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Beste KBO-leden van Schimmert 
 
Een nieuwsbrief?  Ja, want er zijn wel eens wat momenten waar het bestuur de leden wat meer en duidelijkere 
informatie wil geven over bepaalde zaken. Dus vandaar deze NIEUWSBRIEF. 
 

Hieronder een aantal dingen die we onder jullie aandacht willen brengen: 
 
1. BESTUURSSAMENSTELLING 

Het bestuur bestaat uit: 
VOORZITTER:  Frans Soons      tel 045-4041796/ 06-23873461 

Bekerbaan 41 6333 EJ Schimmert   Email: famsoons@hetnet.nl 
SECRETARIS:  Chrit Leenders      tel 045-4049121/ 06-81881773 

Op de Bies 10 6333 BX Schimmert   Email: ao.leenders@home.nl 
PENNINGMEESTER: Mariet Janssen     tel 045-4041446/ 06-16791459 

Bekerbaan 26 6333 EK Schimmert   Email: marietfritsjanssen@hetnet.nl 
i.v.m. plaatsgebrek vermelden we de overige bestuursleden alleen met naam.  
Zij komen later volledig aan bod bij nieuws over de activiteiten die zij beheren. 

OVERIGE BESTUURSLEDEN:  Annelie Voncken-Blezer, Gerda Limpens, Lily Gidding,   
      Hein Kubben, Jan Moonen, Bernadette Hoen-Brands 

Henry Okkersen 
 

2. WERKGROEPEN 
De KBO beschikt over een aantal werkgroepen, waarin bestuursleden en vrijwilligers deelnemen om 
evenementen te organiseren. Hierover zult u geregeld geïnformeerd worden. 
 
3. AVG 
Als gevolg van de per 25 mei 2018 van kracht zijnde wetgeving AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) hebben leden het recht om de door het bestuur geregistreerde gegevens in te zien. 
 
4. BARBECUE 
Op 3 juli organiseert de KBO in samenwerking met CICERO en het Gemeinsjapshoes tussen 15.00 u. en 
18.00 u. een gezamenlijke BBQ op het terras aldaar. Elke Schimmertenaar boven 50 jaar is welkom. Voor het 
luttele bedrag van € 8,50 pp. mag u 3 stukken vlees, broodjes, sausjes salades etc. verwachten. Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Opgeven kunt u zich tot vrijdag 29-6 bij Mariet Janssen, Bekerbaan 26 door € 8,50 
over te maken op rek.nr. NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO Afdeling St. Paulus Schimmert. 
 
5. DAGREIS 22 AUGUSTUS NAAR DE RUHRSEE 
Leden en niet leden kunnen mee met de busreis naar Duitsland. De kosten zijn € 58,95 pp. Er wordt o.a. een 
chocolade (Jaques) museum bezocht, een boottocht op de Ruhrsee gemaakt, en afgesloten met een  
3 gangendiner in Vijlen. Let voor een uitgebreidere opsomming op het parochieblad. We vertrekken om 9.45 u. 
en zijn rond 21.00 u. weer thuis. Opgeven door een strookje met uw naam adres en aantal personen in de 
brievenbus bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 88, of bij Mariet Janssen, Bekerbaan 26 te doen, en het 
bijbehorend bedrag storten op rek.nr. NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO afdeling St. Paulus Schimmert. 
 
6. GRATIS PAS VOOR DE SPEELTUIN VOOR KBO-LEDEN 
Wist u, dat als u zich meldt bij de medewerker van de speeltuin, mét uw KBO lidmaatschapspas, dat u dan een 
gratis toegangspas voor de speeltuin krijgt? Leuk om met de kleinkinderen te doen! 
 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van René Wennmacher 


