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Nieuwsbrief 026 (oktober 2020) 
 
Beste mensen 
Het Coronavirus is nog steeds actief en uiterste voorzichtigheid is dan ook nog steeds geboden. 
Als bestuur van KBO St. Paulus Schimmert zijn wij bijzonder trots op u allen, op de wijze waarop u 
met alle beperkende maatregelen weet om te gaan en bent omgegaan. 
Ons motto om daar waar mogelijk naar elkaar om te zien en met elkaar contact te houden is dan 
ook nog steeds van kracht. Met Corona hebben wij allemaal te maken en alleen door het samen te 
doen kunnen we dit virus overwinnen. Dus: Houdt moed. 
 
Versoepeling Coronamaatregelen 
Sinds 12 maart 2020 vinden er als gevolg van het Coronavirus geen activiteiten plaats. 
Op 15 juli 2020 zijn wij met in acht neming van de RIVM richtlijnen gestart met een aangepast 
programma Walking Football en sinds woensdag 19 augustus 2020 zijn we weer voorzichtig met 
Jeu de Boules begonnen. 
Momenteel zijn dit de enige activiteiten die mogelijk zijn. Wilt u een praatje maken of gewoon eens 
komen kijken, kom dan gerust op de woensdagmorgen naar het voetbalterrein of op de 
woensdagmiddag naar de baan bij ‘t Gemeinsjapshoes. Mocht u interesse hebben om actief 
hieraan deel te nemen, wilt u dat dan z.s.m. laten weten aan onze secretaris, de heer Chrit 
Leenders, Tel 06-81881773 of per mail ao.leenders@home.nl. 
 
Op donderdag 6 augustus 2020 heeft onze premier Mark Rutte het belang van het afstand houden 
benadrukt. Als AB zijn wij dan ook van mening dat Walking Football en Jeu de Boules mogelijk 
zijn, mits de deelnemers voldoende eigen discipline hebben om de geldende veiligheidsregels te 
hanteren. 
Wij zijn er trots op dat u deze weet na te leven. 
 
H. Missen 
Het AB heeft in haar vergadering van 4 augustus 2020 besloten om in de toekomst bij overlijden 
van een lid eenmaal per kwartaal een H. Mis in het weekend te laten doen voor alle in het 
voorgaande kwartaal overleden leden. Op zondag 9 augustus heeft dit voor het eerst 
plaatsgevonden voor de in de eerste helft van 2020 overleden leden.  
In oktober 2020 zal de H. Mis plaatsvinden voor de in het 3e kwartaal overleden leden. Nadere info 
volgt via het parochieblad. 
 
Statiegeldactie bij de Coop 
De statiegeldactie bij de Coop loopt tot 1 oktober 2020. Als u nog iets wilt inleveren en sponseren 
aan de KBO kunt u dat tot en met woensdag 30 september 2020 nog doen. Zoals u weet zal de 
opbrengst van deze actie ten goede komen aan de Kerstviering. 
 
Museumplusbus 
Op 28 januari 2020 heeft de KBO Schimmert, met gebruik making van de Museumplusbus, het 
Noord Brabants Museum bezocht, wat door de deelnemers als bijzonder positief is ervaren. 
Op 1 oktober gaan we weer een aanvraag indienen om ook in 2021 gebruik te kunnen maken van 
de Museumplusbus om een of ander museum te bezoeken. 
Zodra we meer duidelijkheid hebben zullen we u hierover informeren. 
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Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA). 
U kunt gebruik maken van een VOA, die via de KBO hiervoor een gedegen opleiding heeft 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 u naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet 
worden. Het gaat dan om u te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet 
gebonden aan een VOA uit Schimmert. U kunt ook van een VOA uit een andere dorpskern 
gebruik maken.  
Nuth  : dhr. Jan Janssen 045-524 2273,  
Hulsberg : mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, in 
Schimmert : dhr. Frits Janssen 045-404 1446, dhr. Henry Okkersen 045-404 1732, dhr. Frans 
Soons 045-404 1796 en dhr. Chrit Leenders 045-404 9121. 
Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. 
 
Rabo ClubSupport 
De Rabobank was de afgelopen jaren een trouwe sponsor van onze vereniging. Deze sponsering 
is nu gekoppeld aan het aantal stemmen die door leden van de Rabobank op onze vereniging 
worden uitgebracht tijdens de Rabobank ClubSupport actie.  
Ieder Rabobank-lid mag 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 op dezelfde vereniging. 
 
Als u lid bent van de Rabobank Zuid-Limburg Oost kunt ook U stemmen van 5 oktober 2020 tot 25 
oktober 2020. Om te mogen stemmen is het dus belangrijk dat u lid bent van de Rabobank. 
Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan lid worden. Ook uw partner kan lid 
worden/zijn, evenals kinderen boven 12 jaar. 
 
Wilt u alsnog lid worden? Kopieer dan onderstaande link in uw browser. 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?intcamp=pa-footer-rabobank&inttype=link-
leden&intsource=particulieren.divers 
 
Het lidmaatschap Rabobank is gratis. Wanneer u het moeilijk vindt om u lid te maken van de 
Rabobank of 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. 
 
Degenen die lid zijn van de Rabobank ontvangen een mail van de bank om hun stem uit te 
brengen. Wij vragen dan ook om de berichten van de Rabobank goed in de gaten te houden, want 
u zult van hen een code krijgen waarmee u vanaf 5 oktober 2020 tot 25 oktober 2020 kunt 
stemmen op onze vereniging. Dit kan alleen als u een Rabobank-rekening hebt en ook lid bent. 
 
Kerstviering op woensdag 16 december 2020    
Het bestuur is voornemens de Kerstviering op woensdag 16 december 2020 te realiseren. De 
juiste vorm en de juiste plaats zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van de Corona 
maatregelen die tegen die tijd van kracht zijn en waaraan wij ons te houden hebben. 
Als u hiertoe ideeën heeft, kun u deze kenbaar maken bij het secretariaat 
kboschimmert@gmail.com of bij de secretaris Chrit Leenders, tel 06-81881773. 
 
Ledenmutaties 
Op dit moment zijn geen ledenmutaties te melden. Het aantal leden is ongewijzigd en bedraagt 
momenteel 256. 


