Infoblad 76
Juni 2022
jaargang 8
Aaaaa

https://seniorenschinnen.nl

Rondleiding bij ZWAMBURG kwekerij
van oesterzwammen en na afloop wat drinken
bovenin de REUSCH van Schimmert.
Woensdagmiddag 29 juni .
Vertrek om 13.15 u. vanaf de parkeerplaats
Brandweerkarzerne.
In een loods, in de schaduw van de watertoren
“De REUSCH” in Schimmert, krijgen we een
rondleiding in de oesterzwamkwekerij van
ZWAMBURG.(De Bockhofweg 10, Schimmert)
Vanaf april 2015 worden er oesterzwammen
gekweekt op koffiedrab.
Dit is een lokale reststroom die massaal wordt
weggegooid, maar nog ontzettend veel
organische waarde heeft.
Als moderne vuilnismannen halen ze dit op bij
bedrijven in Limburg.
Overheerlijke paddenstoelen zijn niet het
eindstation, Zwamburg ontwikkelt ook nieuwe
producten waar deze duurzame
oesterzwammen in verwerkt worden.
De rondleiding duurt een uur, begint met een
kopje koffie en eindigt met een overheerlijke
oesterzwammen bitterbal.

Na afloop lopen we naar de watertoren, (waar
we met de lift )bovenin het restaurant, kunnen
genieten van iets lekkers maar ook van een
fantastisch uitzicht van wel 60 km.ver.
Nieuwsgierig geworden?
Geef U op bij Jan Coenen 06-10563993 of
046-4743140, of Netty Hoogland 06-33834803
Vóór 25 juni. We gaan met eigen auto’s, graag
aangeven of U wilt rijden.
De passagier betaald € 2,- aan de chauffeur.
De seniorenvereniging is de sponsor
van het uitje.

De eettafel op 26 april jl. met heerlijke
venkelsoep. Hieronder het recept.
Zuppa di finocchoi – venkel soep
Benodigdheden:
• 1 ltr gevogeltebouillon
• Wit van een flinke prei
• 1 ui
• 2 middelgrote venkel knollen
• Pezo (peper en zout) en boter
• 2 aardappels
• 100 taleggio kaas (of een andere blauw
schimmel kaas)
• 2 plakken Parma ham
• Stokbrood / ciabatta
Bereiding:
Venkel reinigen en in blokjes snijden.
Ui reinigen en versnipperen.
Het wit van de prei reinigen en in halve ringen
snijden.
Boter verhitten en de ui en prei glazig stoven.
De versneden venkel toevoegen en even mee
laten stoven.
De bouillon en de in blokjes gesneden
aardappels toevoegen, kruiden en ca. 25
minuten zachtjes laten koken.
De soep fijn mixen en op smaak brengen met
pezo en enkele blokjes taleggio kaas. Alles
nog even laten koken.
Rooster de in blokjes gesneden Parma haam
in een pan met een beetje olijfolie.
Afwerking:
De soep uitscheppen en (warme) soepborden,
afwerken met de rest van de taleggio kaas en
Parma ham. Serveer met enkele stukjes
stokbrood/ciabatta.

Modeshow 3 mei
verzorgd door
Modehuis Hoffmans

Film: donderdag 9 juni 13.30 uur
Opera “Nabucco”

Komende uit Voorburg, het westen van
Nederland, verzorgde Hoffmans Mode een
geweldige modeshow.
De belangstelling was groot, 70 personen,
hoofdzakelijk dames, maar ook enkele heren.
Twee dames showden de kleding die werd
toegelicht door de Heer Hoffmans.
De kleding hing op rekken in kleur en maat.
Deze stonden rondom de tafels en je kon op je
gemak rondkijken. Er was pasgelegenheid,
waar je door de beide dames vriendelijk
geholpen werd.
Tijdens de show werden leuke combinaties
getoond van jassen, broeken, shirts en vesten.
De prijzen varieerde naar gelang de kwaliteit.
Aangezien er genoeg tijd was om rond te
kijken en te passen was het zeer gezellig. De
mensen hadden aandacht voor elkaar, vaak
hoorde je dat staat je mooi, moet je kopen!
Tussendoor werden ook nog diverse leuke
prijzen verloot.
Het modehuis gaat hun collectie ook
uitbreiden voor mannen.
Het was een zeer geslaagde middag en voor
herhaling vatbaar.

