Infoblad
nr. 59
Sept. 2020
Woensdag 30 sept.
Leesgroep
Donderdag 22 okt.
Herfstwandeling, vertrek 13.30u.
vanaf Noeber Beemden
Dinsdag 27 okt.
Film voor leden en niet leden in
Noeber Beemden om 13.00u
Woensdag 28 okt.
Leesgroep
Dinsdag 10 nov.

Noeber Beemden om 14.00 u. Lezing
door dhr. van Wersch

Oprichting Jeu de Boules-club.

Aan de Burgemeester Pijlsstraat in Schinnen
worden 2 Jeu de boules banen gemaakt.
Dat nodigt uit om hier ook gebruik van te gaan
maken. Jeu de boules is niet alleen leuk om op
vakantie te doen maar ook in eigen dorp. Je
kunt het op ieder moment van de dag doen en
in verenigingsverband is het nog leuker. Een
competitie opzetten waar dan ook nog een
klein beetje strijd geleverd kan worden is
spannend en uitdagend. Heerlijk buiten bezig zijn
in de vrije natuur.
Wie gaat er van jullie meedoen?
Meld je aan bij mij: Jan Coenen Altaarstraat 21
Schinnen of bel me op: 046-4743140. Jullie
krijgen dan een uitnodiging en gaan we samen
kijken hoe en wanneer

Wandelaars lange afstand

Een aantal activiteiten gaat niet door:

Colofon bestuur:
Jan Coenen
☏ 046-4743140
Voorzitter
Dhr. Piet Bastiaans
☏ 046-4432147
secretaris
Mw. Netty van den Molengraaf
penn.m
☏ 06-22516259
Leden:
Mw. Ida Boesten
☏ 046 4234590
Mw. Netty Hoogland
☏ 0633834803
Mw. Marlou Buskens Schouteten
notulist-infoblad
☏ 0642459099
Bankrekening: NL42RABO0111796261
t.n.v. seniorenvereniging
Mgr Savelberg Schinnen

- 7 okt. de creatieve ochtend
- 10 nov. Bezoek aan de Jezuïtengrot
Wandeling do. 22 oktober 2020

Vertrek 13.30 u vanaf Noeber Beemden.
Er is een (lange)herfst-verrassings wandeling
met een stop in Sweijkhuizen bij Meels.
De korte wandeling is rondom Peil 5 en ook
geschikt voor rollatorwandelaars.
Na afloop koffie in Peil 5.
aanmelden, Leny Vogels 046-4434782 of
sefleny@live.nl. Voor 20 oktober
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Yoga,
Op de woensdagmorgen hebben we de Yoga
lessen. Er zijn nog plaatsen vrij om hier aan
deel te nemen. Wie van jullie durft dit aan?
De zaal van de Noeber Beemden is groot
genoeg om 1,5m afstand te houden.
Ventilatie is er voldoende. Heerlijk om te
bewegen en te ontspannen. Kom onder
leiding van Sanja naar de Yoga op
woensdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30
Laat je uitdagen. We zien je!

Gym.
Zoals jullie weten is in de Noeber Beemden
de gym weer begonnen maar… we missen
toch wel veel leden die voorheen wel
kwamen. Kom lekker bewegen onder leiding
van Sharina en tot slot een kopje koffie
drinken. Gym is zo belangrijk voor de senior.
Het is gezond, goed voor de balans, minder
kans op vallen, goed voor de spieren en
botten. Ook de contacten die je hebt met de
groep is goed voor iedereen. Dus laat je kans
niet voorbij gaan en kom dinsdagochtend
naar de gym om 10.30 uur in de Noeber
Beemden. We zien je!

