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        Vereniging 50Plus  H. Landstichting   

Secretariaat: Andreaslaan 6, 6564 AV Heilig Landstichting, t:024-3220931 e: kbo.hls3@gmail 

 

                                    NIEUWSBRIEF 5: SEPTEMBER 2020 

 
AFSCHEIDSWOORD VAN ONZE VOORZITTER BEP HUISMAN-THEBES 

 

Beste leden, 
Vanwege corona is de ALV in maart jl. helaas niet doorgegaan.  Het 
voornemen was om hierin als voorzitter terug te treden. Nu besloten is om 
de ALV digitaal vorm te geven, lukt het mij daarom niet om van eenieder 
persoonlijk afscheid te nemen en wil ik graag van de gelegenheid gebruik 
maken om een woord van afscheid op papier te zetten. 
 
Nauwelijks lid geworden van de KBO Heilig Landstichting, werd ik 
geconfronteerd met de situatie dat er geen nieuwe bestuursleden konden 
worden gevonden. Gezien het belang van voort te blijven bestaan heb ik toen 
aangeboden, mede mijn schouders eronder te zetten om weer te komen tot 
een bloeiende club. 
Met aanvankelijk een secretaris en penningmeester is er steeds meer 
goodwill gekomen en dat resulteerde in de vorming van ons huidige 
enthousiaste bestuur.  
Het was heerlijk om met veel saamhorigheid ook nieuwe vormen van 
ledenbijeenkomsten te organiseren en daardoor het ledenaantal te zien 
groeien. Dat alles ook met als resultaat dat we thans een nieuwe voorzitter 
mogen begroeten. 
Met een gerust hart stel ik Els de Witte-van der Schoot aan u voor. Zij is 
reeds lang lid en voelt zich zeer betrokken bij de toekomst van onze 
Vereniging 50Plus Heilig Landstichting. Bovendien bezit zij een ruime 
bestuurlijke ervaring. 
Volgend jaar hoop ik 90 jaar te mogen worden en dus is het nu tijd om 
afscheid te nemen en ruimte te geven aan het bestuur om met nieuw elan 
verder te gaan. 
Ik ben er trots op dat het ons gezamenlijk gelukt is een frisse wind te laten 
waaien, ons flexibel op te stellen en hier en daar de koers iets te verleggen, 
Ik heb het als een uitdaging ervaren en er zelfs op mijn leeftijd veel van 
geleerd. Bovenal heb ik de contacten, opgedaan in de Vereniging, steeds als 
zeer warm ervaren. 
Ik ben u allen zeer dankbaar voor alle liefde en het vertrouwen dat ik heb 
mogen ontvangen en zal me graag op andere wijze zoveel mogelijk blijven 
inzetten voor de club, die mij zeer dierbaar is. Dat geldt zeker voor het 
bestuur waarmee ik met zoveel plezier heb mogen samenwerken. 
  
 
Met hartelijke groet, 
Bep Huisman-Thebes 
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ONZE NIEUWE VOORZITTER ELS DE WITTE- VAN DER SCHOOT STELT ZICH VOOR 

 

Beste leden,  
Graag neem ik het stokje van Bep over, maar niet zonder haar te bedanken voor 
haar enorme inzet van de afgelopen 3 jaar. De korte tijd, die ik Bep heb 
meegemaakt, ben ik diep onder de indruk gekomen van haar als mens. 
Betrokken, verantwoordelijk, krachtig, verbindend en altijd gericht op de ander. 
Als voorzitter wist ze een warme sfeer te scheppen. Niet alleen tijdens de 
gezamenlijke bijeenkomsten, maar ook binnen het bestuur, dat onder haar 
voorzitterschap nu uit 6 enthousiaste personen bestaat. Dat ze ook nog een 
ontzettend lieve gastvrouw is, bleek tijdens de oergezellige koffieochtenden/ 
theemiddagen de afgelopen maanden bij haar in de tuin. 
 
