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NIEUWSBRIEF 015 
December 2019 

 
Rabo ClubSupport 
Allereerst willen wij jullie bedanken voor het uitbrengen van jullie stemmen op de KBO bij 
de actie Rabo ClubSupport. Wij mochten dankzij de stemmers een cheque ontvangen ter 
waarde van € 602,60. 
Hebt u niet kunnen stemmen omdat u (nog) geen lid van de Rabobank bent?  
U kunt, maar ook uw partner kan alsnog, zonder kosten, lid worden van de RABOBANK, 
zodat zowel u als uw partner in 2020 wel uw stem kunt uitbrengen. Hebt u hierover 
vragen? Laat het gerust weten, wij helpen u graag. 
 
Demo SenS GYM op 21 december 2019 
De KBO is uitgenodigd voor het bijwonen van een demo bij SenS GYM en wel op zaterdag  
middag 21 december van 14.00-15.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. 
Als ook u hieraan wilt deelnemen wordt u verzocht dit te melden bij het bestuur. 
 
Beëindiging Lidmaatschap 
Wilt u uw lidmaatschap voor 2020 beëindigen, dan verzoeken wij u dit alsnog z.s.m. 
kenbaar te maken, anders is betaling van de contributie voor 2020 verplicht i.v.m. 
afdracht aan KBO Limburg.  
 
Rumpelmiddig 2020 
De Rumpelmiddig 2020 zal plaats vinden op 22 februari 2020. Gelieve deze datum alvast 
te noteren. 
 
Beekdaelen Gemeente   
Op 25 oktober 2019 heeft de heer Eric Geurts als burgemeester van Beekdaelen een 
werkbezoek aan Schimmert gebracht. Hij heeft geluncht in de Brasserie Bie Oss, samen 
met de mensen van Cicero, het stichtingsbestuur ‘t Gemeinsjapshoes, Cicero thuis en de 
KBO. 
 
Meerdaagse reis 
Het bestuur is voornemens om bij voldoende deelname de meerdaagse reis te laten 
plaatsvinden van zondag 21 juni t/m vrijdag 26 juni 2020 en deze 6 dagen door te 
brengen in Westendorf (Tirol) in Oostenrijk. Wij verzoeken u deze data te noteren c.q. te 
reserveren. Voor nadere informatie vragen wij u bijgaande folder door te nemen. 
 
Rijbewijs 75+ers 
Als u op korte termijn 75 jaar wordt kunt u veel ellende voorkomen door tijdig uw 
verlenging op digitale wijze aan te vragen.  
U ontvangt ongeveer 19 weken vóór uw rijbewijs verloopt een bericht van de RDW dat uw 
rijbewijs verloopt en dat u voor een genoemde datum uw rijbewijs moet verlengen. 
Dit bericht ontvangt u via e-mail of via de post. 
In dit bericht staat hoe de procedure is om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Ook hoe 
het zit met de gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring kan verzorgd worden 
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door een van de artsen van de huisartsenpraktijk Schimmert. Bent u verzekerd bij Zilveren 
Kruis ontvangt u € 35 retour voor deze verklaring. 
Het is wel zaak snel te handelen. Snel handelen gaat het beste digitaal, via internet. Kunt 
u dit niet of durft u dit niet, vraag dan iemand in uw omgeving of iemand van de KBO.  
Hebt u hierover vragen? Laat het gerust weten, wij helpen u graag. 
 
 
Belastinginvuller 
In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om uw belasting door een daartoe opgeleide 
vrijwilliger van de KBO te laten invullen. U kunt hiervoor terecht bij de heer Frits Janssen 
Tel. 045-404 1446 of 06-25027491. 
 
Ouderen Adviseurs 
Ook u kunt gebruik maken van een van de Ouderen Adviseur (OA). De OA’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 OA uit Schimmert, u kunt ook van een andere OA gebruik maken, te 
weten:  
Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 of 06-25027491 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. 
 
Koersballen 
Op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur bestaat de mogelijkheid zowel voor mannen 
als voor vrouwen, om mee te doen aan koersbal in ’t Gemeinsjapshoes. Wilt u eens komen 
kijken of meedoen? U bent van harte welkom om ook in de komende wintermaanden op 
gezellige wijze de vrijdagmiddagen samen op sportieve wijze door te komen. 
 
Jeu de Boules 
Jeu de Boules hanteert een winterstop. Vanaf woensdag 4 maart 2020 zal er weer 
wekelijks op woensdagmiddag jeu de Boules zijn. 
 
Kerstviering 
De kerstviering vindt dit jaar plaats op woensdag 18 december 2019 aanvang 14.00 uur 
en is uitsluitend bedoeld voor KBO leden. Voor deelname aan deze kerstviering vragen wij 
een tegemoetkoming van € 5,00 per persoon. 
 
Als u aan de kerstviering wilt deelnemen wordt u verzocht dit bedrag voor 15 december  
Over te maken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert 
o.v.v. naam, adres en Kerstviering 2019. Zodra wij bericht hebben van overboeking bent u 
aangemeld. 


