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NIEUWSBRIEF 012 
September 2019 

Zomeractiviteiten 
Tijdens de zomervakantie hebben in tegenstelling tot in het verleden toch diverse 
activiteiten plaatsgevonden, wat door velen als bijzonder waardevol is ervaren. 
lnmiddels is de vakantieperiode weer voorbij en kunnen de evenementen weer op 
een normale wijze plaats vinden. 
 
Walking Football,  
Zoals bekend vindt er elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur Walking Football plaats 
bij VVS onder leiding van Steven Knops. Hebt u interesse? Kom gerust eens kijken of 
nog beter, zelf meedoen. Wij hebben thans een 15 tal mensen waaronder 3 dames 
die met zeer veel plezier aan deze voor ons toch nieuwe vorm van bewegen, 
deelnemen. 
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.  
 
Sjömmertse Barbecue (BBQ) op 9 juli 2019 
De BBQ op 9 juli 2019 werd door 84 mensen bezocht en is alom positief ervaren. 
 
Dagtocht op 14 augustus 2019 naar Ahrweiler & Remagen 
Aan deze dagtocht, die alom positief ervaren is, hebben 53 mensen deelgenomen. 
 
Jeu de Boules 
Elke woensdagmiddag vanaf 13.45 uur tot ca. 16.30 uur wordt er op de baan bij het 
Gemeenschapshuis gespeeld. Kom gerust eens kijken of beter nog meedoen. 
 
Gezellige middag op 1 oktober 2019 
Dit jaar zal de gezellige middag plaats vinden op dinsdag 1 oktober in ’t 
Gemeinsjapshoes en deze is alleen voor KBO-leden toegankelijk. Zoals gebruikelijk 
belooft  het weer een mooie middag te worden, waarbij wij u van harte uitnodigen 
om ook hieraan deel te nemen. 
 
De zaal gaat open om 13.15 uur. 
De gezellige middag begint om 14.00 uur en u wordt getrakteerd op koffie/thee met 
vlaai.  
 
Daarna kunt u kijken en genieten van een gezellig optreden, waarna we om ca. 
17.00 uur de middag afsluiten met een heerlijk warm / koud buffet. 
 
De kosten voor deze middag bedragen € 22,50 per persoon. 
 
Als u aan dit evenement wilt deelnemen, kunt u dit bedrag voor 15 september 2019 
overmaken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert 
o.v.v. naam, adres en Gezellige middag 2019. Zodra wij bericht hebben van 
overboeking bent u aangemeld.  
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Statiegeldactie bij Coop 
De statiegeldactie bij de Coop, waarvan de opbrengst bestemd is voor de KBO, loopt 
tot 1 oktober 2019. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. 
 
Rabo ClubSupport 
Ook de KBO heeft zich hiervoor aangemeld en vertrouwt op uw stem. Als u lid bent 
van de Rabobank Zuid-Limburg Oost kunt ook U stemmen van 27 september t/m 11 
oktober 2019. Wij zouden het als KBO St. Paulus op prijs stellen als ook u uw 
stem(men) aan ons wilt geven. Hoe? Dat vertellen we in de volgende nieuwsbrief. 
 
Oktoberfest 27 oktober 2019 
Op 27 oktober gaan we als nieuwe activiteit het Oktoberfest organiseren. In beginsel 
kunnen alle 50 plussers hieraan deelnemen, dus ook niet-KBO leden. De Steirische 
Harmonica Freunden uit Stein zijn hierbij uitgenodigd om een sfeerbepalende 
muzikale ondersteuning te verzorgen. 
 
Passiespelen 2020 
In 2020 zijn de vijfjaarlijkse passiespelen in Tegelen.  
Op zondag 24 mei en zondag 7 juni 2020 vinden speciale voorstellingen voor de 
afdelingen van KBO en PCOB plaats.  
De KBO afdelingen van Nuth willen op zondag 7 juni een bus inzetten om mensen 
naar de passiespelen in Tegelen te brengen. 
Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u de datum alvast noteren en/of dit kenbaar 
maken bij een van de bestuursleden. 
De hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend en zullen, na een overleg in 
november, gemeld worden evenals de nog niet voorhanden zijnde informatie. 
 


