
        Vereniging 50Plus  H. Landstichting   

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

 

NIEUWSBRIEF 3: MEI 2021 
 

RIAN FRITSCHY-STEENHOF 100 JAAR!!!! 

 

Rian is als 100-jarige ons oudste lid en wij hebben haar van harte 

gefeliciteerd met haar verjaardag met een boeket bloemen én wij 

hebben haar ook erelid gemaakt van onze Vereniging 50Plus. Op 

de foto toont zij de Oorkonde die haar door KBO Gelderland is 

aangereikt voor de vele verdiensten voor onze Vereniging. Zij is al 

33 jaar lid en van 1990-1995 heeft zij deel uitgemaakt van het 

bestuur van de KBO. 

Namens alle leden wensen wij haar weer een mooi en gezond 

levensjaar toe.  

 

En hoe gaat het met u allemaal, bent u al twee keer gevaccineerd? Het gevoel van vrijheid 

komt steeds dichterbij en de daarbij behorende stip aan de horizon ook. 

Het is alweer twee maanden geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen, omdat 

wij u, wat onze activiteiten betreft, niet zoveel te melden hadden. Met een klein cadeautje – de 

kaart met enveloppe en glitterpen – hoopten wij u in april enigszins blij te maken. Dank voor 

uw positieve en leuke reacties hierop. 

Begin volgende maand willen  wij “fleurig” afscheid nemen van de beperkingen, die Covid-

19 ons opgelegd heeft, u zult het gaan zien.  

 

DORPSLUNCH OP WOENSDAG 2 JUNI 

Wat een geweldig nieuws!!!  

We kunnen elkaar voor het eerst weer gaan ontmoeten tijdens de dorpslunch op het terras van 

restaurant Rozenhof op woensdagmiddag 2 juni, maar dan moet het mooi weer zijn met een 

goede temperatuur. Vooralsnog ziet het er hoopvol uit, zonnig en droog!!!! 

En natuurlijk alles volgens de geldende richtlijnen. 

In oktober aanstaande is het alweer 10 jaar geleden, dat Rozenhof gastvrij haar deuren opende 

voor onze dorpslunch en al die jaren verzorgden Marcel en Diane met veel plezier 

maandelijks een heerlijk tweegangen menu met koffie en thee als afsluiting voor het kleine 

bedrag van €11,00, dus voor het grootste gedeelte hebben zij dit gesponsord. U zult begrijpen 

dat de Coronapandemie hen ook hard getroffen heeft en dat zij de dorpslunch niet langer 

kunnen aanbieden voor deze prijs. U kunt vanaf nu van het heerlijke tweegangenmenu met 

koffie en thee genieten voor €15,00.  

Wij nodigen u van harte uit voor een heerlijk feestelijk menu 

namelijk:  

- Asperges met Hollandaisesaus, krieltjes en ham  

- Vanilleijs met slagroom 

- Koffie of thee 

U bent welkom vanaf 12.00 uur. U kunt zich opgeven bij uw secretaris via e-mail 

kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 024-3220931. Heel graag tot dan. 

 

PROGRAMMA VANAF SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2021 

Natuurlijk heeft uw bestuur niet stilgezeten en voor de 3e donderdagmiddag in de maand o.a. 

een aantal lezingen vastgelegd, ervan uitgaande dat alles door kan gaan!   
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Op 16 september willen we informeel gaan starten, dus geen lezing of iets dergelijks, maar 

met een feestelijke High Tea. U heeft dan alle tijd om uitgebreid met elkaar bij te praten. 

Op 21 oktober komt Ralph Voorsmit vertellen over zijn vrijwilligerswerk in Nepal. Een 

boeiende en interessante lezing. 

Op 18 november zal apotheker mevrouw Yasmin Sterk een lezing over Wijs met Medicijnen 

verzorgen. 

Op 16 december vieren wij samen het kerstfeest met een heerlijk diner als afsluiting. 

Op alle data starten we om 14.00 uur in De Bosduivel.  

 

U zult over alle activiteiten nog uitgebreid geïnformeerd worden. 

 

Deze zomer stelt Bep Huisman haar tuin in de Van Haapsstraat 90 weer open om u te 

ontvangen, dus als  het mooi weer is, krijgt u van ons een uitnodiging om gezellig thee of 

koffie te komen drinken met natuurlijk iets lekkers! 

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

Op dinsdag 8 juni kunt u ook weer naar de Seniorenbios Cine Twins in Malden. Aanvang 

16.45 uur. Op vertoon van uw KBO-pas betaalt u €7,80. Reserveren via 024-6221346. De 

film ADAM wordt vertoond: 

In Casablanca gaat de zwangere, ongetrouwde Samia van deur naar deur op zoek naar een dak 

boven haar hoofd. Wanneer ze aanklopt bij Abla blijft ook haar deur in eerste instantie 

gesloten. Maar als weduwe en alleenstaande moeder van de 8-jarige Warda, weet Abla hoe 

moeilijk het leven in Marokko kan zijn en laat de jonge vrouw uiteindelijk toch toe. 

Geleidelijk vinden ze steeds meer steun bij elkaar en gaat Samia aan de slag in Abla’s 

bakkerij. Samen bakken ze de heerlijkste Marokkaanse lekkernijen. 

 

BEWEGEN IN HEILIG LANDSTICHTING 

Al vele jaren gymmen leden van de Vereniging 50Plus 

HLS iedere week o.l.v. Chiquita  Zonneveld in de 

Bosduivel. Omdat Chiquita komende zomer met pensioen 

gaat, is het bestuur van de Vereniging samen met Marian 

Schijf, adviseur sport en bewegen in onze gemeente, op 

zoek  gegaan naar een passende voortzetting van deze 

zeer belangrijke en plezierige  activiteit.  

Bewegen in groepsverband is belangrijk en geeft een 

geluksgevoel. Het heeft grote voordelen voor de 

gezondheid, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. 

U gaat zich beter voelen en er beter uitzien en het 

dagelijkse leven gaat u, door een betere lichamelijke 

conditie, op den duur makkelijker af. Ook als u iets ouder bent is er nog veel 

gezondheidswinst te behalen door middel van bewegen. Het is vaak het best werkende 

medicijn en nog gezellig ook! 

Wij willen beginnen met het organiseren van een cursus Functioneel Bewegen en In Balans in 

september a.s. voor 60 plussers. Het doel van Functioneel Bewegen is de alledaagse 

handelingen gemakkelijker te laten verlopen, vallen te vermijden, het geheugen te versterken 

en de conditie te verbeteren. In Balans zorgt dat u meer inzicht krijgt in valongelukken in en 

om het huis en hoe u deze met een betere lichamelijke conditie kunt voorkomen. En om u te 

helpen lang zelfstandig te blijven wonen en plezier te hebben/krijgen in bewegen!  

We nodigen u graag uit mee te doen.  
Wij houden u op de hoogte! 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            

                                                                       

                                                           

 

        

        