In 2012 ben ik lid geworden de KBO HLS. Ik was 65 jaar, pas gepensioneerd en in 
die tijd voorzitter van de Dorpsvereniging HLS. Vanuit die functie had ik 
regelmatig contact met het bestuur van de KBO HLS en ervaarde het grote 
belang van de aandacht voor ouderen.  
Actief binnen de Vereniging was ik de afgelopen jaren niet. Ik voelde me nog 
“jong”. Bovendien vonden de bijeenkomsten plaats op dagen dat ik andere 
verplichtingen had. Wat me door de jaren met de Vereniging verbond, waren de 
maandelijkse nieuwsbrief en het Magazine met veel interessante artikelen. 
Daarnaast bezocht ik enkele bijzondere lezingen. 
Het afgelopen jaar heb ik kennis kunnen maken met het bestuur. Ook was ik 
aanwezig bij enkele bijeenkomsten in de Bosduivel. Ik heb gezien en ervaren hoe 
belangrijk voor veel van onze leden de onderlinge ontmoetingen zijn. En toen 
kwam de lockdown…..  
Wat me drijft om in te gaan op de vraag om voorzitter te worden, is, dat ik me 
thuis ben gaan voelen bij de Vereniging, graag mijn steentje wil bijdragen aan 
het initiëren en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de wensen van 
onze leden en de belangen van senioren op lokaal niveau wil behartigen samen 
met de andere lokale KBO afdelingen. 
Wat voor mij van groot belang is, is, dat de KBO HLS uitstraalt een Vereniging 
te zijn waarbinnen iedereen van 50 jaar of ouder die in of in de nabijheid van 
HLS woont, al dan niet kerkelijk is, zich welkom en thuis voelt. In dat kader is 
het goed dat onze afdeling voor een andere naam heeft gekozen: Vereniging 
50Plus Heilig Landstichting. Het blijft onverlet dat we lid blijven van de Unie 
KBO-PCOB, die met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland is en zich sterk maakt voor een samenleving, waarin senioren 
volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.  
 
Nu het voorlopig nog onverstandig is om grote bijeenkomsten te organiseren, is 
het bestuur van plan om in de komende maanden ieder van u, samen met een 
beperkt aantal leden,  persoonlijk uit te nodigen voor een koffie/thee moment. Ik 
hoop op die manier met velen van u kennis te mogen maken en van u te horen 
wat u van de Vereniging verwacht en wat de Vereniging voor u kan doen.  
 
Met hartelijke groeten, Els de Witte-van der Schoot.  
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AFGELASTING ACTIVITEITEN TOT EN MET NOVEMBER 

Tot onze grote spijt moeten wij u laten weten, dat wij onze activiteiten op de 3e donderdag 

van de maand tot en met november gaan afgelasten!! 

Uw bestuur heeft daartoe besloten, omdat het coronavirus steeds meer de kop opsteekt. En 

aangezien we dan met maximaal 30 personen binnen moeten zitten zonder de mogelijkheid 

van extra ventilatie door bijvoorbeeld het openzetten van ramen. We gaan het koude seizoen 

tegemoet en wij durven de verantwoording niet aan om u bloot te stellen aan eventuele 

besmetting. Wij zullen er alles aan doen om met u in contact te blijven. Onderstaand staan 

onze namen met onze telefoonnummers en u kunt ons altijd bellen. 

 
DORPSLUNCH OP WOENSDAG 2 SEPTEMBER  

U wordt getrakteerd op een voortreffelijk menu bij de dorpslunch, waarvoor u van harte wordt 

uitgenodigd in Restaurant Rozenhof. Ontvangst tussen 12.00 – 12.30 uur en dat alles voor de 

prijs van €11,--. 

 

• Cocktail van ham en Piel de Sapo-meloen 

• Getrancheerde varkenshaas met roomsaus, aardappeltjes en     

• verse groenten 

• Koffie/thee 

 

 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via kbo.hls3@gmail.com of 024-3220931. 

Bij mooi weer kunnen we buiten zitten, zo niet dan zorgt Rozenhof voor een coronaproof 

opstelling in het restaurant.  

