Infoblad 67
juni 2021

Programma juli 2021
Di. 6 en 20 juli: 13.30 u.
Lange wandeling v.a. Noeber Beemden
Di. 13 en 27 juli: 12.00 u.
Di. 14 en 28 sept. 12.00 u.
Do. 14 en di. 26 okt. 12.00 u.
6x Diner in Noeber Beemden
Di. 27 juli 14.00 u.
Film Amour
woensdag 22 sept.
Lezing door dhr.Jan van Wersch.
Colofon
bestuur:
Dhr. Jan Coenen
Voorzitter
Dhr. Piet Bastiaans
secretaris

☏ 046-4743140
☏ 046-4432147

Mw. Netty van den Molengraaf
penningmeester
☏ 06-22516259
Bestuursleden:
Mw. Ida Boesten
☏ 046-4234590
Mw. Marlou Buskens Schouteten
☏ 06-42459099
Dhr. Jacq Wijers
☏ 046-4432059
ledenadministrator

Diner in Noeber Beemden voor
alle leden.
In het vorige Infoblad hebben we jullie
uitgenodigd voor een gratis 3-gangen
diner in Noeber Beemden.
Hier volgen alle data voor degenen die zich
nog niet hebben aangemeld.

O
O
O
O
O
O

13 juli
27 juli
6 sept
20 sept
14 okt (let op: is donderdag)
26 okt

Aanmelden bij:
Jan Coenen, 046-47433140
janfrederikcoenen@ gmail.com
of Jacq Wijers 046-4432059
jacq.weyers@hotmail.com
Ook na deze periode blijven we voor
jullie koken. De kosten voor de maaltijd
dan, moeten nog berekend worden. In
het oktober-infoblad infomeren we u
over de prijs.

Bankrekening: NL42RABO0111796261
t.n.v. seniorenvereniging
Schinnen

Website:
www.seniorenschinnen.nl
Redactie Infoblad:
Manon Beckers/Marlou Buskens
m.beckers-houx@hetnet.nl
marlou.schouteten@ziggo.nl
Ledenadministrator:
Jacq Wijers; verzoek……
Geef wijzigingen svp aan hem door,
Ook mailadreswijzigingen.
jacq.weyers@hotmail.com

Info Seniorenver. Schinnen juni 2021 jaargang 7 uitgave 67 pagina 1 van 4

Infoblad 67
juni 2021

Lezing door dhr. van Wersch
Woensdag 22 september om 14.00 u.
Feiten en fabels over het klimaat
Rapport club van Rome 1971
Waarschuwing voor broeikasgassen
Wat doen broeikasgassen eigenlijk?
De betekenis van waterdamp
Beïnvloedingsfactoren klimaat en de
klimaatverandering
Invloed bevolkingsgroei, voedselproductie,
industrialisatie en uitputing natuurlijke
hulpbronnen, milieuvervuiling
Gevolgen : opwarming van de aarde en
CO2 uitstoot
Rol van de overige broeikasgassen als
milieuverstoorders, afkomstig uit bijv.
verkeer, veeteelt en industrie
Rol en betekenis van fijnstof voor onze
gezondheid
CO2 uitstoot naar sector
Waar komt methaan vandaan? Het aardse
methaan budget
Hoe vervuilend is Nederland? Vergelijking
met de rest van de wereld
Het dagelijks leven en het milieu aan de
hand van een aantal voorbeelden :
vliegverkeer, autogebruik, kleding
(spijkerbroek), kaasvoeding, autobanden,
biomassagebruik
Voorbeelden voor simpel zelfdoen voor
energiebesparing
Aanbevelingen voor het verminderen van
het milieuprobleem
Zeven stappen naar het behalen van de
doelen van "Parijs" .

De eerste wandeling na de
lockdown door de corona.
Dinsdagmiddag 23 juni gingen wij eindelijk
weer van start.
Met z’n 13en wandelden wij eerst richting
Terborg en toen door de bossen van
Spaubeek/Schinnen.
Het weer was wat minder, maar dat deerde
ons niet.
Onderweg kwamen wij ‘beren’ tegen (foto)
en natuurlijk prachtig natuurschoon.
Wij maakten op terug weg een stop bij
Terborgh, waar wij natuurlijk ook iets
lekkers dronken (foto).
Uiteindelijk kwam iedereen klets nat thuis,
na een heerlijke wandeling en vooral veel
gezelligheid!!

Jan Van Wersch
Aanmelden bij Gertie Werry
046-4431943
Netty Hoogland
0633834803
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Activiteiten voor het
komende seizoen
• Diner in Noeber Beemden
• Film
• Muziekcursus (Maurice Wiche)
• Kunstcursus (Arjen van Prooijen)
• 50+ pop-koor
• Wandelen kort/lang
• Lezingen
• Daguitstap
• Nieuwjaarsborrel
• Feestavond met ZIJ-actief
• Jaarvergadering
• Feestavond
• Zwemmen
• Gym
• Jeu de boules
• Yoga?
Nog een idee?
Geef dat door aan Netty Hoogland
06-33834803.
De activiteiten gaan we zo veel mogelijk
plannen op dinsdag en donderdag.
Cursus: Luiseren naar klassieke
muziek.

Film
di. 27 juli 2021
Amour
Aanvang
14.00 u.
Noeber Beemden
Kosten€1,50
Georges en Anne zijn een echtpaar op leeftijd,
Ze zijn gepensioneerde muziekdocenten.
Fysiek en mentaal doen beiden het prima.
Hier komt een einde aan als Anne een
beroerte krijgt en halfzijdig verlamd raakt.
Georges verzorgt Anne liefdevol. Hij moet
echter met lede ogen aanzien dat Anne
achteruitgaat.
Toch blijft hij zich trouw voor haar
wegcijferen.
Waarom? De titel geeft het antwoord.
Regie: Michael Haneke
Aanmelden: 06-42459099 of:
marlou.schouteten@ziggo.nl

En deze foto willen we jullie niet
onthouden.
Gemaakt tijdens wandeling, di. 22 juni

Donderdag 24 juni heeft Maurice de
uitgestelde cursus van 2020 afgerond.
We hebben met veel aandacht en plezier
naar zijn verhalen en muziek geluisterd.
Dit zijn de nieuwe data voor het
komende najaar:
Donderdag 18-11 en 25-11,
Donderdag 2-12, 9-12 en 16-12.
Aanvang 14.00 u.
Aanmelden kan bij:
marlou.schouteten@ziggo.nl
Het programma volgt in infoblad 68
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De winnaars van de woordzoeker van info
66 zijn!
Mevr. M. Passage De Beemden 4
Mevr. BM Pinckaers Altaarstraat 21
Dhr.
Hub Beusen Bovenste Puth 4 Puth.

Zo, dit is dan de laatste woordzoeker. In het
najaar zullen we hier weer mee doorgaan.
Het wordt te mooi weer om binnen te zitten
en bovendien komt de vakantie er aan.
Tot na de vakantie dus.
Voor wie weg gaat: gezond en fit weer terug!

Proficiat met de gewonnen prijs; een
cadeaubon van €15,- van Coop Schinnen.
De bon wordt bij U thuis bezorgd.
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