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NIEUWSBRIEF 014 
November 2019 

 
VVS KBO Combinatie 
Op 2 oktober 2019 vond er een Walking Football Toernooi bij VV Hellas plaats te Klimmen. 
Wij hebben hieraan met 12 personen deelgenomen. Ondanks het feit dat wij geen enkele 
wedstrijd wisten te winnen hebben we onder het motto: “meedoen is belangrijker dan 
winnen” toch de fair-play wisselbeker weten te bemachtigen gezien de gezelligheid en 
spontaniteit van de deelnemers.  
 
Gezellige middag op 1 oktober 2019 
Op dinsdag 1 oktober vond in ’t Gemeinsjapshoes onze gezellige middag plaats waaraan 
door 101 mensen werd deelgenomen. Behalve een bijdrage door het kinderkoor 
“Dievanoss” werd deze middag muzikaal verzorgd door het Duo Sunrise. Ook de 
inwendige mens werd goed verzorgd met dank aan de beheerders van Bie Oss. Al bij al 
een zeer geslaagde middag. 
 
Rabo ClubSupport 
Allereerst willen wij jullie allen danken voor het uitbrengen van jullie stemmen op de KBO 
bij de actie Raboclubsupport. Wij mochten een cheque ontvangen die in waarde meer dan 
het dubbele was van de cheque in 2018. Nogmaals dank voor jullie stem. 
Hebben jullie niet kunnen stemmen omdat jullie nog geen lid van de Rabobank zijn?  
Zowel U als Uw partner kunnen zich beiden aanmelden en alsnog, zonder kosten, lid 
worden van de RABOBANK, zodat u in 2020 beiden uw stem kunt uitbrengen. Nieuw is, 
dat men al vanaf zijn 12e levensjaar lid kan worden van de Rabobank. Hebt u hierover 
vragen? Laat het gerust weten, wij helpen u graag. 
 
Passiespelen 2020 
Op zondag 7 juni 2020 wil de KBO Nuth een bus inzetten om belangstellenden naar 
Tegelen te vervoeren. Wilt u mee, dan verzoeken wij u zich in verbinding te stellen met 
Wiel van Goethem, Email: w.van.goethem@ziggo.nl, of Tel 045-5244386. 
 
Creatieve workshop herfstdecoratie  
Op dinsdag 12 november 2019 zal er in plaats van dinsdag 15 oktober 2019 een creatieve 
middag plaatsvinden van 14:00 uur tot 16:00 uur in ’t Gemeinsjapshoes. Dit gebeurt ook 
nu weer in samenwerking met de dagvoorziening van Cicero thuis. We gaan een mooie 
creatie maken voor de herfst.  
Heeft u een ronde schotel/schaal thuis? Neem deze dan mee om de herfsttaart op te 
zetten.  
 
Beëindiging Lidmaatschap 
Wilt u uw lidmaatschap voor 2020 beëindigen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken 
voor 1 december a.s., anders is betaling van de contributie voor 2020 verplicht i.v.m. 
afdracht aan KBO Limburg.  
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DVD Rumpelmiddig 2019  
Van de Rumpelmiddig 2019 is een DVD beschikbaar, kosten € 6,00 per stuk en te 
verkrijgen bij Annie Goossens  
 
Rumpelmiddig 2020 
De Rumpelmiddig 2020 zal plaats vinden op 22 februari 2020. Gelieve deze datum alvast 
te noteren 
 
Beekdaelen Gemeente   
Op 25 oktober 2019 zal de heer Eric Geurts als burgemeester van Beekdaelen een 
werkbezoek aan Schimmert brengen, te weten: Het stichtingsbestuur, Cicero en de KBO 
 
Brandveiligheid 
Op 21 april 2020 zal een voorlichtingsmiddag Brandveiligheid gehouden worden. Gelieve 
deze datum alvast te noteren. 
 
Meerdaagse reis 
Het bestuur is voornemens om bij voldoende deelname de meerdaagse reis te laten 
plaatsvinden van zondag 21 juni t/m vrijdag 26 juni 2020 en deze 6 dagen door te 
brengen in Westendorf (Tirol) in Oostenrijk. Wij verzoeken u deze data te noteren c.q. te 
reserveren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onze 
bestuursleden. In de komende nieuwsbrief komen we hier op terug. 
 
FANFARE ST. CAECILIA - BEVRIJDINGSCONCERT 

 
Op zaterdag 9 november brengt fanfare St. Caecilia Schimmert met Ann Van Dessel, Jan 
Vanlangendonck en Mohamed Sultan en met medewerking van Schutterij St. Sebastiaan  
 
Schimmert en de Heemkundevereniging Schimmert tijdens de adembenemende 
voorstelling "De Engelenburcht" de geschiedenis van een klein dorpje tijdens de oorlog tot 
leven. In een 75 minuten durende voorstelling kruipen Ann, Jan en Mohamed in de huid 
van verschillende personages. Ze vertellen de geschiedenis gezien door de ogen van de 
mensen die er deel van uitmaakten. Tekst en muziek vormen 1 geheel. 
 
Geen geschiedenisles, geen grote heldenverhalen, … de voorstelling gaat over hoe 
gewone mensen in een landelijk dorp de oorlog beleefden. De voorstelling zal plaatsvinden 
in de St. Remigiuskerk en zal beginnen om 19.30 uur. Voor meer informatie en het 
bestellen van kaarten bel met Ramon Soons, 06 234 302 13. 
 
Tip: kussentje meenemen?  


