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MODESHOW
Dinsdag 4 oktober verzorgde Hoffmans mode
weer een mooie modeshow voor ons.
De opkomst was groot, zo’n 60 personen.
De nieuwe najaar/ wintercollectie werd
geshowd door twee dames van Hofmans
mode. Tussendoor was er telkens een
tombola met leuke prijzen.

Na een uurtje kon er volop gekeken, gepast
en gekocht worden door de aanwezigen en
veel mooie artikelen gingen mee naar huis.
Donderdag 29 september gingen we voor de
2e keer naar Zwamburg in Schimmert. Hier
worden oesterzwammen op ‘koffiedrab’
gekweekt.
Daarna door voor een bezoekje aan de
‘Reusch’, de oude watertoren voor een
fantastisch uitzicht en een heerlijke kop koffie
met lekkere vlaai en genieten van het
geweldige uitzicht.
___________________________

De oplossing van de Woordzoeker in ons
infoblad van oktober was:
“Hoera voor de herfst”
Uit de goede inzenders is
mevrouw Zweiphenning
getrokken als winnaar van de Coöpcadeaubon. Proficiat!

De mannequins waren behulpzaam en hielpen
met het uitzoeken van mooie combinaties

ursus “Luisteren naar
klassieke muziek 2022”

Film woensdag 16 november 14.00
uur Noeber Beemden

Ook dit jaar organiseren wij weer een ‘luistercursus’ klassieke muziek. U kunt hier nog op
inschrijven.
Deze cursus wordt gegeven door
Docent: Maurice Wiche
Plaats: Noeber Beemden Schinnen
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Data: donderdag 10, 17 en 24 november,
1 en 8 december
Kosten leden: € 30,00
Niet leden: € 45,00
incl. koffie/thee
te betalen op: NL42RABO0111796261
Aanmelding bij (uiterlijk 5 november):
penningmeester@seniorenschinnen.nl of
telefoon: 06-22516259 Netty vd Molengraaf.
Programma Schinnen 2022
1. Slagwerk
2. Barok. Bach: Passacaglia in C voor orgel
3. Classicisme. Mozart: Symfonie nr.40 in G
4. Romantiek. Dvorak: Mis in D
5. Opera. Verdi: Otello
Zie onze vorige info voor nog meer informatie.
____________________________________

In deze verfilming van de bestseller van
Isabelle Allende volgen we drie generaties
van de Chileense familie Treuba.
Het verhaal begint in de rustige jaren twintig
van de vorige eeuw en eindigt in de turbulente
jaren zeventig. Hoofdpersoon is de arme
Estaban Treuba (Jeremy Irons). Hij maakt de
mooie Rosa Del Valle (Teri Polo) het hof. De
twee hebben trouwplannen, maar als Rosa
per ongeluk drinkt uit een vergiftigd glas dat
bestemd was voor haar vader, overlijdt zij.
Vervolgens reist Esteban naar de plantage
Tres Marias, waar hij een bloeiend bedrijf van
maakt. In 1944 vraagt hij de zus van Rosa, de
helderziende Clara (Meryl Streep), ten
huwelijk.

Kiekje van de lange wandeling van
september. (6 km)
Deze wandelingen zijn maximaal 6 km en
hebben een tussenstop bijvoorbeeld bij
‘gasterij Terborgh’ of de Muldermolen’
Loop een keer mee.

Samen met Estebans zuster Ferula (Glenn
Close) verhuizen Esteban en Clara naar Tres
Marias, waar hen een stormachtig leven wacht
in de schaduw
van de revolutie.

Lezing over “INDIA”

FEESTAVOND voor onze leden
MET ZIJ AKTIEF

8 november a.s. Noeber Beemden
om 14.00 – 16.15 uur.
Toegang gratis voor leden,
niet leden € 5,00
Op 8 november a.s. geeft Paul de Wit een
lezing over “India”. Aan bod komt onder
andere godsdienst, cultuur, sociale leven etc.

Op woensdag 23 november 2022 hebben wij
weer een gezamenlijke feestavond. Nadat we
een paar jaar niets konden organiseren
vanwege Corona hebben de beide
verenigingen de handen weer in elkaar
geslagen en een mooi en leuk programma
samengesteld.
Wij heten alle leden van harte welkom in
“Noeber Beemden”
Burgemeester Pijlsstraat 5A in Schinnen.
Hoe ziet het programma er uit:

Ook biedt hij Indiase artikelen aan zoals mooie
sjaaltjes, aparte doeken, sari’s etc. Alle
opbrengst hiervan gaat naar een lepra-project.
Om 15.00 uur is er een korte pauze.

Om 19.00 uur gaat de deur open en worden
jullie welkom geheten. Er wordt zoals in
Limburg gebruikelijk is begonnen met koffie en
vlaai.
Hierna begint het programma met een bekend
duo de “Fuchsia’s”.
Zij zullen ons met hun optreden komen
vermaken.
Na deze performance zal het “50+ popkoor”
van de Seniorenvereniging onder leiding van
Nadine Maes, een optreden verzorgen. Voor
de eerste keer op het podium. Spannend!
Hierna krijgen we nog een optreden van
Nadine Maes zelf, Zij zal mooie lusterliedjes
en meezingers presenteren.
Daarna wordt het tijd om rustig aan naar huis
te gaan. Nagenieten van de mooie en leuke
avond.
Namens bestuur
“Zij Aktief” en “Seniorenvereniging Schinnen”.
Aanmelden vóór 18 november bij:
Jan Coenen, Altaarstraat 21, Schinnen.
Telefoon: 06-10563993 of email:
jfgmcoenen@home.nl

Creatief bezig op 13 oktober j.l.

