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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 2022Alleen 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. Meer informatie in het Raboblad. 

Stemmen kan eenvoudig onder de knop ’Zelf 
regelen’. Vanaf 5 september kan er gestemd 
worden en elke stem brengt 10 euro op voor 
onze vereniging en alle stemmen tellen, dus 
probeer mensen in je omgeving te mobiliseren 
(bijv. vrienden, kennissen, buren enz.) 

Hopelijk krijgen we een aardig bedrag bij 
elkaar. 

SPONSOR 

 

 

 

Met Coop Spiertz in Schinnen zijn afspraken 
gemaakt waardoor onze vereniging een flinke 
korting krijgt op de aankopen voor onze 
Eettafel. Hartelijk dank hiervoor en wij 
bevelen Coop Schinnen dan ook van harte bij 
u aan voor uw boodschappen. 

 

 
 

 
 
 

Film 21 september om 14.00 uur 
In Noeber Beemden. Toegang gratis. 
 

 
 
Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is 
verliefd op Dora, die als bruid beloofd is aan een 
fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje 
ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar 
verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen 
is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt 
Guido - omdat hij een jood is - samen met z'n zoon 
naar een concentratiekamp gedeporteerd. Omdat de 
levensomstandigheden in het kamp erbarmelijk zijn, 
is Guido vastbesloten zijn zoon tegen alles en 
iedereen te beschermen. Hij slaagt erin zijn angst te 
overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten 
zegevieren. Tegen iedereen die het wil horen vertelt 
hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is! 
 
Een prachtig verhaal over de kracht van liefde in een 
wereld vol waanzin. 
 
Winnaar van de Grote Juryprijs van Cannes. 
Overweldigend bioscoopsucces in Nederland en 
België. 
 

Infoblad 78 
september 2022 

jaargang 8 
https://seniorenschinnen.nl 



De “eettafel” van 26 juli jl. was een groot 
succes. Er werd nl gebarbecued. (BBQ) 
Dit viel bijzonder in de smaak van de 
bezoekers. 
Twee van onze koks (Jan en Leon) bedienden 
buiten de BBQ’s. Binnen stonden heerlijke 
salades en sausjes klaar, waaronder een 
fantastische rijstsalade van onze 
‘smaakdeskundige’ Gertie. 
 
Wij bedanken verder alle vrijwilligers die hier 
weer een succes van maakten. 
 

 
 
Voor de eetafel van 27 september a.s. kunt u 
zich nog aanmelden, bij voorkeur per email 
eettafel@seniorenschinnen.nl  

 
_____________________________________ 

Extra Rondleiding Zwamburg & 

bezoek “De Reusch” Schimmert 

tweede ronde op donderdag 29 september  

Door de geweldige animo voor dit uitje, gaan 
we op donderdag 29 september nog een keer 
naar Schimmert.  

Rondleiding bij de oesterzwamkwekerij 45 
min. (De Bockhofweg 10), u proeft aan het 
einde van de rondleiding een heerlijke 
oesterzwambitterbal.  

Het bezoek boven in het restaurant van de 
Reusch, (of omgekeerd.) hier krijgt U een kop 
koffie/thee en een heerlijk stuk eigengebakken 
koek.  

Dit is voor rekening van de 
seniorenvereniging, (wenst U nog meer 
drankjes o.i.d. te gebruiken dan is dit voor 
eigenrekening.)  

Iedereen die lid is van onze vereniging en nog 
niet is mee geweest en ook interesse heeft in 
dit uitje, moet zich opnieuw opgeven bij Jan 
Coenen 046-4743140 of Netty Hoogland tel. 
06-33834803/ email: nhoogland@gmail.com 
(de reservelijst is vervallen, we beginnen 
weer met een schone lei)  

Opgeven kan tot uiterlijk 18 september. 
Graag even bij vermelden of U een chauffeur 
kan zijn. De passagier betaald € 2,- aan de 
chauffeur. 

Verzamelen om 13.00 u. bij de parkeerplaats 
brandweerkazerne.  

