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KERSTACTIE 2021
Omdat wij door de Corona-pandemie dit jaar
weer minder activiteiten hebben kunnen
ontplooien, vonden wij het trakteren op een
kerstsurprise wel een goed idee.
Door de geweldige inzet van onze ‘bezorgers
van Nestor en infoblad’ en leden van de
activiteitencommissie, hebben wij op 13 en 14
december u weer een bijzondere Kerstattentie
bezorgd.

Deze bezorgers en vrijwilligers zijn:
Agnes Dieteren
Paula Louis
Harrie Franssen
Martha Cuijpers
Bets Penders
Gerda Zelissen
Frans Jacobs
Jaques Breikers
Jozef en Lily Pijls
Mientje Dieteren
Thea Cuypers
Ger Luijten
Leny Vogels
Toos Beckers
Wil Kees
Jan Coenen
Netty Hoogland (stelde tevens locatie
beschikbaar)
Idje Boesten

U, als onze leden, was best verrast hiermee en
wij mochten een aantal leuke reacties
ontvangen.
“Dag beste bestuursleden,
Hartelijk dank, ook namens Frans, voor de
grootse kerstattentie!! Wat een verrassing!!!
Natuurlijk zal ik mijn bijdrage aan onze
vereniging ook in 2022 met plezier blijven
voortzetten.
Wij wensen jullie, jullie naasten en allen die
jullie liefhebben een gezond en fijn 2022!
Voor onze vereniging wensen wij weer een
normale voortzetting van onze activiteiten.”
Manon
-----------------------------------“Blij verrast was ik toen ik het kerstpakketje
ontving van “onze “ seniorenvereniging.
In deze donkere dagen is zo’n lichtpuntje wel
heel welkom. Kerstbrood om mijn maag lekker
te verwennen en een sleutelhanger waardoor ik
nu weet waar mijn sleutels zijn.
Ik dank jullie allemaal voor het vele werk wat
jullie voor ons doen. Achter de schermen wordt
10 keer meer gewerkt dan wat wij zien.
Chapeau!
Ik wens jullie fijne gezellige dagen toe en blijf
gezond! Tot in het nieuwe jaar!”
Agnes Hilkens
--------------------------------

“Wil even de Kbo bedanken voor het mooie kado
dat wij hébben gekregen voor de feestdagen
groetjes “
Willy en Mat

Hartelijk dank!
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Ik wil het bestuur en vrijwilligers Fijne Feestdagen
en een gelukkig en gezond 2022 wensen. Hartelijke
groeten,
Thea Heil
———————————
Bij deze wil ik mij bedanken voor de mooie Kerstattentie en de goede wensen. Ook voor jullie alleen
hele fijne Kerstdagen en een gezond 2022.
Met vriendeijke groet,

Afscheid bestuursleden
Tijdens de jaarvergadering van 4 november jl.
namen we afscheid van bestuursleden
Netty Hoogland en Idje Boesten

Jeannij Quaedvlieg-Eussen.

Wat een ontzettend leuke, lieve verrassing.
Jammer dat ik niet thuis was om het persoonlijk
aan te pakken. Ik van mijn kant vind het
hartstikke leuk dat jullie me gevraagd hebben
voor het koortje. Kijk er al naar uit de dames
weer te zien! Heel erg bedankt voor de attentie
(en dan toch wel bijzonder om de kaart van
Sterre op deze manier weer te zien en te
ontvangen). Voor jullie ook hele fijne feestdagen

Door persoonlijke omstandigheden heeft
onlangs Marlou Buskens-Schouteten helaas
het bestuur ook verlaten.

en alle goeds voor het nieuwe jaar ✨ 🥂 🎵
Nadine Maes
————————————

————————————Dank je wel .Voor iedereen een mooi maar
vooral gezond 2022.
Jan en Jeannie Schaekens
https://seniorenschinnen.nl

Alledrie blijven zij zich toch voor onze
vereniging inzetten.
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Stuur uw oplossing naar:
Jan Coenen
Altaarstraat 21
6365 AH. Schinnen
Stop het in de brievenbus of stuur
per e-mail aan:
janfrederikcoenen@gmail.com

Film: Hors Normes
nu op 16 februari 2022
Om 14.00 uur in Noeber
Beemden

We mogen weer …..
We mogen weer langzaam opstarten met onze
activiteiten en we beginnen weer met de gym
op dinsdag 25 januari om 10.00 uur onder
leiding van Sharina. De regels zijn het zelfde als
voorheen, mondmasker bij binnenkomst en

—————————————————————
“EETTAFEL’’ op 22 februari a.s.

even de check ✅ van de corona pas of QR
code.
Om 11.00 uur is de Hoeskamer weer open.
Gezellig samen zijn. De boeken-ruil zal ook
kunnen plaats vinden.

Omdat de eettafel 23 november 2021 NIET is
doorgegaan, kunnen de deelnemers die toen
hadden gereserveerd op 22 februari komen.

