
 
 
 
 
 
Aaaaa 
 

Film 20 juli 14.00 uur 
 

 
 
Catherine's verwarde vader is stervende. De 
unieke gave van haar vader als briljant 
wiskundig professor wordt ernstig vertroebeld 
door zijn geestelijke aftakeling en zij is de 
enige die hem kan en wil bijstaan.  
 
Catherine, zelf ook bevoordeeld met deze 
hoogbegaafheid, wordt gedwongen haar eigen 
weggestopte angsten en emoties onder ogen 
te komen.  
 
Eén van haar vaders studenten, de verlegen 
Hal, is haar steun en toeverlaat. Naast hun 
gemeenschappelijke wiskundige interesse 
voelen ze zich op meerdere vlakken enorm tot 
elkaar aangetrokken. 
 
 Als haar overheersende zus ook bij haar in 
trekt, blijkt dat "1 + 1" niet altijd gelijk is aan 
"2".... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Augustus vakantiemaand 
 
In augustus liggen onze activiteiten even stil. 
Wij gaan op vakantie of blijven lekker thuis. 
 
Stuur ons uw vakantieverhaal liefst met foto’s 
zodat wij iedereen kunnen laten weten wat we 
zoal in de vakantie hebben gedaan. 
 
U kunt uw kopij zenden aan: 
infoblad@seniorenschinnen.nl   OF 
per brief bij de voorzitter in de bus: 
 
Jan Coenen, Altaarstraat 21, Schinnen. 

Rabo	Club	Support	2022 
Beste senioren (en anderen) van Schinnen, 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de actie 
Rabo ClubSupport. De Rabobank verdeelt 
ieder jaar een geldbedrag onder de 
deelnemende goede doelen. De leden van de 
bank bepalen, door te stemmen, welke 
stichting of club een financiële bijdrage krijgt 
en hoeveel. 

Die actie loopt van 5 september t/m 27 
september 2022. 

Alleen leden van de bank kunnen stemmen. 
Dit stemmen gaat via de Rabo-App of Rabo 
Internetbankieren. Er wordt dus geen 
stemcode per mail of post verstuurd. 
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Stemmen kan eenvoudig onder de knop ’Zelf 
regelen’. 

Vanaf 5 september kan er gestemd worden en 
elke stem brengt 10 euro op ! en alle stemmen 
tellen, dus probeer mensen in je omgeving te 
mobiliseren (bijv. kinderen, vrienden, 
kennissen, buren enz.) 

In ons volgend infoblad leest u er nog het 
laatste nieuws over 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Hoeskamer” in Noeber Beemden 

 
Iedere dinsdagmorgen is er Hoeskamer in 
Noeber Beemden (behalve de 4e dinsdag van 
de maand). 
 
Dan kan er gezellig worden gekletst met 
elkaar, kopje koffie of thee drinken, kaarten, 
rummikub spelen etc. 
 
Tussen de middag serveren wij gratis een 
kopje soep of een ander lekker hapje. 
 
De Hoeskamer is voor alle senioren van 
Schinnen, dus ook niet leden.  
 
Kom eens kijken samen met je partner, vriend 
of vriendin, buurvrouw of ….. en doe mee. 
 

 

 
Twee Vliegen 

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een 
oude man, zegt de een tegen de ander: “Weet 
je nog dat we hier vroeger verstoppertje 
speelden”. 
 

 
 
 

Bezoek Intratuin 30 mei 
 

Het was héél gezellig met z’n allen (10 pers.) 
naar Intratuin, er werd gezocht naar bepaalde 
planten, er werden planten-tips aan elkaar 
doorverteld, koffie gedronken met heerlijke 
vla.  
 
Kortom een geslaagde middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modeshow Herfst/wintermode 

 
 

Door        wordt er binnenkort 
weer een modeshow gegeven voor de 
herfst- en wintermode. 
 
U leest er meer over in ons volgend 
infoblad. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



Activiteiten in de maand Juli 
 
In Augustus zijn er geen activiteiten wegens vakantie. 
 
 

Zwemmen 1-jul.-22 15.00 uur 

Gym 5-jul.-22 10.00 uur 

Hoeskamer 5-jul.-22 11.00 uur 

Zangkoor 5-jul.-22 13.30 uur 

Zwemmen 8-jul.-22 15.00 uur 

Gym 12-jul.-22 10.00 uur 

Hoeskamer 12-jul.-22 11.00 uur 

Zangkoor 12-jul.-22 13.30 uur 

Wandelen kort 13-jul.-22 14.00 uur 

Zwemmen 15-jul.-22 15.00 uur 

Gym 19-jul.-22 10.00 uur 

Hoeskamer 19-jul.-22 11.00 uur 

Zangkoor 19-jul.-22 13.30 uur 

Film “PROOF” 20-jul.-22 14.00 uur 

Zwemmen 22-jul.-22 15.00 uur 

Gym 26-jul.-22 10.00 uur 

Hoeskamer-eettafel 26-jul.-22 12.30 uur 

Zangkoor 26-jul.-22 13.30 uur 

Wandelen lang 28-jul.-22 13.30 uur 

Zwemmen 29-jul.-22 15.00 uur 
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