Dinsdag 27 okt. 2020

Film in Noeber Beemden
Aanvang: 13.00 u.
Kosten: € 1,50
Cinema Paradiso won
naast de Oscar Beste
Buitenlandse Film talloze
prijzen en is een
prachtige ode aan de
liefde én de cinema.
Mooie film die je meeneemt naar de begintijd
van de bioscoop. Goed geacteerd, mooie
beelden en mooie muziek van Morricone.
Aanmelden:
0642459099/marlou.schouteten@ziggo.nl

Luisteren naar klassieke muziek
Docent: Maurice Wiche

Data en programma:
1. 05-11-2020
J.S.Bach: Cantate 33 “Allein zu dir Herr
Jesu Christ”
2. 12-11-2020
Beethoven: diverse stukken
3. 19-11-2020
Brahms: Pianoconcert nr.1
4. 26-11-2020
Opera. Korngold: die tote Stadt
5. 03-12-2020
Opera. Puccini: Madama Butterfly
Het programma is onderverdeeld in een
instrumentale (les 1 t/m 3) en vocale tak (les
4 en 5). De instrumentale tak stelt de drie
grote B's in de klassieke muziek centraal:
Bach, Beethoven en Brahms. Een supertrio,
waarbij Beethoven schatplichtig was aan Bach,
net zoals Brahms, die zich ook weer
nadrukkelijk liet inspireren door Beethoven.
Bij Bach duiken we dieper in een van zijn
meer dan 200 (!) cantates, volgens een
kenner als Maarten 't Hart het allermooiste dat
de barokmeester de mensheid heeft
nagelaten. Bij Beethoven stellen we een
meergangenmenu samen, want we vieren dit
jaar zijn 250e geboortejaar. Bij Brahms
beluisteren we het stuk waarmee hij zijn
doorbraak beleefde, én talloze verwijzingen
stopte naar een geliefde.
Korngolds die tote Stadt is een weergaloze
opera van een 23-jarig Weens wonderkind,
dat later carriere maakte in Hollywood als
componist van filmmuziek. De première was
destijds, exact 100 jaar geleden, zo'n hype
dat die tegelijkertijd in 2 steden plaatsvond!
Puccini's Madama Butterfly is een kaskraker
die eigenlijk nauwelijks introductie behoeft.
Misschien wél een aanbeveling: tissues
meenemen!
Kosten: voor leden:
€ 32,50
Voor niet leden € 42,50
Aanmelden: Bij Gertie Werrij
046-4431943 of gertiewerrij.kloth@gmail.com
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Lezing door dhr. van Wersch
Op dinsdag 10 nov. In Noeber
Beemden om 14.00 u.

Gevonden
Na de lange en korte wandeling en het
bezoek aan de Vonderstraat is er in de
Noeber Beemden en vest gevonden.
Wie heeft dit laten hangen?
Het is op te halen bij Jan Coenen
046-4743140.

Wist U dat……
- Jacq Wijers voortaan het Infoblad en
het nieuwsbulletin van KBO-PCOB
naar de mail-leden stuurt
- er jeu de boulle banen worden
aangelegd naast het gezondheidscentrum in de Burg. Pijlsstraat
- de zorgverzekering het Zilveren Kruis
in het najaar controleert of verzekerden
binnen het collectief van KBO-PCOB
daadwerkelijk lid zijn van KBO of PCOB.
Mensen die onterecht gebruikmaken van
de collectiviteitskorting verliezen dit
voordeel
- de opbrengst van de verkochte boeken
en vrije gave 152,00 heeft opgebracht
voor de opleiding van de blindengeleide
honden, n.a.v. de lezing van Esther
Crombach

