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                                        In Memoriam 
 
Met grote verslagenheid hebben wij op oudejaarsdag 2022 kennisgenomen van het 
onverwacht overlijden van ons mede-bestuurslid HEIN KUBBEN en zullen op zaterdag 7 
januari 2023 op waardige wijze afscheid van hem nemen. 
 
Als bestuur hebben wij Hein leren kennen en waarderen voor zijn tomeloze belangeloze 
inzet en betrokkenheid voor onze KBO St. Paulus Schimmert. 
 
Hein werd geboren op 23 augustus 1946 te Schimmert en woonde zijn hele leven te 
Schimmert. Sinds zijn huwelijk met Lenie van Hoof woonde hij in de Mareweg. 
Het overlijden van Lenie in 2000 betekende voor Hein het begin van een voor hem zeer 
enerverende periode. 
Betrokkenheid en inzet voor diverse verenigingen waaronder Buurtvereniging De Put, 
toneelvereniging Crescendo, de Kerststallenwerkgroep en het Gemeenschapshuis waren 
onlosmakelijk met Hein verbonden. 
In 2004 werd hij geconfronteerd met medische beperkingen wat echter niet inhield dat zijn 
betrokkenheid bij de diverse dorpsactiviteiten en -gebeurtenissen zich beperkte, in 
tegendeel ! 
Met zijn huidige levenspartner Lily Gidding woont hij sinds 2013 in de Mareweg, werd in 
2014 lid van KBO St- Paulus Schimmert en nog in datzelfde jaar trad hij toe tot het 
Algemeen Bestuur van de KBO Schimmert, waarvan hij nog steeds deel uitmaakt. 
In deze hoedanigheid was hij bij veel activiteiten betrokken, zoals onder meer: 

 Het koersballen 
 De organisatie van het Hieringe Biete op aswoensdag 
 De organisatie van de jaarlijkse dagtocht 
 De organisatie van de meerdaagse reis 
 De organisatie van het ondersteunen van de SOOS 
 Het ondersteunen bij diverse evenementen zoals de Rumpelmiddig en het 

Oktoberfest 
 Het opstellen van de Nieuwsbrief 
 Het bezorgen van het KBO-PCOB Magazine in rayon 5 
 Het verzorgen van de verjaardagen in rayon 5 
 Het vertegenwoordigen van de KBO bij jubilea van leden uit rayon 5 
 Het vervangen van de vlag door de huidige banner 

 
Wij zijn ons zeer bewust van het verlies van een lid/bestuurslid met “Gouden Handjes” 
alsmede zijn grote betrokkenheid en verdiensten bij het wel en wee van onze vereniging.  
 
Wij wensen zijn levenspartner Lily, zijn dochters Wendy en Sandra, evenals zijn overige 
familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit immense verlies. 
Hein, bedankt voor alles! 
 
Bestuur KBO St. Paulus Schimmert     


