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Walking Football,  
Op woensdag 19 juni 2019 is gestart met Walking Football, opgezet door de KBO en 
VVS. Na een korte toelichting door Frans, onze voorzitter, zijn 11 deelnemers gestart 
onder deskundige leiding van Steven Knops en Piet Ritt. 
Indien u alsnog interesse heeft om eens te komen kijken of mee te doen, bent u elke 
woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur welkom op het voetbalterrein van VVS. Hierbij 
hanteren wij het volgend programma: Van 10.00 tot 11.00 uur training en voetbal. 
Van 11.00 tot 12.00 uur “de derde helft” of te wel koffie en sociaal ontmoeten. 
Indien u informatie wilt kunt u contact opnemen met Frans Soons, tel 06-23873461 
of Carlo Wiertz 06-34138440.  
 
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 28 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. 
 
Gezellige middag op 1 oktober 2019 
Dit jaar zal de gezellige middag plaats vinden op dinsdag 1 oktober.  
U wordt verzocht deze datum alvast te noteren.  
Nadere informatie zal tijdig worden aangereikt. 


