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Vereniging 50Plus  H. Landstichting   

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

   NIEUWSBRIEF 1: JANUARI 2 23 

 
Beste leden, 

 

Het nieuwe jaar zijn wij gestart met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 

januari waarbij ongeveer 70 leden aanwezig waren. Wij hebben teruggeblikt op het afgelopen 

jubileumjaar en een vooruitblik geworpen naar het nieuwe jaar én we hebben het door u 

aangeboden kunstwerk onthuld, evenals het schilderij. Beide hebben een mooie plek gekregen 

in de Bosduivel en daar zijn wij bijzonder trots op. Nogmaals heel veel dank! 

Met frisse moed gaan we verder met onze activiteiten en wij hopen u daarbij te ontmoeten. 

Heeft u ideeën, dan horen we dat graag, want met elkaar maken we de Vereniging. 

 

NIET GEHEEL ONBELANGRIJK: U ontvangt bij deze Nieuwsbrief ook de nota voor uw 

lidmaatschap voor 2023!  

 

PROGRAMMA TOT EN MET JUNI 

- 16 februari : stamppottenbuffet 

- 9 en 23 maart : gesprekstraining luisteren  

- 16 maart : algemene ledenvergadering 

- 13 april : terugkomdag gesprekstraining luisteren 

- 20 april : lezing door Wouter Helmer: Natuurontwikkeling, van Gelderse Poort 

                         tot Donau Delta 

- 10 of 11 mei : dagje uit naar de Keukenhof 

- 15 juni  : een middag met Toon Hermans: Joop van Rossum en Hans Bartels 

Over al deze activiteiten zullen wij u nog uitgebreid informeren in de Nieuwsbrief 

voorafgaand aan de betreffende maand.  

 

DORPSLUNCH  

Op woensdag 1 februari nodigen wij u van harte uit voor de dorpslunch in restaurant 

Rozenhof waar de kok voor u een heerlijk tweegangen menu heeft voorbereid. Komt u ook? 

 

- STOOFPOTJE VAN WITVIS MET GROENTE EN 

RIJST 

- VANILLE-IJS MET WARME KERSEN 

- KOFFIE/THEE 

 

Tijd : 12.00-12.30 uur 

Plaats : restaurant Rozenhof 

Prijs : €15,00 

U kunt zich aanmelden via kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 06-22124509. 

 

KENNISMAKINGSLES NORDIC WALKING VOOR IEDEREEN 

Donderdag 2 februari om 11.30 - 12.45 uur is er een gratis kennismakingsles Nordic 

Walking vanaf de Bosduivel. 

De gratis les is mede mogelijk gemaakt vanuit het sportakkoord Berg en Dal.  
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De docent, Marian Schijf, van In Beweging 

is INWA opgeleid en weet al jarenlang 

deelnemers  op iedere leeftijd en ook met 

lichamelijke ongemakken te motiveren. 

Materiaal is aanwezig, als deelnemer zorg je 

voor stevige (wandel-)schoenen en een goed 

humeur.  

Na de les kun je je opgeven voor de cursus 

van 5 lessen, deze lessen heb je hard nodig 

om alle ins en outs van deze mooie sport te 

leren. Heb je de cursus afgerond dan ben je een maand welkom in alle door 

wandelbegeleiders begeleide wekelijkse groepjes. 

Nordic Walking zorgt voor meer conditie, een goede loophouding en gebruik van 99% van 

alle spieren. Mooie bijkomstigheid is dat deze sport buiten en in onze mooie woonomgeving 

is en zo maak je alle seizoenen van het jaar mee. 

Gratis kennismaken: bel In Beweging 06-13260571. Hartelijke groet, Marian Schijf. 

 

 

SENIORENBIOS CINE TWINS MALDEN 

Op vertoon van uw KBO-pas kunt u tegen een gereduceerd tarief van €7,30 op dinsdag 14 

februari om 15.45 uur naar de film ZEE VAN TIJD. Reserveren op www.cinetwins.nl of 

telefonisch 024-6221346. 

Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren ’80 met hun zoontje Kai de wereld rond: 

stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan 

verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt. Het 

abrupte einde van de reis is het begin van innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om 

overeind te blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de 

vroegere geliefden elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld. Zee 

van Tijd is de openingsfilm van het Nederlands Film Festival op 21 september 2022. 

 

STAMPPOTTENBUFFET 

Op donderdag 16 februari verzorgt slagerij/traiteur Yvo Mulder voor ons weer een heerlijk 

stamppottenbuffet. U bent vanaf 12.30 uur van harte welkom in de Bosduivel. 

