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Beste Mensen, 
 
We zijn weer toe aan de tweede editie van dit jaar en beginnen meteen met 
 

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Deze is op 26 februari om 14.00 uur. 
De bijbehorende stukken hebt u samen met het KBO magazine ontvangen. 

2. RUMPELMIDDIG 
 Het is algemeen bekend dat de Rumpelmiddig er aan komt. Houdt dus 
 zaterdag 2 maart vrij om even uit de band te springen. 

3. HERINGE BIETE 
Dit is op Esjgoonsdig 6 maart. 
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. Muziek L. Wehrens.  

4. DE MEERDAAGSE REIS 
Wie mee wil mag niet vergeten om zich vóór 1 maart aan te melden met  het 
formulier dat u hebt ontvangen. Graag dan ook de aanbetaling voldoen 

5. JEU DE BOULES 
Ons seizoen start weer op 13 maart. Om kwart voor twee graag aanwezig zijn 
voor de indeling. 

6. SCHIMMERT BEWEEGT  
Onder dit motto gaan we op 13 maart weer starten met Jeu de Boules. 
 
Tafeltennisclub Quick ’72 wil samen met de KBO Schimmert haar programma 
uitbreiden met ViTTO (Vitaal Tafel Tennissen Overdag). Hiervoor is samen met 
de Nederlandse Tafeltennis Bond een kennismakingscursus met als basis het 
Fifty+ViTT programma ontwikkeld. Deze kennismakingscursus start op 
maandag 11 maart om 10.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.ttvquick72.nl, of u kunt 
contact opnemen met Anita Slakhorst: 045-4042450. 
 
Momenteel ontwikkelt de KBO Schimmert samen met VV Schimmert het 
zogenaamde Walking Football. Nadere informatie ontvangt u te zijner tijd. 
 

7. CICERO 
Samen met Cicero Thuis houden wij tijdens de SOOS middagen creatieve 
middagen van 14.00-16.00 uur. Ook niet KBO-leden zijn hier welkom. 
Op 12 februari is hiermee gestart en hebben 12 deelnemers mooie 
versieringen voor carnaval gemaakt. 
Op 26 maart worden er versieringen voor Pasen gemaakt. 


