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  NIEUWSBRIEF 4: MEI 2022 

 

Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook de uitnodiging voor een gezamenlijk dagje uit, dat in het 

teken zal staan van ons 60-jarig jubileum. En deze geheel verzorgde dag kunnen wij u tegen 

een zeer aantrekkelijke prijs aanbieden dankzij een mooie schenking van een gulle gever. Wij 

hopen dan ook dat u zich in groten getale gaat aanmelden, zodat wij met zoveel mogelijk 

leden van deze gezellige dag kunnen genieten.  

Het dagje uit vindt plaats op DINSDAG 21 JUNI!!! Ja, u leest het goed. Op de derde 

donderdag (16 juni) was de boot niet vrij en aangezien wij de hele boot voor onszelf wilden 

hebben, moesten we voor een andere datum kiezen. Hopelijk kunt u allemaal meegaan! ☺ 
 

DORPSLUNCH OP WOENSDAG 4 MEI 

Gezellig met elkaar genieten van een heerlijke lunch. Komt u ook? 

MENU: 

  

 

 Zacht gegaarde varkensprocureur met peperroomsaus, 

aardappel- en groentegarnituur 

 

 

 

                                                  

 

Koffie-amaretto-mousse met slagroom 

 

 

 

Koffie/thee 

 

Plaats: Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114 

Tijd   : Ontvangst tussen 12.00-12.30 uur 

Prijs  : €15,-- 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via e-mail kbo.hls3@gmail.com of telefonisch  

06-22124509. 

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

Op  dinsdagmiddag 17 mei kunt u naar de bioscoop. De film begint om 15.45 uur en op 

vertoon van uw KBO-pas geldt een gereduceerd tarief €7,80 i.p.v. €11,30. Het is noodzakelijk 

te reserveren, telefonisch 024-6221346 of via internet www.cinetwins.nl. Het adres van Cine 

Twins is Kerkplein 2b, Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus, lijn 83 

stopt vlakbij. Film: The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de 

realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins laat je geen 
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moment los. Olivia Colman als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde 

tastbaar.  

 

LEREN OMGAAN MET SMARTPHONE/IPHONE, TABLET/iPAD 

Vanaf donderdag 12 mei kunt u deelnemen aan de training Smartphone/Tablet. 

De duur van de training is 1 uur gedurende 5 weken en de kosten bedragen €50,- voor onze 

leden en voor niet-leden €75,- inclusief een kopje koffie/thee. 

U kunt zich aanmelden bij Hans Bartels, e-mail jhhbartels@kpnmail.nl of tel.06-20245760. 

 

DE ARNHEMSE VILLAMOORD, EEN RECHTERLIJKE DWALING? 

Donderdagmiddag 19 mei zal ons lid Peter Tak, professor-emeritus aan de Universiteit van 

Nijmegen en internationaal erkend expert op het terrein van de strafrechtsvergelijking, een 

lezing houden over de Arnhemse Villamoord. 

Op 2 september 1998 werd ’s avonds bij een gewapende overval de bewoonster van het pand 

doodgeschoten. Haar op bezoek zijnde vriendin overleefde een schot. Zij heeft de dader 

gezien en gaf de politie een goed signalement. Maanden nadien werd een groep van zeven  

verdachten met Turkse roots en twee Nederlanders aangehouden. 

Tijdens de verhoren bekenden twee (Turkse)verdachten, een bekentenis die zij later introkken. 

De verdachten werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen behalve de twee bekennende 

verdachten. 

Over de juistheid van die veroordelingen bestaan ernstige twijfels. De bekentenissen zijn met 

bedreiging tot stand gekomen en sporen niet met de resultaten van het politieonderzoek, er 

worden dingen verteld door de bekennende verdachten die in het geheel niet kloppen en de 

schutter voldoet niet aan het door de getuige opgegeven signalement. 

Wat is hier allemaal misgegaan bij de verhoren en hoe is de bekentenis tot stand gekomen ? 

Wat kun je doen als je als veroordeelde zeer aannemelijk kunt maken dat je met het misdrijf 

niks te maken kan hebben gehad? Hoe groot is je kans dat het veroordelend vonnis ongedaan 

gemaakt wordt? 

In de voordracht wordt met tal van argumenten overtuigend aannemelijk gemaakt dat alle 

veroordelingen in deze zaak niet kunnen kloppen en onjuist zijn. Toch worden de 

veroordelingen in deze zaak niet ongedaan gemaakt. Hoe kan dit bestaan in Nederland? 

 

KOFFIE-OCHTENDEN (Elke tweede en vierde donderdag van de maand) 

U kunt op 12 mei om 10.30 uur gezellig op de koffie komen in de Bosduivel. Op 26 mei gaat 

de koffie-ochtend niet door omdat het dan Hemelvaartsdag is. De koffie/thee met iets lekkers 

is gratis. 

 

SPORTIEF BEWEGEN 

Elke dinsdagochtend bieden wij verschillende lessen aan die 

bijdragen aan een Positieve Gezondheid, te weten: 

  9.00 uur: Pilateslessen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders 

10.30 uur: Sportief Wandelen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders  

11.00 uur: In Balans voor 70+ o.l.v. Marian Schijf 

Komt u gerust een keer deelnemen aan een proefles. 

Voor alle informatie en aanmelding kunt u terecht bij Hans 

Bartels, jhhbartels@kpnmail.nl of telefonisch 06-20245760. 

 
Bestuur 

Hans Bartels, penningmeester   tel. 06-20245760 

Josje Pappôt-Weide, ledenadministratie  tel. 06-22327987 

Marja van Rossum-van Oppenraaij, secretaris tel. 06-22124509 
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