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NIEUWSBRIEF 013 
Oktober 2019 

 
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) 
Ook u kunt gebruik maken van een van de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). De VOA’s 
hebben via de KBO hiervoor een gedegen opleiding gehad. Deze mensen kunnen u 
behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het 
gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij 
samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet 
worden. Het gaat dan om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U 
bent niet gebonden aan een VOA uit Schimmert, u kunt ook van een andere VOA gebruik 
maken, te weten:  
Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 en Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732. 
Nuth        : Dhr. Jan Janssen 045-524 2273 
Hulsberg  : Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695 
Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. 
 
Walking Football 
Op 2 oktober 2019 vindt er een Walking Football Toernooi bij VV Hellas plaats te Klimmen. 
Wij zullen met 12 personen hieraan deelnemen. Het toernooi begint om 10.00 uur en 
eindigt om 15.00 uur.   
 
Gezellige middag op 1 oktober 2019 
Dit jaar zal de gezellige middag plaats vinden op dinsdag 1 oktober in ’t Gemeinsjapshoes. 
Deze gezellige middag is alleen voor KBO-leden toegankelijk.  
Hebt u zich al aangemeld? 
 
Rabo ClubSupport 
Wij willen u vragen om de berichten van de Rabobank goed in de gaten te houden, want u 
zult van hen een code krijgen waarmee u vanaf 27 september weer kunt stemmen op 
onze vereniging. Dit uiteraard alleen als u een rekening hebt bij deze bank en ook lid bent. 
Lidmaatschap Rabobank is gratis. Wanneer u het moeilijk vindt om zelf uw 5 stemmen 
door te geven, kunt u altijd bij het secretariaat aankloppen om u te helpen. Wij doen dit 
graag, want iedere stem die verloren gaat kost geld. 
 
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 2020 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. 
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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. 
 
Oktoberfest 27 oktober 2019 
Op zondagmiddag 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 Harmonika Freunden uit Stein zijn hierbij uitgenodigd om een sfeerbepalende 
muzikale ondersteuning te verzorgen. Aanvang 14.00 uur einde 18.00 uur in het 
Gemeenschapshuis. 
 
De kosten voor deze middag bedragen voor leden € 7,00 per persoon en voor niet leden  
€ 9.00 per persoon. 
 
Als u aan dit evenement wilt deelnemen, kunt u dit bedrag voor 15 oktober 2019 
overmaken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. 
naam, adres en Oktoberfest 2019. Zodra wij bericht hebben van overboeking bent u 
aangemeld. Hint: Indien mogelijk aangepaste kleding? 
 
Creatieve workshop herfstdecoratie  
Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt er weer een creatieve middag van 14:00 uur tot 16:00 
uur in ‘t Gemeinsjapshoes plaats in samenwerking met de dagvoorziening van Cicero 
thuis. We gaan een mooie creatie maken voor de herfst.  
Heeft u een ronde schotel/schaal thuis? Neem deze dan mee om de herfsttaart op te 
zetten.  
 

 

 
U kunt zich opgeven bij Stephanie Offermans 0454001352 of 
loop even binnen op dinsdag, woensdag of vrijdag in ’t 
Gemeinsjapshoes te Schimmert.  
Kosten  € 5,- per persoon, graag voldoen bij opgeven.  
 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja, ik geef mij op voor de creatieve workshop op 15 oktober in ’t Gemeinsjapshoes. 
Kosten: € 5,00 graag voldoen bij inleveren opgavestrook. 
 
Naam:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………… 


