
 
 
 
 
 
Aaaaa 
 

 
MODESHOW DOOR 

 
Dinsdag 3 mei 14:00 uur  

in Noeber Beemden. 
Toegang gratis voor leden en niet-leden. 

_____________________________________ 
 

 
 
12 mei a.s. gaan we naar Melderslo,  
museum “De Locht”. 
U kunt zich nog aanmelden bij:  
Netty Hoogland, telefoon 06-33834803. 
Leden seniorenvereniging € 37,50 
Niet-leden seniorenvereniging € 40,00 
Aanmelden vòòr 6 mei a.s. 
Voor meer info zie infoblad 74. 
of internet seniorenschinnen.nl  
tel.  06-22775912. 
_____________________________________________ 
 

WIE GAAT ER MEE DE BLOEMETJES 
BUITEN ZETTEN? 

 
We willen een bezoekje brengen aan  
INTRATUIN, Egelantier 19 in Geleen, op 
maandag 30 Mei. 
Daar kunnen we genieten van al het moois, 
wat ze daar dit nieuwe voorjaar weer te 
bieden hebben. 
Lekker struinen en op zoek naar een paar 
mooie exemplaren, voor op je terras of je 
kamerraam. 
Halverwege is er een gezellige 
koffiecorner, waar we met z’n allen even 
pauzeren en wat drinken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Het vertrekpunt is de parkeerplaats bij de 
brandweerkazerne, waar we om 14.00 u. 
zullen vertrekken. 
Graag aanmelden (tot uiterlijk 26 mei )bij 
Netty Hoogland  tel. 06-33834803 
of nhoogland@gmail.com  
Hopelijk ben je bereid wat mensen mee te 
nemen in je auto, 
Dit graag vermelden bij de aanmelding. 
Als je passagier bent, graag €2,00 betalen 
aan de chauffeur. 
_____________________________________________ 

 
Korte wandeling 13 april. 

 
De zon scheen lekker en iedereen had er zin 
in. We waren met 22 wandelaars. Vandaag 
zouden we over het opgeknapte slechte stuk 
van het pad bij de Mulderplas gaan lopen. 
Het zou rollatorvriendelijk worden. 
 

 
 
Wat viel de verharding tegen, onregelmatig, 
gaten en een te grove kiezellaag. Moeilijk 
begaanbaar voor de rollators. 
 
Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er enige 
miscommunicatie met het uitvoerende bedrijf 
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is geweest en dat door bezuinigen een 
goedkopere afwerklaag is gebruikt. Heel erg 
jammer, in het kader van meer bewegen voor 
ouderen in de natuur zou je denken dat de 
gemeente dit hoog in het vaandel zou hebben 
staan, terwijl de overige wandelpaden heel erg 
goed zijn. Hopelijk wordt dit nog opgelost. 
 

 
 
De middag werd gezellig afgesloten bij de 
Muldermolen met een traktatie van de 
vereniging. 
 

 
---------------------------------------------- 

Jaarvergadering 7 april 
 

Op 7 april werd de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Door de zeer grote opkomst, zat de 
hele zaal vol. De aanwezige leden kregen, 
onder het genot van koffie en vlaai, van het 
bestuur te horen welke activiteiten er in 2021 
zijn gerealiseerd, hoe we er financieel 
voorstaan en wat de plannen voor 2022 zijn. 
Tevens werd het voorstel voor wijziging van 
de statuten in stemming gebracht. Deze 
werden unaniem geaccepteerd. 
 

Er waren 5 leden die 25 jaar lid waren. De 
heer J.Bruls, mevrouw M. Otten-Jacobs en 
mevrouw J. Ruijters-Diederen. 
Deze 3 jubilarissen werden even in het 
zonnetje gezet. 
 

 
 
De heer H. Weenen en mevrouw J. Weenen-
Jaspers waren ook 25 jaar lid maar waren 
helaas niet in staat de vergadering bij te 
wonen. De voorzitter heeft hen daarom even 
thuis gefêteerd.  
-------------------------------------------------------------- 

(Advertentie) 
 

BRIDGERS, die graag in clubverband willen 
bridgen, kom eens kijken op de 
maandagmiddag in de BrikkeOave,  
Lindeplein 7 in Brunssum.  
De sfeer is ongedwongen en gezellig! 
Er wordt gespeeld van 13.30 tot 17.00 uur.  
Door Corona, ziekte, ouderdom of anderszins 
is een aantal van de leden niet meer in staat 
om te komen bridgen. Bridgeclub Roode Beek 
wil graag nieuwe spelers verwelkomen! 
Contact onder gsm nr. 0639323346 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enthousiasme bij de oefeningen bij het 
zwemmen. Het eerste halfuur oefeningen, 
dan vrij zwemmen. Doe ook mee! Geef je op 
bij Bets Penders, telefoon 046-4431976.  
Ook voor niet-leden. 
Ieder vrijdagmiddag 15.00 uur-16:00 uur 

 



Film woensdag 18 mei 
14.00 uur Noeber Beemden 

 

 
De Franse feelgoodfilm Le grand bain draait 
om acht monsieurs die ook allemaal zo hun 
eigen struggles hebben. Mislukte carrières, 
huwelijksperikelen, eenzaamheid, slecht 
vaderschap… the usual. Maar één ding 
hebben ze met elkaar gemeen: ze gaan iedere 
week naar het gemeentelijke zwembad voor 
een les synchroonzwemmen. Heel afgetrainde 
lijven krijgen ze er niet van, maar het levert ze 
in ieder geval afleiding en un petit peu male 
bonding op. En uitlachsalvo’s natuurlijk: van 
het macho waterpoloteam, maar ook van hun 
eigen familie. Desondanks besluiten de 
mannen om zich op te geven voor het WK, 
wat natuurlijk een enorme uitdaging blijkt. 
Afzien voor hen, leuk voor ons. 
Geen vijfsterrenfilm, wél hartverwarmende 
feelgood met een mooie finale. 
 
