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Programma februari 2021
Di. 16 feb. Film: La tête haute
14.00 u. Noeber Beemden
Di. 16 mrt. Film: Amour
14.00 u. Noeber Beemden
Do. 25 feb. en 4 mrt.
Muziekcursus
14.00 u. Noeber Beemden
Onder voorbehoud van de coronamaatregels.
Rabo Clubactie 2020

Wij zijn laat met de informatie, maar
wilden u deze niet onthouden.
Helaas heeft de Rabo Clubactie in 2020
maar € 183,36 opgebracht.
Een enorm verschil met 2019. De
veranderde spelregels van Rabo
veroorzaakten dit…
Mocht dit jaar de Clubactie weer doorgaan,
dan hopen wij toch dat er meer leden zijn
die meedoen !
Wij zullen u dan op tijd hierover
informeren.
Colofon
bestuur:
Jan Coenen
Voorzitter

☏ 046-4743140

Dhr. Piet Bastiaans
secretaris

☏ 046-4432147

Mw. Netty van den Molengraaf
penningmeester
☏ 06-22516259
Bestuursleden:
Mw. Ida Boesten
☏ 046 4234590
Mw. Marlou Buskens Schouteten
☏ 06 42459099
Bankrekening: NL42RABO0111796261
t.n.v. seniorenvereniging
Schinnen

Website: www.seniorenschinnen.nl

Beste leden.

Jullie krijgen het Infoblad bijna iedere
maand in de brievenbus met daarin een
opsomming van de activiteiten die wij als
activiteitengroep en bestuur organiseren of
hebben georganiseerd. Vaak met foto’s.
Ook de belangrijke mededelingen
ontbreken niet.
In het nieuwe jaar 2021 willen we daar
verandering in aan brengen.
Het Infoblad zou dan bijv. seniorenblad
genoemd kunnen worden.
De artikelen die jullie gewend zijn, blijven
want dat is belangrijk voor de
aankondigingen van de activiteiten.
Nieuw is: dat we jullie als leden
uitnodigen om mee te schrijven in het
seniorenblad. Hebben jullie iets leuks te
melden, is er een leuke anekdote of een
geheim familierecept, en voor de dichters
onder ons een mooi gedicht dat jullie met
ons willen delen. Het seniorenblad zal dan
meer van ons allemaal zijn.
Het bericht mag natuurlijk op de computer
gemaakt worden maar kan ook
handgeschreven zijn. De redactie zorgt wel
dat het overgeschreven wordt op de
computer. Jullie inzendingen moeten met
naam en adres naar de redactie gezonden
worden of bij een van de bestuursleden in
de brievenbus gedeponeerd worden.
Anonieme berichten worden niet
opgenomen. Ook berichten die kwetsend
zijn of beledigend, worden uitgesloten. We
houden het gezellig en leuk. Zijn er
problemen, neem dan contact op met het
bestuur. Het is aan de redactie wat
opgenomen wordt in het Infoblad. We
hopen dat jullie veel inspiratie hebben en
dat we de eerst komende maand al de
eerste berichten van jullie mogen opnemen
in het blad. Wij zijn vol verwachting.
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Beste leden,
We hebben allemaal kunnen horen dat
we nog langer in de Lock-down blijven
en dat betekent dat we als vereniging
niets kunnen organiseren.
De Noeber Beemden blijft dicht. Alle
horeca is gesloten. Wandelen mag maar
met 2 personen. Sporten en yoga mag
niet, ook buiten niet (afgezien van het
weer). De niet noodzakelijke winkels
zoals kleding blijven dicht. De kapper
blijft dicht. Iedereen moet zoveel
mogelijk thuis blijven. Er mag nog maar
één persoon per dag op bezoek komen.
En alle evenementen zijn verboden.
Openbaar vervoer is alleen voor
noodzakelijk reizen. Winkels die open
mogen zoals supermarkten sluiten om
20.00 uur. Het reizen naar het
buitenland is niet toegestaan tot half
maart tenzij het strikt noodzakelijk is.
De mondkapjes plicht is ook nog van
toepassing tenzij het medisch niet
mogelijk is. Maar dat moet je dan wel
bewijzen als er om gevraagd wordt.
Jullie begrijpen dat wij als bestuur van
onze vereniging met de rug tegen de
muur staan, niets kunnen en mogen
organiseren hoe graag we dit ook
willen.
Een ding wil ik jullie wel beloven. Als we
groen licht krijgen, gaan we ook vol van
start. We stellen jullie meteen op de
hoogte over wanneer en wat.
We hopen jullie dan ook allemaal te
ontvangen op onze activiteiten. Er staat
een gevarieerd programma klaar dus
houd het Infoblad of de website goed
bij.

