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NIEUWSBRIEF 8: DECEMBER 2020
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Een jaar dat bepaald werd door Corona
en waardoor geen enkele activiteit van onze Vereniging door kon gaan. Gelukkig hebben we
elkaar nog ontmoet bij onze gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst in januari en de heerlijke
stamppottenmaaltijd in de Bosduivel in februari, maar daarna lag alles stil.
De zomer gaf ons nog even de gelegenheid om thee of koffie te drinken in de tuin van Bep en
ook de bijeenkomst van de nieuwe leden op 6 oktober kon nog doorgaan en dat was allemaal
heel erg aangenaam.
Wij hebben onze uiterste best gedaan om met u in contact te blijven door middel van de emails, pannenkoeken voor de alleenstaanden en kleine geschenkjes met even aandacht voor
elkaar. Tot onze grote spijt moeten wij u ook laten weten, dat onze gezamenlijke kerstviering
met een heerlijk diner NIET door kan gaan. Dit is natuurlijk heel teleurstellend, maar uw
gezondheid staat voor ons met stip bovenaan. Wij gaan ervan uit dat 2021 weer een jaar van
ontmoetingen wordt en daar moeten we ons nu maar op verheugen.
RIJBEWIJSKEURING
Van verschillende leden krijgen we vragen over de korting met de KBO-pas voor de
rijbewijskeuring. Hierbij nog eens de website waarop u alles hierover kunt lezen.
https://www.kbogelderland.nl/ledenservice/?page=rijbewijskeuring
Onze leden kunnen ook bij Gezondheidscentrum Brakkenstein, Heyendaalseweg 288, 6525
SM Nijmegen, tel. 024-3552339 terecht, waar u bij huisarts Paul Pulles de rijbewijskeuring
voor €40,00 kunt laten doen en daarvoor heeft u geen KBO-pas nodig!
SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN
Op dinsdag 8 december kunt u naar de Seniorenbios Cine Twins in Malden. Aanvang 15.45
uur en op vertoon van uw KBO-pas betaalt u € 7,30 en u kunt reserveren via 024-6221346. U
kunt deze keer genieten van de film: Mi Vida.
Mi Vida is een film over het realiseren van je dromen en over de verwachtingen die we
hebben van ons leven, onze toekomst en onze vriendschappen. En over de bereidheid en durf
van een dappere, drieënzestigjarige vrouw om die verwachtingen en dromen waar te maken.
TIP: Op blz.24 van het Magazine van november staat een aardig artikel: “Zo denk ik erover!”
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 21 JANUARI 2021
Wat een prachtige datum voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst!!!!
Vooralsnog nodigen wij u van harte uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdagmiddag 21 januari om 14.00 uur. Het programma
voor die middag staat nog niet vast, maar daarover wordt u te
zijner tijd geïnformeerd. Wij hopen van ganser harte dat wij
elkaar dan weer kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten na
zo’n lange tijd van afwezigheid. Daar zullen wij dan met
elkaar op het nieuwe jaar proosten.
Het bestuur wenst u mooie feestdagen!

Lieve leden van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting,
De lange reis met de pakjesboot heb ik toch naar Nederland gemaakt,
Nee, ik ben zeker niet afgehaakt.
Ik ben dol op dit prachtige “kinderfeest”,
Dat iedereen blij maakt en de spanning erom heen is nooit weg geweest.
Samen met mijn Pieten, die heel veel voorwerk voor mij doen,
Ga ik op pad en vul menig kinderschoen.
In Nederland staat Sinterklaas hoog aangeschreven en hoort bij de cultuur,
En dat ik door Corona bijna niet zou kunnen komen, was wel een beetje zuur.
Maar toch, het is mij weer gelukt en hier ben ik dan
Met ook mijn grote vriend Pieterman.
Voor de leden van de Vereniging 50Plus zijn het zware tijden
Want fysieke ontmoetingen moeten zij nog steeds vermijden.
Hoewel een gezellig praatje bij een kopje koffie oh zo belangrijk is,
Mogen zij niet gezamenlijk aan dezelfde dis.
Gelukkig was het weer zomers warm en zwoel,
En konden ze elkaar ontmoeten in de tuin van Bep op een tuinstoel.
Dat waren leuke momenten zo samen,
Ja, dat kan Sint zeker beamen.
Maar nu zijn de donkere dagen weer aangebroken
En zit u allen achter de kachel weggedoken.
Strengere maatregelen zijn ons door de regering opgelegd,
Het kan helaas niet anders en dat spijt Sint oprecht.
Voorlopig moeten onze wegen zich nog steeds scheiden,
Maar wij moeten blijven vertrouwen op betere tijden.
En om u te laten weten dat er altijd een lichtpuntje zal zijn,
Brengt Piet u dit kurklampje, klein en fijn.
Licht staat symbool voor warmte en gezelligheid
En Sint hoopt dat hij u hiermee verblijdt.
Sint en Piet willen u nog hartelijk groeten,
En gaan ervan uit u volgend jaar weer te ontmoeten.
Veel liefs van Sint en zijn Pieten!