Feiten en fabels over het klimaat
Rapport club van Rome 1971
Waarschuwing voor broeikasgassen
Wat doen broeikasgassen eigenlijk?
De betekenis van waterdamp
Beïnvloedingsfactoren klimaat en de
klimaatverandering
Invloed bevolkingsgroei, voedselproductie,
industrialisatie en uitputing natuurlijke
hulpbronnen, milieuvervuiling
Gevolgen : opwarming van de aarde en CO2
uitstoot
Rol van de overige broeikasgassen als
milieuverstoorders, afkomstig uit bijv.
verkeer, veeteelt en industrie
Rol en betekenis van fijnstof voor onze
gezondheid
CO2 uitstoot naar sector
Waar komt methaan vandaan? Het aardse
methaan budget
Hoe vervuilend is Nederland? Vergelijking met
de rest van de wereld
Het dagelijks leven en het milieu aan de hand
van een aantal voorbeelden : vliegverkeer,
autogebruik, kleding (spijkerbroek),
kaasvoeding, autobanden, biomassagebruik
Voorbeelden voor simpel zelfdoen voor
energiebesparing
Aanbevelingen voor het verminderen van het
milieuprobleem
Zeven stappen naar het behalen van de
doelen van "Parijs"
Jan van Wersch

Kort verslag Wandeling Vonderstraat

Wandeling Vonderstraat

De wandeling naar de Vonderstraat was heel
interessant. Je kent nu het verhaal achter de
wijk. En we hebben een woning van binnen
mogen zien.
Rob Peters van woningvereniging Zo Wonen
en Hub Franssen namens bewoners commissie
en gemeente gaven toelichting over dit
project. De huizen zijn energiezuiniggebouwd.
Na afloop was de koffie en na-klets gezellig in
Noeber Beemden.
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Nieuws uit de Unie KBO en de provinciale bonden.
Tijdens onze jaarvergadering in maart heb ik verteld dat het rommelde binnen de
Unie KBO en PCOB, maar ook tussen de provinciale bonden onderling. Er waren
bonden die uit de Unie wilden stappen, zo ook onze eigen provinciale bond !
In augustus ontvingen wij een schrijven “Stevige stappen in de goede richting”
van de voorzitter en directeur van onze bond KBO-Limburg. Samengevat gaat
het erover dat:
besluiten genomen door de Unie-ledenraad in september 2019, worden alsnog
uitgevoerd.
Dat betekent:
- dat de provinciale bonden samen met de afdelingen en leden de hoeksteen
zijn van de KBO- organisatie en
- dat de Unie KBO een samenwerkingsverband van de bonden blijft en taken
uitvoert die de ledenraad opdraagt.
Daarnaast is de wens uitgesproken om KBO-PCOB te herstructureren, om
zodoende de besluitvorming daarin te verbeteren.
Nu kunnen wij constateren dat wij goed op koers liggen. Er zijn in de Unieledenraad 3 belangrijke onderwerpen besproken:
- hoe gaan we om met minderheidsopvattingen bij besluitvorming in de
ledenraad
- mogelijke oprichting van een landelijke bond, voor afdelingen die geen deel uit
willen maken van een provinciale bond
- omvorming KBO-PCOB tot een Federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. De federatie
zou dan een voor-bereidende en uitvoerende rol krijgen en niet meer
beleidsbepalend zijn
Er is kort gesproken over de financiën. KBO Limburg heeft per brief het volgende
laten weten:
“ We hebben daarin dringend gevraagd om meer duidelijkheid en inzicht in de
verdeling van de kosten. Uitgangspunt voor KBO Limburg is dat een verhoging
van de contributieafdracht onbespreekbaar is.”
Directeur Manon Vanderkaa verlaat per 1 oktober de KBO-PCOB.
Men is dus opzoek naar een nieuwe directeur, maar ook bestuursleden voor de
Unie KBO.
De laatste maanden is de sfeer tussen de KBO-bonden aanzienlijk verbeterd. Dit
geeft vertrouwen en kunnen we verdergaan met dat wat er daadwerkelijk toe
doet: het belang van onze leden voorop.
“Met de duidelijkheid voor de toekomst van de KBO zijn onze (KBO-Limburg)
beweegredenen om per 1 januari a.s. uit de Unie te willen stappen weggenomen.
In september is de volgende ledenraadsvergadering van de Unie KBO. Daarin
worden beslissingen genomen die nodig zijn om nu per 1 januari 2021 als KBO
samen, ook met de PCOB, verder te gaan. Wij houden u op de hoogte!!!
Manon Beckers
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