“Dag Mama”
Woensdag 19 oktober jl.

Zo’n 20 dames waren op de creatieve morgen
aanwezig om een mooi herfststuk te maken.
Bekijk alle gemaakte stukken op
www.seniorenschinnen.nl/herfst

___________________________
Korte wandeling 12 oktober
Het weer was mooi, de zon scheen, en een
grote groep ( 21 personen) had zin in een
heerlijke wandeling.
Deze keer zouden we richting ‘Bie de Bron’
lopen, via het oude mijnspoor en de vlonder
achter de Alfa.
Wat is de Mulderplas toch een mooi gebied,
geen auto’s en motoren.
Na een lekker kopje koffie met een stukje vlaai
werd de terugtocht hervat.
Iedereen was vrolijk gestemd, het was weer
gezellig samen.
Tot de volgende wandeling☕🍰🍷

Confronterend…herkenbaar.....mooi.....
leerzaam.....verhelderend.....we hadden 't niet
willen missen.....super middag/avond
aanrader.....had ik dit maar eerder
geweten.....vertederend.....hevig onder de
indruk....ik was er stil van.....eyeopener
.....ontroerend.....geraakt.....waardevol......
in één woord geweldig.....de theorie
verbonden met de praktijk.....aangrijpende
muziek..... Indrukwekkende presentatie.....ga
dit zien......
Zomaar enkele reacties na afloop van de
toeschouwers van het prachtige theaterstuk
“Dag Mama”, dat op woensdag middag/avond
werd gepresenteerd door de familie Blom.
Gepromoveerde ouderenpsychologen en
theatermakers Dr. David Blom en Drs. Sarah
Blom ( broer en zus ) en hun moeder.
De muziek en prachtige liedjes werden
gemaakt door broer Mischa.
Dankjewel aan de organisatoren en sponsors
van dit geweldige theaterstuk die het mogelijk
hebben gemaakt om dit in onze gemeente, in
de Oirsprong in Oirsbeek, te vertonen.
Wat 'n middag/avond.....dit kruipt onder je huid
en laat niet meer los !
Het vervolg op dit zeer leerzame stuk wordt
vertoond in juni 2023 in het ‘Parkstad Limburg
theater’ in Kerkrade.
Gaat dit beslist zien! Echt een aanrader.

De halve “Dag van de Ouderen”,
gehouden op donderdag 6 oktober jl., ligt weer
achter ons en we kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde middag.
De organisatie lag in handen van het comité
Dag vd Ouderen en de KBO Puth. Aangezien
Puth geen geschikte locatie heeft voor een
groot aantal deelnemers werd uitgeweken
naar Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade. In
een mooie grote en gezellig aangeklede zaal
werden we ontvangen met koffie en cake.
De voorzitter van Puth heette ons allen
welkom evenals de nieuwe wethouder
Levin de Koster. Deze laatste was blij verrast
met de grote opkomst en ook het feit dat een
dergelijke bijeenkomst voor ouderen mogelijk
was in zijn gemeente Beekdaelen.! Het thema
van de dag was " "Einzaam " het Limburgse
woord voor eenzaam.....
De heer Guus van Egdom kreeg het woord.
Hij is projectleider "Samen tegen
eenzaamheid "bij ouderenorganisatie KBO
Limburg en hij gaf 'n toelichting op de film
"Einzaam " die vervolgens getoond werd. De
hoofdrolspelers waren in de zaal aanwezig en
ook leuk om te weten....de film is opgenomen
in Puth.
Na 'n korte pauze waarin we 'n drankje
konden bestellen volgde het muzikaal
optreden van de heer Ruud Verhoeven. Hij
zong Chansons vertaald in het Limburgs met
'n verwijzing naar ouderen....zéér mooi
gezongen en meer dan de moeite waard.
Vervolgens kwam de buuttereedner Jo
Claessen en hij was bijzonder grappig temeer
omdat hij de hele buut op rijm had gemaakt
met meerdere verwijzingen en met 'n fikse
knipoog naar ons ouderen. Er werd hard om
gelachen.
Voor degenen die zich hadden opgegeven
volgde nu een uitgebreid warm buffet dat
iedereen zich goed liet smaken. De Wensbus
reed hiervoor zelfs 'n uurtje langer zodat
iedereen weer veilig thuis kon komen!
Al met al een middag om trots op te zijn. We
kijken uit naar volgend jaar waarin de
organisatie in handen zal zijn van de KBO
Doenrade....dus dat belooft wat!

Lezing:

“Sinterkloas”

Woensdag 30 november
door Annie Schreuder
14.00 u. Noeber Beemden.

Opgeven bij Gertie Werrij, 046-4431943 of
gertiewerrij.kloth@gmail.com
Vóór 25 november
Annie Schreuders Derks heeft haar
levenslange interesse in de Limburgse
volkscultuur geconcretiseerd in haar
Volkskundig Bureau “Nostal Nu”.
De door haar bijeengebrachte collectie geeft
een goed beeld van het leven van de
Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende
de laatste anderhalve eeuw.
Ze geeft in haar lezing antwoord op de vele
vragen over de goedheiligman.
-

Waarom eten wij eigenlijk
chocoladeletters?

-

En waarom jagen wij een oude
bisschop op een paard over de daken?

Deze en vele andere tradities, verhalen en
gebruiken rond Sinterklaas komen aan de
orde.
Veel plezier!
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