en het 

menu is weer overheerlijk!  

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

kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 024-3220931.  

 

 

- Linguine (pastasoort) met kip, 

ratatouille van groenten en pesto  
- Een voortreffelijk Italiaans 

dessert: Tiramisu 

- Koffie/thee  
 

 
Wij hebben deze keer Dorothé Derks uitgenodigd bij de lunch en zij zal het e.e.a. vertellen 

over de stichting Vier het Leven. Deze stichting organiseert door heel Nederland compleet 

verzorgde sociaal culturele activiteiten voor ouderen en pakt zo op een positieve manier 

eenzaamheid aan. 

 

WELKOM NIEUWE LEDEN BIJ ONZE VERENIGING 

Met onze actie: een taart voor het aanbrengen van een nieuw lid, hebben wij al aardig 

gescoord, namelijk 7 nieuwe leden!!! Welkom! De actie blijft nog van kracht, dus weet u nog 

iemand die zich graag bij onze vereniging wil aansluiten, dan zien wij hem/haar graag komen 

en u krijgt een appeltaart. 

Een zakelijke mededeling van de penningmeester: wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan 

wordt u verzocht om dat vóór 1 december te doen via jhhbartels@kpnmail.nl. 

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN OP DINSDAG 12 NOVEMBER 

Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 7,00. Reserveren op www.cinetwins.nl of 024-

6221346. 

THE WIFE: Joan Castelman heeft veertig jaar lang haar talent, dromen en ambities 

opgeofferd voor de literaire succescarrière van haar charismatische man Joe Castleman. Hun 
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pact zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat 

haar man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim te onthullen 

waardoor alles in één klap op losse schroeven komt te staan. Glenn Close, Jonathan Pryce en 

Christian Slater spelen de hoofdrollen in The Wife. Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama 

over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt. 

 

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN BIJ ONZE GYMCLUB 

Elke dinsdagochtend om 9.15 uur kunt u actief meedoen bij de 

gymclub van onze vereniging in ’t Zaaltje. Met gevarieerde oefeningen 

blijft u fit en actief. U hoeft niet uw benen in uw nek te kunnen 

leggen!! Weet u het nog niet zeker, dan kunt u gerust een keer op proef 

komen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij José Janssen-van Geel, 024 

3600823. De kosten bedragen € 85,00 per half jaar. 

 

UITNODIGING VOOR 21 NOVEMBER: ‘OP EIGEN WIJZE OUDER WORDEN’ 

U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een aparte uitnodiging om deel te nemen aan de zeer zinvolle 

dag op donderdag 21 november, die verzorgd wordt door de KBO 

Gelderland.  

Twee bestuursleden van onze Vereniging 50Plus hebben meegedaan 

aan deze dag, die eerder in Zevenaar is gehouden om te kunnen 

beoordelen of zo’n dag ook geschikt is voor onze Vereniging 50Plus. 

Nou, wij waren ontzettend enthousiast en wij willen u dit zeker niet 

onthouden.  

Misschien moet u een drempel over, maar daar helpen wij u graag bij. 

U zult er beslist geen spijt van krijgen en na afloop gaat u met een heel 

goed gevoel naar huis. 

Laat u niet afschrikken door de tijdsduur van de dag, want hij is om 

voordat u er erg in hebt. 

Deze dag verbindt, geeft diepgang en vooral ook gezelligheid.  

Wilt u er meer over weten, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw secretaris via 

kbo.hls3@gmail.com of bellen met 024-3220931.  

Zoals in de uitnodiging staat, graag aanmelden vóór 13 november. Dit in verband met de 

inkoop voor de lunch.  

 

OPROEP!!!! 

Bij de lezing van Klaas Bouwer heeft een van de leden zijn boek Brakkenstein, Een 

Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners gekocht. Echter, bij het verlaten van ’t Zaaltje lag 

dat boek er niet meer. Heeft een van u misschien een dubbel exemplaar meegenomen? Is dat 

het geval, stuur dan even een bericht naar 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 
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