De seniorenvereniging is de sponsor van 
dit uitje, alleen voor leden die nog niet zijn 
mee geweest. 

_____________________________________ 
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 

Zoals in de ledenvergadering al reeds 
opgemerkt, zijn wij dringend op zoek naar 1 of 
2 nieuwe bestuursleden.  
 
Wij verwachten een actieve bijdrage aan de 
activiteiten en vervanging van onze secretaris.  
 
Heeft u hier interesse in en wilt u uw steentje 
bijdragen aan onze vereniging neemt u dan 
voor meer informatie contact op met: 
Piet Bastiaans, telefoon 06-81241140  
of Jan Coenen, telefoon 06-10563993. 
_____________________________________ 
 

MODESHOW DOOR 

 
Dinsdag 4 oktober 14:00 uur  

in Noeber Beemden. 
Najaars en wintermode. 

 
Toegang gratis voor leden en niet-leden. 



Woensdag, 29 juni 2022 
 
Op deze heerlijke zonnige dag stond een uitstapje naar de 
voormalige watertoren in Schimmert ‘De Reusch’ op het 
programma, inclusief een rondleiding in de naastgelegen 
Oesterzwamkwekerij ‘Zwamburg’. 
De naam ‘Zwamburg’ is afgeleid van ‘oester ZWAM’ en 
‘limBURG’. De kwekerij werd in een drietal groepjes bezocht. 
Het ontstaan van de kwekerij tot en met het proces rond het 
kweken van de oesterzwam werd vakkundig door eigenaar Rob 
toegelicht. Tot slot was er voor iedereen een vers bereidde 
oesterzwam-bitterbal om te proeven. Mmmmm, heerlijk was die! 
 
Verder kon er een bezoek aan de watertoren gebracht worden. 
Het merendeel nam de lift naar het panoramaterras op de 7e 
verdieping en enkele sportievelingen klommen de 157 treden 
omhoog. Boven aangekomen kon men genieten van het mooie 
uitzicht onder het genot van een kopje koffie of thee en een 
heerlijk stukje vlaai. 
 
Aan het eind van deze leerzame en gezellige middag daalde iedereen weer naar beneden om 
huiswaarts te keren. 
 
Vanwege de grote aantal aanmeldingen voor deze excursie, vindt er op donderdag 29 september 
nog een extra bezoek plaats. Zie pagina 2. 
 

 
 

Dag van de senioren, 6 oktober 
 

In bijgaande flyer leest u alles over deze speciale dag voor de senioren in onze gemeente. 
 
 



Activiteiten in de maand september 
 
gym 10.00 uur Dinsdag 6-9 

gym 10.00 uur Dinsdag 13-9 

gym 10.00 uur Dinsdag 20-9 

gym 10.00 uur Dinsdag 27-9 
    

Film 14.00 uur Woensdag 21-9 

Hoeskamer 11,00 uur Dinsdag 6-9 

Hoeskamer 11,00 uur Dinsdag 13-9 

Hoeskamer 11,00 uur Dinsdag 20-9 

hoeskamer eettafel 12.30 uur Dinsdag 27-9 
    

wandelen kort 14.00 uur Woensdag 14-9 

wandelen lang 13.30 uur Donderdag 22-9 

zangkoor 13.30 uur Dinsdag 6-9 

zangkoor 13.30 uur Dinsdag 13-9 

zangkoor 13.30 uur Dinsdag 20-9 

zangkoor 13.30 uur Dinsdag 27-9 

    
zwemmen 15.00 uur Vrijdag 9-9 

zwemmen 15.00 uur Vrijdag 16-9 

zwemmen 15.00 uur Vrijdag 23-9 

zwemmen 15.00 uur Vrijdag 30-9 

    

Modeshow 14:00 uur dinsdag 4-10 
    

Leesgroep 11:00 uur Woensdag 21-9 
    

Uitstapje Zwamburg en Reusch 13:00 uur Donderdag 29-9 

 
Op 13 oktober a.s. willen wij weer een “creatieve” morgen verzorgen. Hierover meer in ons volgend 
infoblad.  
 


