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Vereniging 50Plus  H. Landstichting   

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

 

NIEUWSBRIEF 6: SEPTEMBER 2022 
 

Beste leden, 

 

Met een fantastisch en tevreden gevoel kijken we met 81 leden terug op het uitstapje van 21 

juni jl. De reis verliep goed, het museumbezoek aan het museum Terug in de Tijd was leuk en 

de bootreis vanuit Maasbracht was super goed verzorgd. Een jubileum-tocht waardig!!!  

Jammer genoeg ging de tocht met de MuseumPlusBus op 19 augustus niet door. 

De maanden juli en augustus waren stille maanden wat onze Vereniging betreft wegens de 

vakantie en wat was het soms heet!!! Hopelijk heeft u de hitte het hoofd kunnen bieden en 

binnen de koelte gezocht. Wij gaan in ieder geval de tweede helft van het jaar met allerlei 

activiteiten beginnen en het overzicht tot en met december heeft u in de laatste nieuwsbrief 

van juni kunnen lezen, maar nu eerst de start in september. Het is een lange nieuwsbrief 

geworden, dus neemt u er vooral de tijd voor!!! 

 

ERELIDMAATSCHAP VOOR FRANS GEERTSEN 

 

Op 2 augustus jl. werd Frans 90 jaar en hij heeft namens de 

Vereniging 50Plus een erelidmaatschap ontvangen. Velen van u 

kennen hem en weten dat hij zijn hele leven al overal bij betrokken is 

in ons dorp en zo ook bij onze Vereniging. Hij heeft zich hiervoor 

vele jaren (en nog) ingezet, waarvan ook een drietal jaren in het 

bestuur. Reden genoeg om hem erelid te maken. 

 

ACTIEF BEWEGEN IN DE BOSDUIVEL 

 

Op dinsdag 30 augustus starten de volgende lessen weer: Pilates om 9.00 

uur, Sportief Wandelen om 10.30 uur en Bewegen voor 70+ om 11.00 

uur. De kosten voor onze leden voor Pilates en Bewegen voor 70+ 

bedragen tot en met december €96,- inclusief koffie/thee na afloop en voor Sportief Wandelen 

betaalt u €80,-, inclusief koffie/thee. Neemt u deel aan zowel Pilates als aan Sportief 

Wandelen dan krijgt u korting en betaalt u  €150,-. 

Het is mogelijk dat u eerst een proefles neemt. Voor informatie en aanmelding kunt u contact 

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

 

UITLEG OVER HET STEMMEN BIJ RABO CLUBSUPPORT 

 

Wij hebben onze Vereniging aangemeld bij de Rabo 

Clubsupport voor geldelijke ondersteuning en dat 

betekent hoe meer mensen op ons stemmen, des te meer 

geld wij zullen ontvangen!!!! Dus vraagt u a.u.b. al uw 

familie, vrienden, buren, kennissen enz. om op ons te 

stemmen. Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen. Dit stemmen gaat via de RaboApp 

of Rabo Internetbankieren tussen 5 en 27 september. Er wordt dus geen stemcode per mail of 
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post verstuurd. Stemmen kan eenvoudig onder de knop ‘Zelf regelen’ en stem op Vereniging 

50Plus Heilig Landstichting. Alvast reuze bedankt voor uw moeite! 

 

 

DE KOFFIE STAAT KLAAR!  

 

Elke 2e en 4e donderdagochtend van de maand om 

10.30 uur kunt u gezellig koffie komen drinken in de 

Bosduivel, helemaal gratis! Door een goede 

samenwerking met de Bosduivel, de Dorpsvereniging 

en de Vereniging 50Plus krijgt u deze aangeboden, 

omdat wij ontmoeting alle drie hoog in ons vaandel 

hebben staan. Dus kom gezellig en ontmoet elkaar op 8 

september. Op 22 september is geen koffie drinken i.v.m. een middagprogramma. 

 

DORPSLUNCH OP WOENSDAG 7 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.  

U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat. Zie bovenstaande gegevens op deze 

Nieuwsbrief. 

 

Het volgende menu zal de kok voor u bereiden: 

 

 

• Waterkers-stamppot met een gehaktbal en jus 

 

 

 

• Citroenijs met sinaasappelsaus 

 

 

• Koffie of thee 

 
 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

 

Op dinsdagmiddag 13 september 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 MINARI: Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het 

landelijke Arkansas om daar hun ‘American dream’ waar te maken. Jacob hoopt dat een 

boerderij zijn gezin aan een beter leven zal helpen, maar de nieuwe omgeving brengt flink wat 

uitdagingen met zich mee. Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwijking van 

hun zoon David houdt de familie constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een weg te 

vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder onverwachts bij ze intrekt, wordt het gezin 

pas echt op de proef gesteld. 
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VERVOLG OP DE VORIG JAAR OPGESTARTE DIGITALE TRAININGEN 

 

 

De vorig jaar opgestarte trainingen voor het gebruik van de I-Phone/ Smartphone, I-Pad/ 

Tablet en Laptop hebben ons duidelijk gemaakt dat we onze leden gerichter moeten 

begeleiden en opleiden in het vertrouwd om kunnen gaan met de digitale wereld. Een van de 

initiatieven hiervoor is het ons in de nabije toekomst gaan presenteren via onze eigen website 

met daarop alle voor u van belang of interessant zijnde informatie. 

