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                                        NIEUWSBRIEF 4: AUGUSTUS 2021 
 

Terwijl ik deze Nieuwsbrief schrijf, schijnt de zon uitbundig. Dat is altijd een heerlijk gevoel 

en dat geeft je energie. En die energie hebben we nodig om ons Verenigingsjaar weer vol 

verve op te kunnen starten. 

Gaat het goed met u? Wij hopen het van harte, zodat we elkaar de komende tijd regelmatig 

kunnen treffen na al die maanden van afwezigheid. 

We gaan vooral momenten van ontmoeting creëren, zodat u niet alleen hoeft te zijn. 

 

We willen graag starten met een twee wekelijkse koffie-ochtend in de Bosduivel. Op elke 2e 

en 4e donderdagochtend van de maand kunt u gezellig op de koffie komen vanaf 10.30 uur, 

te beginnen op 9 september. U kunt vrijblijvend binnenlopen, er zijn altijd meerdere mensen 

om een praatje mee te maken. 

Elke 1e woensdag van de maand is de dorpslunch in restaurant Rozenhof, waarvoor u zich 

bij het secretariaat kunt aanmelden. 

En dan natuurlijk onze vaste 3e donderdagmiddag van de maand met een lezing, activiteit 

of anderszins. 

Over al deze activiteiten vindt u in deze Nieuwsbrief de nodige informatie. 

 

Maar wij hebben ook minder leuk nieuws. Els de Witte, onze voorzitter en Marie-José Feitz 

maken geen deel meer uit van ons bestuur en dat spijt ons. Zij willen u zelf hiervan op de 

hoogte stellen. 

 

Beste leden, 

Met instemming van u ben ik een jaar geleden toegetreden tot het bestuur van de Vereniging 

50Plus HLS en tevens gekozen tot voorzitter. Helaas heb ik ervaren dat het voorzitterschap 

mij zwaar viel. 

In goed overleg met het bestuur heb ik daarom besloten terug te treden. Heel graag zal ik mij 

blijven inzetten voor onze Vereniging en ik hoop van harte u bij een van de volgende 

bijeenkomsten te mogen ontmoeten wat door Corona het afgelopen jaar jammer genoeg 

onmogelijk was. Met vriendelijke groet, Els de Witte. 

 

Beste leden, 

Na een paar maanden als bestuurslid betrokken te zijn geweest, tijdens Corona, laat ik hierbij 

weten als gewoon lid verder te gaan. De bestuurlijke werkzaamheden zijn veel meer 

omvattend dan ik in eerste instantie had ingeschat. Ik hoop nog lang aan alle leuke 

verbindende activiteiten deel te nemen. Van harte hoop ik dat op korte termijn nieuwe 

bestuursleden zullen toetreden. Met vriendelijk groet, Marie-José Feitz. 

 

Dit betekent, dat wij versterking van ons bestuur nodig hebben. Vindt u het leuk om iets voor 

uw oudere medemens te betekenen en om actief mee te denken over bijzondere, gezellige, 

inspirerende activiteiten, dan nodigen wij u uit om uzelf aan te melden bij ons secretariaat. 

Zie de gegevens bovenaan deze Nieuwsbrief. 
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DORPSLUNCH OP WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

Wij nodigen u van harte uit om in restaurant Rozenhof te komen lunchen voor de prijs van 

€15,00 en wij heten u graag tussen 12.00-12.30 uur welkom. Aanmelden bij het secretariaat. 

 

Het volgende menu zal de kok voor u bereiden: 

• Kerrie-kokossoep met brood en kruidenboter 

• Sous-vide (lang) gegaarde varkensprocureur met 

honing-mosterdsaus en  aardappelwedges 

• Koffie of thee 
 

HIGH TEA IN DE BOSDUIVEL 30 SEPTEMBER 

Na 2 maanden vakantie gaan we op 30 september starten met een heerlijke high 

tea vanaf 14.00 – 16.00 uur. De ontmoeting met elkaar is dan het 

allerbelangrijkste. U heeft elkaar ruim een jaar niet meer bij een 50Plus activiteit 

kunnen ontmoeten. U leest het goed: 30 september!! Op 16 september (de 

oorspronkelijke datum) kunnen we nog maar 30 personen ontvangen en omdat 

na 20 september mogelijk meer versoepelingen komen m.b.t. de coronamaatregelen kiezen we 

voor een later moment. Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn, wordt maximaal 75, de 1 

1/2 meter regel verdwijnt en ook de mondkapjesplicht komt te vervallen. Dus nu maar hopen 

dat de besmettingscijfers blijven dalen. U kunt zich tot uiterlijk 25 september opgeven bij het 

secretariaat. (Zie gegevens bovenaan de Nieuwsbrief). 

 

SPORTEN VOOR 50PLUSSERS IN DE BOSDUIVEL 

Om ‘de gym’ voor onze huidige oudere 50Plus-leden voor de toekomst 

te kunnen garanderen, maar vooral ook om de nieuwe leden van onze 

groeiende Vereniging 50Plus wat door hen gewenst is te kunnen 

bieden, hebben wij gezocht naar mogelijkheden. Wij zijn hiervoor 

terecht gekomen bij de groep ‘Kwiek Actieve Leefstijl’ van de gemeente Berg en Dal. Onze 

contactpersoon daar is Marian Schijf, beweegcoach van ‘Kwiek Actieve Leefstijl’ en zij bleek 

direct bereid en in staat ons verder te helpen en kwam voor ons met een initiatief ‘Positieve 

gezondheid & functioneel bewegen’. Wij hebben haar onze doelstelling kenbaar gemaakt, 

zijnde het laten verzorgen van gym/ sport/ training voor de 50-Plussers van onze Vereniging 

op meerdere niveaus en verzorgd door professionals, in basis voor onze eigen leden, 

uitgebreid met andere 50-Plussers uit Heilig Landstichting. Marian heeft ons geadviseerd een 

aanjaagproject te starten en om daar subsidie voor te kunnen krijgen geattendeerd op de groep 

sportstimuleringbergendal en het Lokaal Sportakkoord, waarvoor wij met haar hulp inmiddels 

subsidie hebben gekregen. De fasering en planning van dit aanjaagproject is als volgt: 

- In september krijgen onze leden en alle 50-Plussers in HLS een brief over het initiatief. 

- Het organiseren van een informatieavond met nadere uitleg voor geïnteresseerden. 

- Start van proefcursussen door professionals van Kwiek Actieve Leefstijl in de periode half 

  oktober 2021 tot eind januari 2022 met als kosten voor de deelnemers € 2,50 per les. 

- Evaluatie en doorstart met kostendekkende bijdrage van de deelnemers. 

- Afronding van het aanjaagproject maart 2022. 

 

U ziet, er is genoeg te doen en nu maar hopen dat alles “gewoon” door kan gaan. 

Wij houden u op de hoogte, met tussendoor misschien extra berichten via de mail. 

Heeft u vragen, van welke aard dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen met Josje Pappôt 

06-22327987, Hans Bartels 06-20245760 of Marja van Rossum 06-22124509. 



 

 

 

        

        


