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Beste Mensen,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2019 hebben wij afscheid 
genomen van mevrouw Mariet Janssen-Wijnen en de heer Henry Okkersen als 
bestuurslid. Wij bedanken beiden voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Tevens hebben wij de heer Rob Vankan gekozen als nieuw bestuurslid. De heer 
Vankan zal zich vooral inzetten voor de jongere senioren en wij vertrouwen er op dat
hij ook jullie steun hierbij mag krijgen.

Tijdens deze vergadering hebben wij de contributie voor 2020 vastgesteld op € 26,00
per persoon per jaar en op € 9,00 voor gastleden.

Op 2 maart vond voor de derde maal de RUMPPELMIDDIG plaats. Wát een volle bak 
in het Gemeenschapshuis. Er kon haast geen muis meer bij. Er was zelfs al sprake 
van een uitbreiding van het Gemeenschapshuis. Iedereen had buikpijn van het 
lachen. Elk jaar wordt het beter maar dit jaar was het GRANDIOOS. We kijken vol 
verwachting uit naar het volgend jaar.
Maar we gaan verder.

1. HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE.    
Hebt u hulp nodig bij de aangifte, geef dan even een berichtje aan Frits Janssen 
(06-25027491) zodat hij een planning en afspraak kan maken.      

2. PAASVIERING.
De  BOETE- en PAASVIERING is dit jaar op dinsdag 9 april 2019 om 
14.00 uur in het GEMEENSCHAPSHUIS.  Dit jaar vragen we een kleine 
eigen bijdrage van € 5,00 per persoon voor deelname aan de 
paasviering. Wilt u ook de paasviering bijwonen dan wordt u verzocht 
dit bedrag voor 3 april over te boeken op rekening nummer NL50 RABO 
0146 4109 55 t.n.v. KBO St Paulus Schimmert o.v.v. Paasviering. De 
bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname.

3. CICERO
Samen met Cicero Thuis houden wij tijdens de SOOS creatieve middagen van 
14.00-16.00 uur. Ook niet KBO-leden zijn hier welkom. Op dinsdag 26 maart 
worden er versieringen voor Pasen gemaakt.

4. KANKER!  WAT NU?                                                                                  
Op dinsdag, 23 april geeft Eurelings Fysiotherapie in het Gemeenschapshuis een 
lezing over kanker en hoe verder met hulp van de fysiotherapeut. De zaal is open 
om 13.30 uur. De lezing begint om 14.00 uur, is gratis en is ook voor niet KBO-
leden toegankelijk. Bezoeker krijgen van Eurelings Fysiotherapie een kopje koffie 
of thee aangeboden.   

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van René Wennmacher.
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