‘Nabucco' is de eerste succesvolle opera
van Verdi.
Het grote slavenkoor met het prachtige 'Va
pensiero' groeide uit tot het alternatieve
Italiaanse volkslied, een symbool van de
Italiaanse eenheid.
Nabucco vertelt het Bijbelse verhaal van de
Joodse ballingschap in Babylon. De wrede
heerser Nabucco raakt verwikkeld in een
machtsstrijd met zijn dochter Abigaille, waarin
zij uiteindelijk het onderspit zal delven en de
Joden hun vrijheid herwinnen.
Indrukwekkende decors, het grootse koor,
internationale solisten en prachtige muziek
van Verdi staan garant voor een
indrukwekkende voorstelling.
Deze film wordt op het groot scherm vertoond
in de zaal van Noeber Beemden. De
voorstelling duurt ongeveer 85 minuten.
Nederlandse ondertiteling. Deze film werd in
Ahoy Arena in Rotterdam opgenomen.

Film: woensdag 15 juni 14.00 uur
“Amelie”
Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
(2001) is een Franse romantische
komediefilm van Jean-Pierre Jeunet
met Audrey Tautou in de hoofdrol.
De film, geschreven door Jeunet en
Guillaume Laurant, is een
geromantiseerde weergave van het
leven in Montmartre in Parijs.
Een luchtige, amusante film.

Bezoek openluchtmuseum de Locht
In Melderslo op 12 mei.
Om half 10 vertrokken 33 senioren met
touringcarbedrijf Heijthuijzen richting
Melderslo naar het openluchtmuseum.
Hier wordt het vroeger bestaan op het NoordLimburgs platteland levend gehouden.
Al wandelend over het fraai onderhouden
terrein krijg je een goed beeld van het
plattelandsleven tot heden.
Er is van alles te zien; een boerderij 18601950, een ambachtenstraatje, een textielchampignon- en aspergepaviljoen, een
bakhuisje, een kapel, een smederij en nog
veel meer.
We werden ontvangen door een gids die
onder het genot van koffie en vlaai het
ontstaan van het museum toelichtte.

De deelnemers aan “Melderslo”

Ieder ging vervolgens op eigen gelegenheid
op pad. Heel veel uit ons verleden kwam
voorbij. Wat zijn de tijden toch veranderd.
Onze kinderen zouden de helft van de spullen
niet herkennen.
Na een heerlijke lunch, met kopje
aspergesoep, konden we nog een uurtje
rondlopen, of op het terras zitten in het heerlijk
zonnetje.
Rond half 5 waren we weer terug in Schinnen,
na genoten te hebben van dit zeer interessant
museum en het gezellig samen op stap zijn.

Wandeling 11 mei naar “Bie de Bron”
Het was mooi weer, zelfs warm. We gingen
met 10 personen via de “Leisure Lane”, het
oude mijnspoor, richting Alfa, naar Bie de
bron. Daar zaten we gezellig op het terras
koffie te drinken en appeltaart te eten, voor
zover beschikbaar.Het was heel gezellig.

Activiteiten in de maand Juni
zwemmen

Vrijdag

03-jun

15.00 uur

gym

Dinsdag

07-jun

10.00 uur

Hoeskamer

Dinsdag

07-jun

11,00 uur

zangkoor

Dinsdag

07-jun

13.30 uur

wandelen kort

Woensdag

08-jun

14.00 uur

Film opera “Nabucco”

Donderdag

09-jun

13.30 uur

Vrijdag

10-jun

15.00 uur

gym

Dinsdag

14-jun

10.00 uur

Hoeskamer

Dinsdag

14-jun

11,00 uur

zangkoor

Dinsdag

14-jun

13.30 uur

Woensdag

15-jun

14.00 uur

Vrijdag

17-jun

15.00 uur

gym

Dinsdag

21-jun

10.00 uur

Hoeskamer

Dinsdag

21-jun

11,00 uur

zangkoor

Dinsdag

21-jun

13.30 uur

Donderdag

23-jun

13.30 uur

Vrijdag

24-jun

15.00 uur

gym

Dinsdag

28-jun

10.00 uur

hoeskamer eettafel

Dinsdag

28-jun

12.30 uur

zangkoor

Dinsdag

28-jun

13.30 uur

Woensdag

29-jun

13.15 uur

zwemmen

Film “Amelie”
zwemmen

wandelen lang
zwemmen
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