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GOOIENDAAG ALLEMOAL! 
 

Wij hebben weer een aantal leuke en interessante tips en weetjes: 
 
 
1. DE WEBSITE 
 
Voor iedereen die geregeld achter de computer gaat zitten: de website van KBO Schimmert is weer helemaal 
bijgewerkt en opgefrist. 
Breng eens een bezoekje!  www.kboschimmert.nl 
 
 
2. SOOS EN INFORMATIEMIDDAG 
 
Tijdens de Soos van 25 september is er voor diegenen, die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid te luisteren 
naar een lezing door een ergotherapeut van zorggroep Cicero.Deze informatie wordt tussen 14.00 en 15.00 u. 
gegeven, en is ook toegankelijk voor mensen die niet lid zijn van de KBO. 
De gebruikelijke Soos-activiteiten gaan gewoon door, evenals het Rummikubben. U kunt dus zelf kiezen 
waaraan u uw aandacht wil geven. 
Van 15.00 tot 15.30 u. zal iemand van Nuth beweegt Nuth wat vertellen over hun activiteiten, waar u 
ongetwijfeld ook uw voordeel mee kunt doen. 
 
 
3. DE GEZELLIGE MIDDAG 
 
Het is aan de vroege kant om het erover te gaan hebben, maar als het om de Gezellige Middag gaat, is het 
nooit te vroeg. 
Op 2 oktober a.s. is het zover! Om 2 uur 's middags komen we bij elkaar in de zaal van het Gemeinsjapshoes, 
waar we door de voorzitter welkom worden geheten.  
Het programma van de Gezellige middag vindt u in de bij het KBO-PCOB Magazine gevoegde bijlage. 
U kunt zich opgeven door de bijdrage van €22,50 over te maken  op rek.nr. NL50RABO0146410955 t.n.v. 
KBO Afdeling St. Paulus Schimmert. 
 
 

Als u verder vragen heeft kunt u contact opnemen met Annelie Voncken tel. 045-4042439. 
 
 
 
4. INFORMATIEBIJEENKOMST ZILVEREN KRUIS 
 
Op 13 november zal om 14.00 uur, voorafgaand aan de Soos, dhr. Marcel Woudman van Achmea Zilveren 
Kruis, ons iets vertellen over de aspecten van het ouder worden en ook over wat een goede zorgverzekering 
daarbij kan betekenen. Hierbij zijn ook niet KBO leden welkom. 
Meer bijzonderheden hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief. 
Na de lezing gaat de Soos gewoon weer verder. 
 