Zoal jullie hebben gezien, wordt ons
blad een klein beetje veranderd. Het is
nu ook een blad waar jullie én op de
hoogte worden gehouden én er
mogelijkheden zijn om een puzzel te
maken én jullie zijn uitgenodigd om een
mooi verhaal of iets ander te schrijven
dat we kunnen plaatsen, maak er
gebruik van zou ik zeggen.
Verder wens ik jullie allemaal veel
gezondheid toe, blijf gezond en blijf fit
door thuis wat oefeningen te doen,
hebben jullie de beweegwijzer nog die
we in het begin van de corona hebben
uitgedeeld? Zo niet dan bel even dan
zal ik zorgen dat je er een krijgt.
Groet,
Jan Coenen, voorzitter

Film in Noeber Beemden,
14.00 u. plus boekenuitleen

Lieve mensen ik ga er van uit dat we na
9 februari wat meer kunnen/mogen.
Ik plan in elk geval 2 films. De 9e horen
we via premier Rutten wat weer
mogelijk is.
Kijk op de site of de film door mag
gaan. Aanmelden verplicht:
marlou.schouteten@ziggo.nl of bel:
0642459099
We draaien de films de derde dinsdag
van de maand: kosten: €1,50
Di. 16 feb. La tête haute
Di. 16 mrt. Amour
Informatie over de film vind je in het
blad van november, deze staat ook op
de website.
Voor en na de film is er tijd om boeken
uit te zoeken en mee te nemen.

Infoblad Schinnen januari 2021 jaargang 7 uitgave 62 pagina 2 van 4

Infobladblad 62
Januari 2021
Muziekcursus les 4 en 5 inhaaldata:
Do. 25 feb. en 4 mrt. aanvang 14.00 u.
Onder voorbehoud dat de lock down wordt
opgeheven half februari.
Gedicht.
Vandaag voelt als gebroken wit
heel bescheiden, stil en klein
afstand houdt ons in de greep
terwijl je juist dichtbij wil zijn
geen lieve kus, geen open armen
die omhelzen en verwarmen
tranen die je niet kunt drogen
schouders die niet troosten mogen
maar de liefde ach de liefde
de liefde huilt en lacht en bidt
ze danst zichzelf van hart tot hart
in warm gebroken wit
ze vult de ruimte met een glimlach
die ons zoekt en vindt en raakt
liefde is het ene woord
dat verbindt en zachter maakt

(zilverensleutels.nl)
Afscheid Netty Hoogland

Zoals jullie kunnen lezen gaat Netty
Hoogland stoppen als mede bestuurder van
de vereniging. Gelukkig blijft ze wel actief
bij de activiteiten groep.
We kennen Netty als een actief lid en altijd
bij alles wat ze doet bedacht en accuraat.
Gastvrij als er vergaderd moest worden
met eigen gemaakte koeken en heerlijke
koffie. Netty we zullen je missen in het
bestuur. Door alle beperkingen die we
opgelegd hebben gekregen, hebben we nog
niets aan een afscheid kunnen doen maar
ik beloof je, hier komen we op terug. We
zullen elkaar nog vaak zien bij de
activiteitengroep en bij de wandelingen.
Jan Coenen

Beëindiging bestuursfunctie.
Het was voorjaar 2013 toen Jan Kuhl ons
aansprak met de vraag of Wim en ik de
wandelmiddagen wilden verzorgen voor de
vereniging.
Als wandelliefhebbers waren wij daar wel
voor te porren. En dan ook nog de
Schinnense senioren leren kennen, dat
sprak ons wel aan.
Met veel plezier stippelden we routes uit
van rond de 7 km en zochten we mooie
“opsteek - plekken” uit om gezellig,
halverwege de wandeling, onder het genot
van drank en spijs samen te zijn.
Er werd een activiteitengroep samengesteld
waar ik bij gevraagd werd om o.a. het
jaarprogramma samen te stellen.
Zo werd mijn betrokkenheid bij de
vereniging steeds groter en werd ik
nieuwsgierig naar wat er nog meer speelde
bij een bestuur om een vereniging te
runnen.
2015 t/m 2020 waren voor mij 5
waardevolle en leerzame jaren als
bestuurslid, waarin véél veranderd is ten
goede van de vereniging. Het is mooi om
gezamenlijk de raderen te laten draaien
voor de vereniging, maar dat kan alleen
met elkaar, dus voel je je geroepen om
mee te denken in het bestuur.
Meld je aan bij één van de bestuursleden.
Einde 2020 heb ik besloten dat de tijd was
aangebroken om mijn bestuursfunctie neer
te leggen vanaf 1 januari 2021. In de
activiteitengroep blijf ik nog wél een tijdje
meedenken voor de toekomst.
Netty Hoogland.

.
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De oplossing van deze woordzoeker kan gestuurd worden naar Jan Coenen.
Altaarstraat 21, 6365 AH Schinnen
Er wordt een kleine prijs verloot onder drie goede inzenders, zet je naam dus bij de
woordzoeker.
Naam:

Adres:

tel.nr
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Heeft u opgemerkt dat we al met jaargang 7 starten in 2021 ?

