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Corona 
Zondag 21 februari 2021 heeft het kabinet besloten om de geldende Corona maatregelen 
per maart te versoepelen. Voor ons als Ouderenbond St. Paulus Schimmert betekent dit nog 
niet veel maar we kunnen/mogen vanaf 3 maart wel weer naar de kapper. 
Laten we er maar op vertrouwen dat het vaccineren kan doorgaan zodat het aantal 
besmettingen geleidelijk aan zal teruglopen en het nieuwe normaal weer iets korterbij komt. 
Dus: nog effe volhouden en zowel oog als oor voor elkaar hebben zodat we deze moeilijke 
fase weer te boven zullen komen. 
 
Jaarvergadering 16 maart 2021 
De jaarvergadering staat gepland op 16 maart 2021 en kan gezien de Corona maatregelen 
vooralsnog niet doorgaan. Zodra de Corona maatregelen dit toelaten zullen we een datum 
prikken waarop de jaarvergadering alsnog kan doorgaan. Desondanks zal op 9 maart 2021 
de kascontrole plaatsvinden. 
 
Belastinginvuller 
Indien behoefte bestaat aan hulp bij de aangifte voor de inkomstenbelasting en/of er zijn 
vragen over huur -en zorgtoeslag, kan contact worden opgenomen met KBO Limburg, 
telefoon 0475381740. Let op: het gaat alleen om eenvoudige belastingaangiftes. 
De leden van Ouderenbond St. Paulus Schimmert kunnen hiervoor terecht bij de heer 
Frits Janssen Tel. 045-404 1446 of 06 – 25 02 74 91. 
 
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 – 25 02 74 91,  

Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732. 
Dhr. Chrit Leenders 045-404 9121 of 06 – 81 88 17 73 
Dhr. Frans Soons 045-404 1796 of 06 – 23 87 34 61 

Nuth        :  Dhr. Jan Janssen 045-524 2273 
Hulsberg  :  Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695 of 06 – 44 99 08 85 
Doenrade: Dhr. Jos Hennen 045-442 3429 
  Dhr. Lou Duisings 06 – 23 89 10 21 
Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. 
 
Ledennieuws 
Datum Naam  Adres                                    Opmerking 
02-02-2021 Mevr. Hella Hermans-Gouder de Boregaerd

    
Knolwei 33  Overleden 

12-02-2021 Mevr. José Bonekamp Rooseveltstraat 67 Overleden 

 