Voor alle andere activiteiten wil ik jullie
verwijzen naar het programma aan de
achterzijde van dit infoblad.

Wij verzoeken u te willen betalen met uw
pinpasje / betaalpas van de bank
Mocht u verhinderd zijn, wilt u ons dat s.v.p.
laten weten. 06-22516259 Netty

Ik heb van velen gehoord dat jullie de
activiteiten gemist hebben, wij ook. Het
menselijke contact is heel belangrijk. Ik hoop
dat we jullie allemaal weer kunnen begroeten te
beginnen op 25 januari.

—————————————————————

Jan Coenen.

Denk s.v.p. Aan de QR-code en
mondkapje.

https://seniorenschinnen.nl
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Activiteiten januari/februari 2022
gym

25-jan.-22

10.00 uur

gym

1-feb.-22

10.00 uur

gym

8-feb.-22

10.00 uur

gym

15-feb.-22

10.00 uur

gym

22-feb.-22

10.00 uur

zwemmen

28-jan.22

15.00 uur

zwemmen

4-feb.-22

15.00 uur

zwemmen

11-feb.-22

15.00 uur

zwemmen

18-feb.-22

15.00 uur

zwemmen

25-feb.-22

15.00 uur

9-feb.-22

14.00 uur

lange
wandeling

23-feb.-22

14.00 uur

film

16-feb.-22

13.30 uur

muziekcursus

27-jan-22

14.00 uur

muziekcursus

3-feb.-22

14,00 uur

muziekcursus

10-feb.-22

14,00 uur

muziekcursus

17-feb.-22

14,00 uur

muziekcursus

24-feb.-22

14,00 uur

Hoeskamer

25-jan.-22

11.00 uur

Hoeskamer

1-feb.-22

11.00 uur

Hoeskamer

8-feb.-22

11.00 uur

Hoeskamer

15-feb.-22

11.00 uur

Eettafel

22-feb.-22

12.45 uur

zangkoor

1-feb.-22

13.30 uur

zangkoor

15-feb.-22

13.30 uur

leesgroep

9-feb.-22

10.30 uur

korte wandeling

theaters in het buitenland. Een extra reden om
in te haken? U bent van harte uitgenodigd. De
eerste reis die wij organiseren is hoe dan ook
een kraker vanjewelste: Verdi's La Traviata!
Onze deadline ligt op 4 februari. Zoals
gebruikelijk krijgt u een deskundige inleiding in
de bus, en zijn de prijzen incl. ticket en
busvervoer, en excl. een hapje eten ter plaatse.
Kijkt u, bij reservering, ook even naar de
corona-eisen beneden?
Verdi’s La Traviata in de Opera van
Düsseldorf
Zou Verdi het ooit vermoed hebben? Dat hij een
opera schreef die nu, zo'n 170 jaar na de
wereldpremière, nog steeds garant staat voor
volle zalen? Sterker nog, die tegenwoordig zo'n
beetje doorgaat voor de kaskraker onder de
kaskrakers? Want dat is dit stuk over een
plattelandsmeisje dat zich opwerkt tot
courtisane in het mondaine Parijs. Overal klinkt
de driekwartsmaat, een zwierige wals, die zich
langzaam ontpopt tot een dance macabre,
totdat haar adem stokt aan het slot, in de
armen van haar grote liefde. Het is een recept
om iedere zaal aan het snikken te krijgen. Voor
eeuwig!

Wij ontvingen het volgende bericht van
Maurice Wiche, docent klassieke muziek.

Wie: Düsseldorfer Symfoniker en Chor der
Deutsche Oper Am Rhein o.l.v. Antonio
Fogliani. Violetta Valéry - Luiza Fatyol, Alfredo Eduardo Aladrén, Germont - Bogdan Baciu
Waar: Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf
Wanneer: Vrijdag 25 februari 2022
Opstapplaatsen:
Maastricht (Geusselt):13.15 u.
Geleen (Glanerbrook): 13.45 u.
Roermond (Carpoolplaats Herten): 14.30 u.
Aankomst Düsseldorf: 15.30 u
Aanvang opera: 19.30 u.
Terugreis: vanaf 22.15 u
Kosten: € 89,- p.p.
Corona: bij theaterbezoek in Düsseldorf geldt
2G, dat wil zeggen toegang is alleen mogelijk
op vertoon van (internationale) QR-code (=
hersteld van corona, of gevaccineerd). Tijdens
de voorstelling is het dragen van een fpp2mondkapje verplicht. Bij annulering van de
voorstelling door de organisatie o.i.v. corona
wordt het geld gerestitueerd (excl.
administratiekosten).

Beste muziekliefhebber,
Terwijl de Nederlandse theaters nog gesloten
zijn, presenteren wij onze eendagsreizen naar

Inschrijven: e-mail: info@luistervilla.nl of via
www.luistervilla.nl of bel 046-4264136 of
06-29409942

Alle activiteiten vinden plaats in of vanaf
Noeber Beemden, behalve het zwemmen.
_________________________________
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