Seniorenvereniging
Schinnen

Infoblad
nr. 52

Januari 2020
Ma.27 jan.;

Lunch Herle College

Woe. 05 feb. Film in Hoeskamer
Di. 18 feb.;

Wandeling

woe. 19 feb.;Hoeskamerdiner
Do. 27 feb.; lezing/gesprek
in IVN lokaal

Jaarvergadering op 12 mrt
Let op, jaarvergadering is andere datum
dan op jaarkalender!
Van 14.00 u tot 17.30 u. in Noeber
Beemden. De stukken voor de
vergadering gaan mee in infoblad 53.

Seniorenvereniging
Schinnen

Woe. 04 mrt. Film in Hoeskamer
Do. 12 mrt. Jaarvergadering

diner in de Hoeskamer:
Hub Bogaert
☏ 06-15557877 en 046-4434212

Colofon
Secretariaat: bestuur:
Mw. Manon Beckers-Houx
voorz./ secr.
☏ 4432432
penn.m
vacature
Leden:
Jan Coenen
☏ 4743140
Dhr. Piet Bastiaans
☏ 4432147
Mw. Ida Boesten
☏ 046 4234590
Mw. Netty Hoogland
☏ 0633834803
Mw. Marlou Buskens Schouteten
notulist-infoblad
☏ 4433101
Bankrekening: NL42RABO0111796261
t.n.v. seniorenvereniging
Mgr Savelberg Schinnen

Lidmaatschap Seniorenvereniging
Schinnen.
In dit infoblad 52 is een schrijven
toegevoegd van het bestuur. Wij
verzoeken jullie om dit goed te lezen. Het
gaat om een nieuw lidmaatschap binnen
onze vereniging. Bij dit schrijven zit ook
een Inschrijfbiljet. We rekenen er op dat
u dit formulier invult en ons zo spoedig
mogelijk laat weten voor welke vorm u
kiest. Tijdens de jaarvergadering zal
Manon hier meer over vertellen.
Digitale Betaling voor een activiteit.
Wij verzoeken u steeds om digitaal te
betalen in plaats van een envelop met
geld bij iemand af te geven.
Dat lukt al prima! Fijn dus, maar….
Graag steeds vermelden:
Welke activiteit, uw naam en bij gymyoga-zwemmen de maand/kwartaal.
Betaalt u (ook) via uw rekening voor
iemand anders, vermeld die naam er ook
bij.
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Wandelen op
18-02-2020
DINSDAG 18 FEBRUARI
WANDELEN we vanaf
Gemeenschapshuis
“Noeber Beemden”, richting de
BEUKENBERG IN OIRSBEEK.
We vertrekken om 10.30 uur.
De Beukenberg is de afgelopen 60
jaar veranderd van grindgroeve
en stortplaats in een mooi
wandelgebied
Er zijn bijenhotels en bijenkasten
geplaatst. Het hele gebied is
ingericht met bijvriendelijk
planten, en zaadmengsels
speciaal afgestemd op bijen en
insecten. Leny en Wim vertellen U
op deze plek hier nóg meer over.
Rond 12.30 uur komen we aan op
Wolfhagen 121, waar de
erwtensoep en het brood met
spek gereed staan.
Kunt u niet mee wandelen maar
vindt u het wél gezellig om
erwtensoep te komen eten, dan
bent U óók van harte welkom op
de veranda, (aan de achterkant
van de boerderij.)
Kosten voor de soep: € 2,—
gepast, contant betalen ter
plekke.
In verband met de voorbereiding
hiervan, IEDEREEN graag
aanmelden met onderstaand
briefje of een eigen briefje bij:
Gerty Werry, Mgr. Savelbergstraat
12, Schinnen.

Kijkje op de Beukenberg
Opgave voor de wandeling:
uiterlijk t/m vr. 14 febr.
Per e-mail kan dit bij Netty Hoogland,
nhoogland@gmail.com
Geeft zich op om met ....... persoon /
personen erwtensoep te komen eten
op “ Landgoed Wolfhagen” Wolfhagen
121, Schinnen.
Naam:

Meerdaagse reis door SOS
georganiseerd.
De gezamenlijke seniorenverenigingen van
Schinnen organiseren dit najaar weer twee
meerdaagse reizen.
De informatie en de inschrijving hiervoor
vindt u toegevoegd bij dit blad.