 

 
Iedere 1e,2e,3e,en 5e dinsdag van de maand, 
vanaf 11.00 uur Hoeskamer. Kom ook eens 
langs voor een lekker bakkie koffie en als 

lunch gratis soep met brood. 

Creatief 14 april 
 
Donderdag 14 april jl hebben 19 deelnemers, 
heel creatief een mooi Paasstukje gemaakt. 
Het resultaat mocht er zijn. Ondanks dat alle 
deelnemers dezelfde materialen ter 
beschikking hadden, waren er uiteindelijk 19 
verschillende Paasstukjes. 
 
Knap en mooi gedaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer foto’s op de website: 
https://seniorenschinnen.nl  
 

 
 

 
 
 

 



Activiteiten in de maand Mei 
 
 
gym 10.00 uur 3-mei-22 
gym 10.00 uur 10-mei-22 
gym 10.00 uur 17-mei-22 
gym 10.00 uur 24-mei-22 
gym 10.00 uur 31-mei-22 
zwemmen 15.00 uur 6-mei-22 
zwemmen 15.00 uur 13-mei-22 
zwemmen 15.00 uur 20-mei-22 
zwemmen 15.00 uur 27-mei-22 
Film 14.00 uur 18-mei-22 
Hoeskamer 11,00 uur 3-mei-22 
Hoeskamer 11,00 uur 10-mei-22 
Hoeskamer 11,00 uur 17-mei-22 
Hoeskamer 11,00 uur 24-mei-22 
hoeskamer 
eettafel 12.30 uur 24-mei-22 
Hoeskamer 11.00 uur 31-mei-22 
zangkoor 13.30 uur 3-mei-22 
zangkoor 13.30 uur 10-mei-22 
zangkoor 13.30 uur 17-mei-22 
zangkoor 13.30 uur 24-mei-22 
zangkoor 13.30 uur 31-mei-22 
leesgroep 11.00 uur 11-mei-22 
modeshow 14.00 uur 3-mei-22 
uitstapje  
Melderslo              9.30 uur 

 
12-mei-22 

wandelen kort 14.00 uur 11-mei-22 
wandelen lang 13.30 uur 26-mei-22 
uitstapje 
Melderslo 09.30 uur 12-mei-22 
   

 
 
KBO leden met belastingvragen: 
Mevrouw Suijckerbuijk te Nuth,  
 

Donderdag 14 april jl. gingen wij vol 
verwachting naar de Inspiratiebijeenkomst 
van de KBO-PCOB in Roermond en we 
werden niet teleurgesteld. 
 
De zaal was goed gevuld met zielsverwanten 
en na een kopje koffie kwam de 1e 
spreker.......Jaap Jongbloed, welbekend van 
TV, Zijn thema was gezond, maar vooral fit, 
ouder worden. 
Zijn jeugdige uitstraling kreeg de zaal in 
beweging en hij kwam tot de conclusie dat hij 
ons niets meer kon `leren ` want wat waren we 
allemaal fit !! 
Verrassend hoeveel sport er individueel  werd 
bedreven maar ook per afdeling wordt 
georganiseerd ....petje af !! 
Wel gaf hij tips hoe we bij onze dagelijkse 
bezigheden spieren soepel kunnen 
houden......vooral aandacht voor 
lichaamshouding. 
 
Als 2e spreker stond Leo Fijen, ook bekend 
van TV en zijn boeken, geprogrammeerd maar 
hij was helaas geveld door corona en zat ziek 
thuis. 
Als zéér goede vervanger was Marinus van de 
Berg gevraagd, pastoraal werker en schrijver 
van vele boeken. Hij vertelde over zijn werk in 
de moeilijke coronatijd, over veel verborgen 
leed, hoe moeilijk veel mensen, die hij sprak, 
het gewone leven weer op kunnen pakken, 
bang zijn, Verlies ze niet uit het oog was zijn 
boodschap maar gun jezelf ook geestelijke 
ontspanning en momenten van stilte. De zaal 
hing aan zijn lippen....wat ´n inspirerende man. 
Als 3e en laatste spreker kwam Hans 
Straatman van Seniorweb ons digitaal 
bijpraten. Er verandert veel in deze snelle 
wereld en met Seniorweb.nl kunnen wij ons 
voordeel doen....maak daar gebruik van was 
zijn advies. 
 
Zeer tevreden verlieten wij de zaal voor ´n 
lekker broodje en toen konden wij huiswaarts 
want helaas zaten de workshops in de middag 
al vol. 
Misschien is ´t verstandig om in ´t vervolg 
vanuit de vereniging toch meer aandacht aan 
dergelijke bijeenkomsten te besteden zodat 
meer leden kunnen genieten van zo´n 
prachtige dag..... 
 
Agnes Hilkens en Idje Boesten 
 


