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Beste KBO-er,  

 
Op het moment van het uitkomen van deze NieuwswijSr is het bijna 
zomervakantie voor de schoolkinderen en veel gezinnen trekken er op 
uit om te gaan genieten van de vrije tijd en uitstapjes. Ondanks het 
zomerreces van het bestuur staan er deze vakantieweken ook voor u 
allerlei activiteiten op het  programma.  
Ook kijken we terug op een prima verlopen 
 dagreis naar de Yacultfabriek , boottocht  
en bezoek aan Elburg en afsluitend een  
heerlijk diner bij ‘de Pub”. Het was een                 
 stralende dag en de reis was tot in de  
puntjes prima georganiseerd door de  
activiteitencommissie. 
 
De weergoden waren ons niet zo goed 
gezind op 12 juni, waardoor we de fietstocht  
helaas moesten annuleren. De barbecue  
daarentegen ging door en was prima 
verzorgd.  
Sil en Lenie, hartelijk dank voor het bakken!!! 

 
 
 

Overleden  
Op 5 juni 2019 is ons lid Berthe Wientjens-Verhofstad 
overleden in zorgcentrum Norbertus, weduwe van Frans 
Wientjens, op de leeftijd van 94 jaar. Wij wensen de 
familie Verhofstad en familie Wientjens veel sterkte toe       

  de komende tijd. 
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Data komende activiteiten: 
Huifkartocht 80 +:       woensdag 10 juli (zie  
   bijgaande uitnodiging) 
Fietstocht:  i.v.m. de huifkartocht 
   op 10 juli is deze verplaatst naar de  
   derde woensdag van de maand op   
   woensdag 17 juli; vertrek 13.30 uur bij  
   de kerk. 
Fietstocht Kevelaer:  dinsdag 6 augustus 
   We vertrekken om 8.30 uur met de fiets bij de 
   kerk, samen met de dames van Zij-actief;  
   opgave is niet nodig.  
   Om 11.15 uur is er een Eucharistieviering 
                                    in de grote basiliek, 

          opgeluisterd door een koor uit Groesbeek.  
          Na afloop is er om 13.00 uur gelegenheid 
          om samen iets te gaan eten. (kosten zijn  
          voor eigen rekening) 
   
          Degene die met de auto gaan graag even 
          contact opnemen met Lies Veenstra       
         (0485-530683) in verband met tijdstip    
          vertrek en eventueel samen rijden. 

 
Fietstocht:  woensdag 14 augustus 13.30 uur bij de kerk. 
Excursie september: in de maand september staat er een excursie 
   gepland naar het bedrijf van Kamps Bonen in de 
   Looi.  
   De exacte datum en verdere informatie volgt
   in de NieuwswijSr van augustus. 
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AANBIEDINGEN KBO leden 
Op de website van de KBO staan regelmatig aanbiedingen waardoor u 
kunt besparen op apparaten en hulpmiddelen zoals smartphones voor 
senioren of goedkope batterijen voor hoortoestellen.  
Als lid van de KBO geniet u van een aanzienlijke korting.  
Kijk hiervoor op: 
www.kbo-pcob-voordeel.nl 
 

CAMPAGNE TEGEN OUDERENMISHANDELING 
Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn.  
Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met 
ouderenmishandeling. 
Om mensen op te roepen iets te doen wanneer zij een vermoeden 
hebben van ouderenmishandeling is op 12 juni een landelijke 
campagne gestart over dit lastige onderwerp.  
Motto is: “Het houdt niet op totdat je zelf iets doet”. 
De KBO-PCOB is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze 
campagne. 
 

BELEEFPLUS VENRAY op  27 en 28 september 
Dit jaar wordt voor de 5e maal de BeleefPlus beurs georganiseerd, dit 
jaar is deze beurs voor de actieve 50-plusser in Venray in de 
Evenementenhal. 
Tientallen exposanten presenteren hun producten en/of diensten, op 
het podium en in de diverse seminarruimtes vinden activiteiten plaats 
zoals modeshow en livemuziek. 
De beurs wordt gehouden op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. 
 

50+BEURS UTRECHT 17 tot en met 21 september 
Van 17 tot en met 21 september vindt in Utrecht de 50+ beurs plaats 
in de Jaarbeurs. Via de KBO-PCOB kunt u tot 15 juli met voordeel 
entreekaartjes voor deze beurs bestellen. 
 

http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
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Seniorenbioscop Malden 

 

ONLY THE BRAVE - DI 2 JULI 15:45 
Drama - 133 min 
Onder leiding van hoofdopzichter Eric Morsh 
waken de “Granite Mountain Hotshots”, een 
groep brandweermannen, over levens, huizen 
en alles wat dierbaar is. In 2013 wordt de groep 
erop uit gestuurd om een grote brand in te 
dammen. Een groot deel van de bemanning 
komt echter vast te zitten. 
 
                                      

Green Book – Di 20 augustus 15.45 uur 

Drama-130 min. 
Pianist Don Shirley is in 1962 op zoek naar een 
lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van 
Amerika. Hij komt in contact met een Italiaans- 
Amerikaanse uitsmijter Tony Lip. Tijdens hun reis 
worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde 
persoonlijkheden, gevaar en racisme maar ook met onverwachte 
menselijkheden. 
                                                                                                                               
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief van €7,- . Verplicht reserveren (gratis)  via tel. 024 - 622 13 46 of 
via internet www.cinetwins.nl). Adres: Kerkplein 2b 6581 AC Malden. 
Graag wat eerder aanwezig zijn om uw kaartje op te halen, zodat de 
film op tijd kan beginnen.  
 
(Volgende NieuwswijSr verschijnt op 27 augustus 2019) 

 

 

http://www.cinetwins.nl/