Een ander initiatief van ons is, dat u binnenkort, individueel, maandelijks met al uw digitale 

vragen terecht kunt bij ons ‘Digitaal café’ in De Bosduivel, bemand met specialisten van 

‘Seniorweb’. U moet dan wel lid zijn van Seniorweb. Dit “Digitaal Café” is open op de 2e of 

4e donderdagochtend van de maand, gelijktijdig met het koffie drinken. U hoort binnenkort op 

welke donderdagochtend het gaat worden. 

 

NIJMEGEN 1944, ‘VAN RAMP NAAR BEVRIJDING’  
 
 

 

Op donderdag 15 september zal Ruud Hendriks, oud-Nijmegenaar (en neef van Bep 

Huisman, oud-voorzitter) een lezing houden onder de titel “Nijmegen 1944, van ramp naar 

bevrijding”. Ruud kan als jongetje van 3 ½ - 4 jaar oud niet echt als een 

“ervaringsdeskundige” aangemerkt worden, maar put over deze gebeurtenissen in het voor 

Nijmegen bijzondere jaar 1944 deels uit zijn eigen herinneringen en deels uit overlevering. 

Ongetwijfeld zullen velen bekend zijn met de gebeurtenis, zeg maar ramp, die zich in 

Nijmegen op 22 februari voltrok, nl. het Bombardement op het centrum van de 

stad. Hij zal o.m. vertellen hoe hij en zijn familie deze tragedie beleefd hebben en zal dit 

drama tevens onderstrepen met de vertoning van een aantal door hem samengestelde 

videofilms, w.o. de video “Langs de Brandgrenzen van het Bombardement”. 

De “Slag om Nijmegen” in september 1944, een half jaar na het Bombardement is, zoals 

vaker is gebleken, bij veel Nederlanders tamelijk onbekend. 

Als onderdeel van de operatie Market-Garden vond hier een heroïsche en zeer bloedige 

strijd plaats met vele doden, gewonden en ontheemde inwoners en schade aan de stad en 

omliggende dorpen. Wat deze gebeurtenis nog schrijnender maakt is het feit, dat de Operatie 

Market-Garden grotendeels een mislukking is geworden en als gevolg daarvan mede de basis 

heeft gelegd voor de vreselijke hongerwinter 1944-1945 in het nog bezette deel van 

Nederland boven de grote rivieren. 

Hij zal ook in een paar videofilms laten zien welke herinneringen er aan dit rampjaar 1944 in 

Nijmegen nu nog zijn. Een daarvan is de sinds 2014 dagelijks gehouden “Sunset March”. 
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U bent van harte welkom om 14.00 uur in de Bosduivel. 

 

INFORMATIE VANUIT DE WMO EN FORTE WELZIJN BERG EN DAL 

 

Op donderdag 22 september zullen Mauri Liebrand, WMO consulent, en Sanne Verburg, 

opbouwwerker Forte Welzijn, u informeren over de mogelijkheden van de WMO. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, 

zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan 

de maatschappij. De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken 

van melding bij het Sociaal Team. Dit kunt u doen door te bellen naar het Sociaal Team of 

door het contactformulier in te vullen op de gemeentewebsite. 

Na uw aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak 

te maken voor een gesprek. Tijdens het gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt er 

door een consulent/deskundige van de gemeente onderzocht: 

 Waar de problemen in uw situatie liggen 

 Wat er nodig is om deze problemen op te lossen 

De gemeente bekijkt verder in hoeverre u zelfstandig bent en wat familie en naasten in uw 

omgeving voor u kunnen betekenen. 

Tijdens deze middag kunt u vragen stellen over de WMO en welke voorzieningen hierbij 

horen. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 

- Vervoers- of reisvergoedingen 

- Huishoudelijke ondersteuning           

- Mantelzorgondersteuning 

- Ontmoetingsactiviteiten 

- Dagbesteding 

- Een aanpassing in uw woning 

- Enz. 

Zo zijn er wellicht nog andere onderwerpen, waar u iets meer over wilt weten. 

Wij beantwoorden graag al uw vragen. Graag tot donderdag de 22e om 14.00 uur in de 

Bosduivel. 

 

 

 

DE VOLENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN WEEK 39 

 

 

 

 
Bestuur  
Hans Bartels,     penningmeester  tel. 06-20245760  
Josje Pappôt-Weide,    ledenadministratie  tel. 06-22327987  
Marja van Rossum-van Oppenraaij,  secretaris   tel. 06-22124509  
Aspirant bestuursleden Ingrid Eikendal, Hanneke Wennekes en Tonneke van Gemert 
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