
        Vereniging 50Plus  H. Landstichting   

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

 

          NIEUWSBRIEF 2: MAART 2021 
Beste leden, 

 

Zo langzamerhand wordt het voor ons allen ontzettend teleurstellend, dat wij u tot nu toe nog 

steeds geen bijeenkomst of een programma tot en met juni kunnen aanbieden. Het is op dit 

moment onomkeerbaar! 

De Seniorenbios in Cine Twins in Malden houdt voorlopig tot juni zijn deuren gesloten. 

Ons dagje uit dat gepland stond op 17 juni hebben we ook moeten annuleren, helaas. 

Maar wij blijven vooruitkijken en wij zijn ontzettend blij dat Marie-José Feitz ons bestuur 

komt versterken. Hartelijk welkom! 

Wij gaan heel hard aan het werk om vanaf september weer met onze activiteiten van start te 

gaan en wij vertrouwen erop dat het licht op groen komt te staan. Heeft u suggesties voor 

activiteiten of lezingen, laat het ons graag weten.  

Maar, wij hebben u wel wat mee te delen over onze gymnastiek en de Unieke Fietsreis! 

 

GYM IN DE BOSDUIVEL 

Vanaf december ligt de gymnastiek in de Bosduivel stil. Maar zodra het weer toegestaan is – 

en wij hopen dat dat weer snel zal zijn – zal Chiquita de lessen op de dinsdagochtend 

hervatten. Helaas hebben enkele leden af moeten haken, er is dus nog plaats. Mocht iemand 

mee willen gaan doen, laat het ons weten. U bent van harte welkom. 

Chiquita Zonneveld geeft al heel wat jaren op een uiterst prettige manier les aan onze leden. 

In de loop van dit jaar gaat ze met pensioen en zal ze bij ons stoppen, helaas. Omdat bewegen 

voor ieder van ons zo belangrijk is en wij dat heel graag willen blijven aanbieden, zijn wij op 

dit moment in gesprek met Kwiek actieve leefstijl in Groesbeek, zodat wij in september door 

kunnen gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

‘UNIEKE FIETSREIS’ 

Vanaf 1 april start ”De Unieke Fietsreis”. De gezamenlijke seniorensportverenigingen uit 

Berg en Dal, Mook en Middelaar en Heumen dagen iedereen uit om binnen een maand lang 

zoveel mogelijk fietskilometers te maken met als doel: samen zo vaak mogelijk om de wereld 

heen te fietsen. Waarom fietsen? Het mooie weer lokt ons naar buiten en we willen onze 

beenspieren trainen. Samen komen mag nog steeds niet waardoor we het contact missen met 

de groepsleden. In tweetallen fietsen (al dan niet op een eBike), geeft je de mogelijkheid om 

bij te kletsen en vooruit te kijken. Je bent niet verplicht om iedere dag te fietsen, maar wel zo 

vaak mogelijk. We willen proberen om met enkele groepjes van 10 aan dit project deel te 

nemen. Samen in beweging. Een mooi begin van de lente toch?! Binnenkort krijgt u van ons 

meer informatie via de mail. Denkt u er maar vast over na. 

U kunt alvast kijken op de volgende website om nog enthousiaster te worden. 

https://www.inbewegingsport.nl/de-unieke-fietsreis 

 

Voor wat tijdverdrijf vindt u op de achterkant een Zweeds kruiswoordraadsel. 

 

WIJ WENSEN U FIJNE PAASDAGEN                          
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