Keuringsartsen:
Dokter M. Klaassen
Gezondheidscentrum
Oirsbeek
Dorpsstraat 63
6438 JT Oirsbeek
Te. 046 – 45 70 060

Dokter van Dijk
Akerstraat Noord 63-2
6431 HM Hoensbroek
Tel. 045 – 52 80 088

Via “Goedkopen Rijbewijskeuringen voor
Senioren” kunt u telefonisch informeren
welke arts in uw buurt de goedkope
rijbewijskeuring doet.
Tel 036 - 72 00 911
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Donderdag 27 feb. 2020

Film: La fille de Brest

Presentatie over:
expertisecentrum-euthanasie en
euthanasie. In IVN Lokaal.
Donderdagmiddag om 14.00 u. gaat de
presentatie van:
mw. Annemie Johannesma over het
expertisecentrum euthanasie, de
wetgeving hieromtrent
en hoe een euthanasietraject verloopt.
Zij zal dit verduidelijken met
praktijkvoorbeelden.
Er is ruim gelegenheid om met haar in
gesprek te gaan over dit onderwerp.
We ontvangen zowel leden als
niet-leden graag deze middag.
Een beeld van de nieuwjaars’borrel’
2020 bij Nova

Woensdag 5 feb.
film in de Hoeskamer om 13.00 u.

Irène werkt als longarts in een academisch
ziekenhuis in de Franse plaats Brest. Als ze
een verband ontdekt tussen een aantal
verdachte sterfgevallen en een specifiek
geneesmiddel, zet ze alles op alles om het
middel van de markt te halen.
Irène deelt haar constatering met haar
leidinggevende Antoine, waarmee ze samen
tot de conclusie komen dat een machtig
farmaceutisch bedrijf de schuldige in de zaak
is. Haar onderzoek wordt gesteund door de
media, die de zaak serieus nemen en veel
aandacht geven. Maar de onrust die Irène
veroorzaakt wordt niet door iedereen
gewaardeerd: zelfs een aantal van haar
directe collega’s willen er niets mee te
maken hebben. Irène blijft vastbesloten om
de waarheid aan het licht te brengen en gaat
het gevecht aan met de saboteurs van haar
missie. Ze ziet dit als haar plicht, ter
nagedachtenis aan haar patiënten die het
niet gehaald hebben, en om verdere
slachtoffers te voorkomen.
La fille de Brest is geregisseerd door de
Franse filmmaakster Emmanuelle Bercot
(Polisse, Elle s’en va). Ze baseerde de film
op het leven van Irène Frachon, die in 2010
nauw betrokken was bij het Servier
schandaal rondom het geneesmiddel
‘Mediator’. De rol van Irène wordt vertolkt
door de Deense actrice Sidse Babett
Knudsen (The Duke of Burgundy, After the
Wedding) die voor deze rol genomineerd
werd in de categorie beste actrice bij de
César Awards.

Info Seniorenver. Schinnen jan. 2020 jaargang 6 uitgave 52 pagina 3 van 4

De film is gratis toegankelijk voor leden

Spinaziesoep
Een heerlijk recept voor een
bijzondere spinaziesoep voor 4
personen.
1. Snijd de prei in stukken en was
deze goed schoon. Plaats een
soeppan op het vuur met een
scheutje olijf-/ of
zonnebloemolie. Bak de prei (en
eventuele ui) in ongeveer 2
minuten zacht. Blus het af met
het water en de kokosmelk.
2. Voeg de groentebouillon eraan
toe en laat dit 3 min koken.
3. Voeg de spinazie eraan toe en
kook deze nog 2 minuten mee.
4. Verwijder de pan van het vuur
en mix met een staafmixer de
soep helemaal glad. Snijd de
peterselie fijn en roer dit met
wat peper en zout door de
hüttenkäse.

Het nieuwjaarstreffen 2020, een
primeur
Voor het eerst organiseerde de
activiteitencommissie dit Nieuwjaarstreffen
(bij Café Nova).
Het was een onverwacht hoge opkomst in
het goed verwarmde en gezellige café-deel
bij Nova. De tafels gezellig klaargezet en de
koffie en andere drankjes smaakten goed.
Maar het aller belangrijkst, het was een
gezellig, ontspannen samenzijn waarbij de
geuite goede wensen tot een geweldig jaar
moeten leiden.
Degenen die er niet waren….. volgend jaar
gewoon komen want het voelt als een warm
bad.
Met dank aan de bedenker(s) en
organisatoren, wij zijn er weer bij in 2021.

Serveer de soep uit (wel eerst
proeven!) met 1 eetlepel hüttenkäse
en wat tuinkers.
Ingrediënten:
500 g spinazie
200 g hüttenkäse
1 prei (ui mag ook)
2 dl kokosmelk
3 dl water
tuinkers
1 bosje platte peterselie
1 el groentebouillon (1 blokje)
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