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Een vraaggesprek met  FRANS SOONS, voorzitter KBO St. Paulus Schimmert. 
 
Wij werden ontvangen door Lia en Frans en na een kop koffie, een lekker gebakje en 
een “schroebelaerke” ontspon zich al snel een geanimeerd gesprek. 
 
Frans, vertel ons eens wie je bent.                
Ik ben geboren op 8 augustus 1951 in Klein Haasdal en nooit 
meer uit Schimmert weggegaan. Dus geboren en getogen in 
Schimmert.         
Mijn schoolopleidingen: MAVO, HAVO en de rest via interne 
opleidingen bij de NS.                          
Ik leerde Lia kennen in 1969 in Gronsveld en in 1973 werd er 
getrouwd. Er werden 2 kinderen geboren en die zorgden voor 4  
kleinkinderen. Zoals men dat zegt: een hecht en fijn gezin.       
    
Hoe kwam je in aanraking met de KBO?  
In eerste instantie door de oud-voorzitter Annie Goossens (die getipt was door Jan 
Waltmans). Annie heeft mij gevraagd maar toen was ik er niet klaar voor en de 
keren daarna heb ik gezegd: “Ik draai eens mee met jullie bestuur” en toen heb ik de 
beslissing genomen om (bij voordracht) voorzitter te (willen) worden.   
             
Buiten je werk om, wat zijn je andere bezigheden, niet van de KBO maar 
de rest van je activiteiten? 
Frans : dit is eigenlijk te veel om op te noemen maar we halen er een paar uit, t.w.:  

 vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum Het Panhuys in Hulsberg,  
 cliëntenvertrouwenspersoon bij Het Panhuys en Fonterhof,  
 voorzitter Samenwerking Limburgse Patiëntenvereniging Burgerkracht, 
 regiocoördinator bij Crohn Colitus Ulcerosa Vereniging Nederland en nog wat 

meer.                           
En in Schimmert:  
 leider van het damesteam 30 + bij de VVS,  
 coördinator verkeersregelaar bij evenementen, zoals processie, optochten en 

communie, 
 hand- en spandiensten bij De Taarbreuk.       

 
Frans, hoe is het tot nu toe bevallen bij de KBO?   
Kort en krachtig: “Goed”.   
Wat vorige voorzitters en bestuursleden hebben opgezet, wil ik voortzetten en samen 
met het bestuur en leden –waar nodig- uitbreiden. Wel hoop ik, dat er een 
wisselwerking ontstaat tussen bestuur en leden.  
Want onze KBO maken we samen!                
 



Er staat buiten de wekelijkse activiteiten heel wat op het programma, zoals Jeu de 
Boules, Walking Football, Rumpelmiddig, samenwerken met Cicero en met de 
Senioren van Beekdalen.                 
Je kunt je nu afvragen hoeveel tijd hier wel allemaal in gaat zitten en dan krijg je 
zonder na te denken als antwoord:  
UREN ZIJN ONBELANGRIJK. HET RESULTAAT TELT! 
 
Ons rest alleen nog om Frans te bedanken en heel veel succes te wensen bij het 
uitoefenen van het voorzitterschap van de KBO St. Paulus te Schimmert en in dit 
dankwoord nemen we Lia ook mee. 
 
 
Walking Football, start medio juni 2019 
Medio juni 2019 wordt gestart met Walking Football. Nadere informatie wordt 
binnenkort verstrekt via het parochieblad. Indien u informatie wilt kunt u contact 
opnemen met Frans Soons, tel 06-23873461 of Carlo Wiertz 06-34138440.  
 
Meerdaagse reis van 1 t/m 5 juli 2019 naar Stadtkyll 
Denkt u aan tijdige betaling van de 2e termijn voor 1 juni 2019. 
 
Sjömmertse Barbecue (BBQ) op 9 juli 2019 
Na een geslaagde BBQ het vorig jaar organiseren de KBO Schimmert en Cicero 
wederom samen een BBQ en wel op: dinsdag 9 juli van 15.00 uur tot 18.00 uur op 
het terras van ’t Gemeinsjapshoes voor € 8,50.  
Janine en Pam van “Bie Óss” zorgen voor goed vlees en lekkere salades. 
Welkom zijn de leden van de KBO, deelnemers maaltijdproject, cliënten en 
vrijwilligers van Cicero en alle 50-plussers, die zin hebben in een gezellige middag 
met een lekkere hap. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Opgeven kan tot vrijdag 30 juni 2019 als volgt: 
CICERO 
Vrijwilligers, cliënten en deelnemers maaltijdproject kunnen zich aanmelden en 
betalen bij Stefanie. 
Leden van de KBO en NIET KBO-leden kunnen  €8,50 over maken op rekening  
NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. naam, adres en 
BBQ 2019. De bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname. 
 
Dagtocht op 14 augustus 2019 naar Ahrweiler & Remagen 
Nadere informatie m.b.t. de dagtocht ontvangt u binnenkort als bijlage bij het 
parochieblad. De prijs van deze dagtocht bedraagt € 54,95 per persoon voor leden 
en € 65,00 per persoon voor niet-leden. Als u aan deze dagtocht wilt deelnemen 
wordt u verzocht vorengenoemd bedrag voor 1 juli 2019 over te boeken op rekening  
NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. naam, adres en 
dagtocht 2019. Zodra wij bericht hebben van overboeking bent u aangemeld. 
Hoewel de dagtocht geschikt is voor rolstoelgebruikers adviseren we dat deelnemers, 
zo nodig, zelf voor begeleiders/ondersteuners zorgen. 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Annie Goossens en René Wennmacher. 
 