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

Op dinsdag 8 september kunt u ook 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: RED JOAN. Oscarwinnares Judi Dench 

(Philomena) schittert als vanouds in Red Joan, een historisch en waargebeurd misdaaddrama 

over een vrouw die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de geschiedenis voorgoed 

veranderde. De Britse Joan is in de 80 en leidt een rustig leven, wanneer ze plots wordt 

gearresteerd voor verraad en spionage. Terwijl ze de ernstige beschuldigingen onder ogen 

moet komen, blikt Joan terug op haar jonge jaren. Daar blinkt ze uit als ambitieuze twintiger 

Joan wanneer ze in de jaren ’30 natuurkunde studeert aan de Cambridge University. Door 

een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend met de excentrieke Sonya en haar neef Leo. Beide 

zijn van oorsprong Russisch en nauw betrokken bij de Communistische Partij. Al snel valt 

Joan als een blok voor de charmante Leo, maar wanneer ze een baan krijgt als assistent bij 

een geheim staatsproject, verkeert ze in tweestrijd tussen haar idealen en de liefde. 

 

PRACHTIGE ZELFGEMAAKTE KAARTEN TE KOOP 

Elk jaar kunt u in het voor- en het najaar mooie, met liefde gemaakte driedimensionale 

kaarten kopen bij ons lid Bep v.d. Heuvel. De komende maanden hebben wij geen 

bijeenkomsten op de 3e donderdag, maar Bep nodigt u bij haar thuis uit om kaarten te komen 

uitzoeken. De prijzen variëren van €1,00 tot €2,50. Belt u haar even voordat u komt? Haar 

adres is De Weem 63, Nijmegen en het telefoonnummer is 024-3557218. Een kopje thee of 

koffie staat ook voor u klaar! 

 

mailto:kbo.hls3@gmail.com
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WANDELEN EN ONTDEKKEN IN HEILIG LANDSTICHTING 

Vanaf september gaan we iedere 2de,  de 4de en de 5de vrijdagmiddag van de maand wandelen. 

We vertrekken vanaf de Bosduivel en de starttijd blijft 14.00 uur. Al lopend gaan we meer en 

meer in de Heilig Landstichting ontdekken en we zullen versteld staan wat daar allemaal te 

zien en te beleven is. 

In de Nieuwsbrief  zult u  kunnen lezen wat het programma van die maand is. 

Loopt u graag mee, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij Annelies van Gunst: 

anneliesvgunst@gmail.com. 

 

Het aantal wandelaars dat mee kan lopen zal van meerdere factoren afhangen, o.m. van het 

ons inmiddels welbekende virus, dus wacht niet te lang met u aan te melden. Mondkapjes 

hoeven niet, maar mogen wel. Lukt het niet om met de groep mee te wandelen, dan kunt u 

natuurlijk ook zelf rond 15.00 uur naar de Bosduivel lopen om samen met de wandelaars na te 

praten over wat die middag gezien is en thee of koffie te drinken. 

Af en toe zullen we wat kosten moeten maken, bijvoorbeeld  als we met een gids lopen die we 

na afloop een aardigheidje willen geven. Loopt u mee dan zullen we u vragen om € 3,00 te 

betalen. Dit is dan inclusief een consumptie na afloop in De Bosduivel. Bent u van plan om 

regelmatig met ons mee te lopen, dan betaalt u € 10,00. U krijgt een knipkaart en u kunt 5 

keer met ons mee op ontdekkingstocht. 

 

Het programma voor september: 

11 september brengen we een bezoek aan de moestuintjes naast Casa Nova.  

25 september gaan we op herhaling naar het prachtige bos vol verrassingen rond het 

Carmelklooster. 

 

EN LAST BUT NOT LEAST….. 

Bep, namens alle leden nog reuze bedankt voor het openstellen van jouw tuin in de maanden 

juni, juli en augustus. Zelfs het uitstellen naar een dag met beter weer was voor jou geen enkel 

probleem. Voor jou was het belangrijk om de leden weer te ontmoeten en dat is gelukt. De 6 

koffie/theetuin momenten waren super gezellig en iedereen heeft ervan genoten met al het 

lekkers én coronaproof!!!! 

                                 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          

Bep Huisman-Thebes   aftredend voorzitter   024-3221657 

Els de Witte                voorzitter    024-3241841 

Hans Bartels    penningmeester   024-3222210 

Marja van Rossum-van Oppenraaij  secretaris: kbo.hls3@gmail.com 024-3220931 

Josje Pappôt-Weide   2e secretaris    024-3231515 

Karel Bosman    interne zaken    024-3233216 
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