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Mevr. Annie Schreuders - Derks.
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“KLIMAAT EN ENERGIEBESPARING”

Dinsdag 10 november 2020 is de
Dhr. dr. v. Wersch weer bereid om
een interessante lezing te geven, dit
keer over “KLIMAAT EN
ENERGIEBESPARING”.
Gemeenschapshuis:
Noeber Beemden is de plek waar dit
plaats mag vinden, om 14.00 uur.
Vanaf 13.45 uur staat de deur open.
Aanmelden met naam, en
telefoonnummer bij Netty Hoogland
vóór dinsdag 10 november, het liefst
via email nhoogland@gmail.com ,
anders telefonisch op 06-33834803
I.v.m. de regels van het R.I.V.M.
mogen er niet meer dan 30 pers. in
het gebouw, ook mag er géén koffie of
drankje geserveerd worden.
Neem zelf een flesje drinken mee.
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Luisteren naar klassieke muziek

Vol verwachting klopt ons hart nu wij
kunnen uitkijken naar een lezing over

Docent: Maurice Wiche
Donderdag in Noeber Beemden
Tijd: 14.00 – 16.00 u.
Aanmelden kan nog: Bij Gertie Werrij
046-4431943 of gertiewerrij.kloth@gmail.com
Kosten: voor leden:
€ 32,50
Voor niet leden € 42,50
Data en programma:
1. 05-11-2020 J.S.Bach:
2. 19-11-2020 Beethoven:
3. 26-11-2020 Brahms:
4. 03-12-2020
Opera. Korngold: die tote Stadt
5. 10-12-2020
Opera. Puccini: Madama Butterfly
Het volledige programma vindt u in Info 59 of
op de website.
Ook hier geldt: mondkapje op als je naar
binnen komt ofwel je verplaatst in Noeber
Beemden, als je zit, mag dat af.

Wandel - Nazit in Noeber Beemden

"SINTERKLAOS "

verzorgd door:
Mevr. Annie Schreuders - Derks.
Annie heeft het Volkskundig bureau NostaNU in
Susteren en ook het Museum voor de Vrouw in
Echt opgericht.
Zij zal ons deze middag meenemen in de
historie van Sinterklaas en zeker ook Zwarte
Piet.
In december wordt het feest van de grote
kindervriend gevierd. In de lezing vertelt zij
over vermakelijke zaken over Sinterklaas. Ze
geeft antwoord op de vele vragen over de
goedheilig man. Gebruiken rond Sinterklaas
zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom
eten wij eigenlijk chocolade letters? En waarom
jagen wij een oude bisschop op een paard over
de daken? Hoe komt Sinterklaas aan zijn
rijkdom?
Het belooft een interessante, humoristische en
lekkere middag te worden.
Wanneer: dinsdag 1 december a.s.
Waar : Noeber Beemden Schinnen
Tijd: 14.00 uur
Aanmelden met naam en telefoonnummer, tot
uiterlijk 26 nov. Bij:
Netty Hoogland 06-33834803 of
per e-mail nhoogland@gmail.com.
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Corona en onze verenigings-activiteiten:
Nu de maatregelen omtrent de corona weer zijn aangescherpt door de overheid
het volgende:
- Het zwemmen en de wandelingen gaan voorlopig niet door. Het zwemmen
is een maatregel genomen door het zwembad de Haamen.
- Voor het Jeu de boule geldt hetzelfde. Je mag maar met 4 personen buiten
aanwezig zijn met een onderlinge afstand van 1,50 meter. Dit gaat niet bij
deze jeu de boules baan. Wilt U zelf een balletje gooien, dan kan dat
natuurlijk wel, maar denk aan de geldende regels. Een boete is duur.
- Omdat er 30 mensen in een zaal mogen, met 1,5 m. afstand en goede
ventilatie, kunnen yoga en gym wel doorgaan.
- Hetzelfde geldt voor de film, op 27 oktober, en de muziek cursus. Lezing
klimaat gaat ook door op 10-11-2020. Wel aanmelden dit is verplicht. (zie
elders in dit infoblad)
- De gezamenlijke avond op 18-11-2020 met Zij Aktief en het LKV en de
KBO gaat niet door i.v.m. het te hoge aantal deelnemers.
Kom met een mondkapje op naar binnen en doe het pas af als je zit.
Desinfecteer de handen.
Heton heeft de keuken en het café gedeelte tot nader bericht moeten sluiten.
Dus kan er geen koffie, thee e.d. geschonken en gedronken worden.
Wil je toch iets drinken, dan moet je dat zelf meenemen.
Voel je je niet lekker, of ben je verkouden of ben je onzeker hierover, blijf dan
thuis.
Iedereen die mee doet aan een activiteit doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

Film: ‘Sorry, we missed you’ op dinsdag 24 november in
Noeber Beemden, Let op de tijd: aanvang 14.00 u. Kosten: €1,50
Als geen ander kan Ken Loach (geholpen door vaste
scenarioschrijver Paul Laverty) indringende en
urgente verhalen vertellen over gewone mensen. In I,
Daniel Blake ging dat over een werkloze weduwnaar
die vastloopt in het systeem, deze keer gaat het over
een heel gezin. Beide ouders werken zich het
schompes (hij als pakjesbezorger, zij als
zorgverlener), en toch kunnen ze zich financieel
nauwelijks redden. En ondertussen hebben ze geen
tijd meer voor elkaar, of voor hun twee kinderen.
Aangrijpend, levensecht en vlekkeloos geacteerd en
geregisseerd.
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Wandeling richting de nieuwe woonwijk Vonderstraat en Nagelbeek.
Het weer was ons goed gezind. Met in totaal 36 deelnemers vertrokken we in 2
groepen , een lange en een korte wandeling naar de Vonderstraat.
We werden ontvangen door Rob Peters van woningvereniging ‘zo wonen’ en Hub
Franssen namens bewoners commissie en gemeente.
In de Vonderstraat kregen we uitleg over de afbraak van de oude woningen en opbouw
van de nieuwe senioren en 1 gezinswoningen. De oude woningen waren slecht en in
overleg met bewoners en gemeente is het besluit genomen om energie zuinige
woningen te bouwen. Goed geïsoleerd, dubbelglas en zonnepanelen. Geen voortuin
maar een stoep met een brede groenstrook, die nog ingericht moet worden, rekening
houdend met de wensen van de bewoners. Auto’s krijgen aan de achterzijde van de
tuin naast het tuinhok een plek.
We mochten een eengezinswoning bekijken. Erg ruim,3 slaapkamers, met vaste trap
naar zolder. Zowel binnen als buiten mooi afgewerkt.
De nieuwe Vonderstraat is nu een hele mooie buurt. Complimenten voor alle mensen
die hieraan meegewerkt hebben. Het is te hopen dat de groenvoorziening ook zo
aangepakt gaat worden met ruimte voor kinderen maar ook bankjes om gezellig te
kletsen, naast gras, beplanting die in de winter groen blijft en een paar mooie bomen
om in de komende hete zomers onder te kunnen zitten.
De lange wandeling ging naar de Grubbe in Hegge , een pittige maar mooie wandeling
Het was een hele interessante middag, je kent nu het verhaal achter de wijk en we
hebben een woning van binnen gezien.
We danken beide heren voor hun toelichting.
Na afloop was er een gezellige naklets bij Noamber Beemden, met koffie, vlaai en een
borrel.
Leny Vogels
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