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NIEUWSBRIEF 033 (april 2021)

Corona
Dinsdag 23 maart 2021 heeft onze premier Mark Rutte weer een persconferentie gehouden
en daarin de geldende Corona maatregelen toegelicht.
Hierbij heeft hij aangegeven dat vanaf woensdag 31 maart 2021 de avondklok niet om 21.00
uur maar (pas) om 22.00 uur ingaat. Voor de rest verandert er nu niets.
Voor ons als Ouderenbond St. Paulus Schimmert betekent dit dat we nog steeds niet kunnen
starten met een of andere activiteit.
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 korter bij 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 stond gepland op 16 maart 2021 en kon gezien de Corona maatregelen
niet doorgaan. Zodra de Corona maatregelen dit toelaten zullen we een nieuwe datum
prikken waarop de jaarvergadering alsnog kan doorgaan. Desondanks heeft op 9 maart 2021
de kascontrole plaatsgevonden en werd aan het bestuur decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar.
Paasviering 2021 op 24 maart 2021
De geplande Paasviering op woensdag 24 maart 2021 kon als gevolg van de van kracht
zijnde Corona maatregelen ook niet doorgaan.
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.
Ledennieuws
Datum
Naam
10-2-2021
Mevrouw Fina Bemelmans-Gubbels
18-2-2021

Mevrouw Mia Gijzen-Gubbels

Weidestraat 20

10-3-2021

De heer Jan Muitjens

Klein Haasdal 18A

Opmerking
Geen lid
meer
Geen lid
meer
Overleden

11-3-2021

Mevrouw Lies Kleintjens-Palmen

Langstraat 16A

Nieuw lid

15-3-2021

Mevrouw Liesbeth Wetzels

Weidestraat 6

Nieuw lid

15-3-2021

De heer Herman Wetzels

Weidestraat 6

Nieuw lid
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