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Beste Mensen, 
 
Een nieuwe lente en dus ook weer een nieuw geluid. 
We mogen Rob Vankan welkom heten in ons bestuur. 
Verder nemen we in het bestuur afscheid van Mariet Janssen en Henry Okkersen en 
bedanken we hen voor de vele verdiensten als bestuurslid van de KBO in de 
afgelopen jaren.  
 
1. NIEUWSBRIEF.          

Het is de bedoeling, dat in de toekomst deze nieuwsbrief ook per e-mail wordt 
verzonden aan onze leden. Voor zover uw mailadres niet bekend is, vragen wij u 
dit alsnog door te geven aan bovenstaand adres. Uiteraard respecteren wij ook 
hier uw privacy.      
 

2. CREATIEVE MIDDAG                  
CICERO THUIS heeft in samenwerking met KBO Schimmert afgelopen dinsdag 26             
maart in ‘t Gemeinsjapshoes een creatieve middag georganiseerd. 27 dames en 1 
heer kwamen gezellig bij elkaar om een paascreatie te maken. Dit jaar was er 
gekozen voor een vogelhuisje op standaard. Stephanie Offermans van de 
dagvoorziening in ’t Gemeinsjapshoes was hier de stimulerende kracht achter. Het 
was een gezellige middag met mooie verrassende resultaten. Er werd hard 
gewerkt om de eigen creatie te verfraaien. Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

3. BOETE- en PAASVIERING.           
Op dinsdag 9 april 2019 vond er weer onze jaarlijkse PAASMIS plaats  in het       
Gemeinsjapshoes. Onder grote belangstelling ging meneer Pastoor voor. Het 
thema van dit jaar was HET LICHT VAN PASEN. Na de mis was er een koffietafel 
met wit-, bruin- en krentenbrood. En voor ieder twee paaseieren. De tafels waren 
mooi aangekleed met paasversieringen. 

4. JEU DE BOULES.             
We zijn weer begonnen met een balletje te gooien op de oude baan. Er is met de 
betreffende wethouder overleg geweest om de baan aan te passen. De aannemer 
is benaderd en zal binnenkort met de werkzaamheden beginnen om de baan 
geschikt te maken voor 4 teams en voor minder validen. 
 

5. WALKING FOOTBALL.              
Er is overleg geweest met diverse personen en instanties en de planning is dat we 
op 1 juni kunnen starten. Opgeven kan op bovenstaand adres. 


