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                                      NIEUWSBRIEF 4: JUNI 2020 

 
Wat een ongelooflijke maanden hebben we al achter de rug en wat staat ons nog allemaal te 

wachten. “Meneer Corona” heeft ons nog steeds in zijn macht en daarom moeten wij ons ook  

aan de gestelde regels houden en onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Het is voor veel 

mensen een verdrietige en eenzame tijd en de hele economie krijgt een enorme dreun. 

 

De afgelopen weken hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk met u in contact te blijven. 

Wij hebben mails gestuurd met informatie, leuke filmpjes e.d., we hebben u getrakteerd op 

paaseitjes, we hebben al onze leden gebeld om te vragen hoe het met u gaat en we sturen u nu 

een kaart mee met het Magazine. Wij missen u heel erg! 

 

Maar hoe zien de komende maanden eruit? 

Wij hebben natuurlijk niet stil gezeten, want er is ook een leven na Corona en daarom hebben 

we wel voor een (voorlopig) programma gezorgd. 

 

We kunnen weer naar de DORPSLUNCH! 

Op woensdag 3 juni kunnen in principe maximaal 30 personen in restaurant Rozenhof 

deelnemen aan de dorpslunch, d.w.z. bij minder mooi weer. Wanneer het weer wat warmer is, 

mag Rozenhof ook buiten serveren en dan kunnen meer dan 30 mensen deelnemen aan de 

lunch. U kunt dan ook nog kiezen of u liever binnen of buiten wilt zitten.  

Rozenhof zal er alles aan doen om uw veiligheid te waarborgen. Bij aankomst kunt u uw 

handen reinigen met desinfectans, de toiletten zullen na elk bezoek grondig gereinigd worden, 

de 1 ½ meter regel zal gehandhaafd worden. Het zal allemaal even anders zijn, maar we 

willen nu graag met de dorpslunch starten om elkaar weer te kunnen treffen. 

Maar natuurlijk verwachten wij van u, dat u NIET komt als u klachten heeft! 

Wanneer het maximum van 30 aanmeldingen is bereikt en het weer is te koud of te slecht, dan 

geldt de volgorde van aanmelding. 

 

De feestelijke lunch voor de prijs van €11,00 zal 

bestaan uit: 

 

Limburgse asperges met krieltjes, ham, ei en 

peterselie 

IJsje  

Koffie/thee  

 
 

 

Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven via 024-3220931 of via 

kbo.hls3@gmail.com 

 

Helaas kan ons uitstapje naar de Biesbosch op donderdag 18 juni niet doorgaan. Met grote 

groepen op reis gaan, kan/mag op dit moment niet en daarom hebben we alles af moeten 

zeggen. 
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Maar……. Wij houden op donderdag 18 juni een OPEN KOFFIE/THEETUIN!! 

Bep Huisman, onze voorzitter, Van Haapsstraat 90 stelt graag haar grote tuin open voor onze 

leden. Wat houdt dat precies in?  

 

Met inachtneming van alle regels, die ook hierboven zijn 

vermeld voor de dorpslunch bent u van harte uitgenodigd 

om óf op de koffie te komen in de ochtend van 10.30-

12.00 uur óf op de thee in de middag van 14.30-16.00 

uur en natuurlijk met iets lekkers erbij. 

Wij kunnen dit alleen organiseren bij mooi weer, dus als 

het weer het niet toelaat, gaat het niet door. Dan ontvangt 

u hierover een mail. 

Omdat wij graag willen weten voor hoeveel mensen wij 

koffie of thee mogen zetten, is het noodzakelijk dat u 

zich hiervoor aanmeldt via 024-3220931 of kbo.hls3@gmail.com met vermelding of u ’s 

morgens komt of ’s middags. 

Wij zien u heel graag komen! 

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

Op dinsdag 7 juli kunt u weer naar de Seniorenbios Cine Twins in Malden. Aanvang 15.45 

uur. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u €7,30. Reserveren via 024-6221346. De volgende 

film wordt dan vertoond: GRÂCE À DIEU.  

Alexandre Guérin leidt een rustig leven met zijn gezin. Op een dag ontdekt hij per toeval dat 

de priester die hem in zijn jeugd heeft misbruikt, nog steeds met kinderen werkt. Hij besluit 

actie te ondernemen en begint samen met twee andere slachtoffers een actiegroep om het 

misbruik binnen de Katholieke kerk bekend te maken. Ze zijn met stomheid geslagen als de 

hoeveelheid slachtoffers duidelijk wordt en als blijkt dat het misbruik tot in de hoogste 

kringen binnen de kerk is verzwegen. De gevolgen van het onthulde schandaal zijn niet te 

overzien en zal hun levens voorgoed veranderen. 

 

Hoewel de 1,5 meter regel voorlopig nog van kracht zal blijven, willen we toch proberen om 

in september op gepaste wijze bij elkaar te komen in de Bosduivel voor de Algemene 

Ledenvergadering, die eigenlijk in mei plaats had moeten vinden. We hebben deze nu gepland 

op donderdag 17 september. Zo hebben we ook op donderdag 15 oktober een afspraak met 

Ralph Voorsmit, die een lezing komt houden over zijn vrijwilligerswerk in Nepal. 

Op donderdag 19 november komt oud-oogarts Ad Verbeek vertellen over het fenomeen 

“Staar”. Op woensdag 16 december gaan we samen kerststukjes maken voor onze leden, die 

niet in de gelegenheid zijn om naar de kerstviering te komen op donderdag 17 december. 

 

Voor al deze afspraken geldt: ONDER VOORBEHOUD! 

In de Bosduivel zal er alles aan gedaan worden om met inachtneming van de geldende regels 

u te kunnen ontvangen. 

 

Bep Huisman-Thebes   voorzitter 

Hans Bartels    penningmeester 

Marja van Rossum-van Oppenraaij  secretaris: kbo.hls3@gmail.com 

Josje Pappôt-Weide   2e secretaris 

Karel Bosman    interne zaken 

Els de Witte     voorgestelde nieuwe voorzitter 
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