U kunt keuze maken uit: 

 

- Zuurkoolstamppot of boerenkool 

- Hachee 

- Knapperige speklapjes 

- Slagersrookworst  

- Gebakken spekjes 

- Vleesjus 

 

Natuurlijk hebben wij voor u ook een heerlijk ijsdessert met warme kersen en slagroom. Een 

drankje bij de maaltijd en een kopje koffie/thee als afsluiting zijn bij de prijs inbegrepen. U 

kunt zich aanmelden door overmaking van €15,00 naar bankrekeningnr. NL 40 RABO 

0117424528 t.n.v. penningmeester KBO Heilig Landstichting onder vermelding van 

“stamppottenbuffet”.  

U KUNT ZICH TOT UITERLIJK DINSDAG 7 FEBRUARI AANMELDEN!!!! 

 

 

http://www.cinetwins.nl/
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BRIDGECLUB HEILIG LANDSTICHTING 

Vindt u bridgen ook zo’n leuke denksport?  

Iedere dinsdagmiddag vindt in de Bosduivel een bridgedrive plaats van 13.30-17.00 uur. 

Aanmelding gebeurt ter plaatse een kwartier voor aanvang van de bridgedrive. 

De bridgeclub wordt geleid door Ine Cox (secretaris), Nico Cox (wedstrijdleider) en Theo de 

Witte (algemeen coördinator en bridgedocent). Alle bridgers zijn welkom, ervaren en minder 

ervaren. We spelen bridge in een gemoedelijke sfeer. 

De kosten bedragen €3,00 per persoon per keer, inclusief koffie/thee. 

Een- of tweemaal per maand geeft Theo de Witte een mini-clinic voor belangstellenden 

binnen onze club. De onderwerpen zijn zeer praktisch, maar geven wel extra diepgang aan 

gebruikelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. De mini-clinics starten om 12.45 uur. 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich opgeven bij Ine Cox, Petruslaan 16, via e-mail 

ine.cox@gmail.com of telefonisch 06-46149844. U bent van harte welkom. 

 

GESPREKSTRAINING LUISTEREN 

Overkomt het u ook wel eens dat een gesprek maar niet wil vlotten? Dat er 

niet naar je geluisterd wordt en dat je niet nader tot elkaar komt, maar dat 

graag zou willen? Dan is er goed nieuws!  

Je kunt leren om een goed gesprek te voeren. Een goed gesprek begint om 

mét aandacht en zónder oordeel te luisteren naar elkaar.. 

In de training “Leren luisteren” gaan we samen oefenen met luisteren naar elkaar. In 

tweetallen of in kleine groepjes gaan we oefenen en zullen we veel genoegen beleven aan de 

goede gesprekken die al tijdens de training ontstaan. 

De training wordt gegeven door Moniek Steggerda en Henny Käyser-Fontaine. Beiden zijn lid 

van de werkgroep Identiteit en Zingeving KBO Gelderland en van onze Vereniging 50Plus. 

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten en 1 terugkommiddag. Data en tijd: 9 en 23 maart en  

13 april van 14.00-16.30 uur in de Bosduivel. Natuurlijk staat de koffie/thee voor u klaar. 

Opgave en info: m.steggerda@live.nl of 06-20492900. 

Voor onze leden is deze training kosteloos en voor niet-leden €10,00. 

 

WANDELEN IN HEILIG LANDSTICHTING 

Op vrijdag 24 februari is het thema “Hoe dieren het doen” o.l.v. Helen v.d. Ven. Verliefde 

vossen zijn luidruchtige lovers. Luister maar in de schemering, ze zijn dichtbij. Ook de uil is 

op vrijersvoeten, met zijn tedere ‘Oehoe’ lokt hij de vrouwtjes. Vertrek vanaf de Bosduivel 

om 14.00 uur, kosten €3,00, inclusief koffie/thee na afloop in de Bosduivel. Aanmelden bij 

Annelies van Gunst, anneliesvgunst@gmail.com.  

 

MEDEDELINGEN 

- Op dinsdag 14 februari is het “Digitaal café” open in de Bosduivel van 10.00 uur – 

12.00 uur. Vrijwilligers van SeniorWeb helpen u met uw digitale vragen. 

- Op donderdag 9 en 23 februari is het Koffietijd in de Bosduivel vanaf 10.30 uur. 

Gratis koffie of thee staan voor u klaar en natuurlijk met iets lekkers! 

- Wilt u zich aanmelden voor Pilateslessen, Sportief Wandelen of In Balans voor 70+ op 

elke dinsdagochtend, dan kunt u alle informatie hierover vragen aan Hans Bartels,  

e-mail 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  

Aspirant bestuurslid, Tonneke van Gemert-Derks 
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