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Versoepeling Corona Maatregelen per 5 juni 2021 
 
Beste mensen  
Vrijdag 28 mei 2021 werden de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor de 
binnensport (versneld) verruimd. Hierdoor zijn de (2/4)wekelijkse structurele activiteiten vanaf 
zaterdag 5 juni weer mogelijk, uiteraard met in acht neming van de RIVM richtlijnen. 
Dit betekent: 

 Woensdag 9 juni 2021 vanaf 10.15 uur Walking Football (wekelijks bij VVS) 
 Woensdag 9 juni 2021 vanaf 13.45 uur Jeu de Boules (wekelijks bij ’t Gemeinsjapshoes) 
 Donderdag 10 juni 2021 vanaf 10.30 uur Gym ‘(wekelijks in ‘t Gemeinsjapshoes  
 Vrijdag 11 juni 2021 vanaf 13,30 uur Koersbal (wekelijks in t’Gemeinsjapshoes)) 
 Dinsdag 15 juni 2021 vanaf 13.30 uur Kienen (2 wekelijks in de even weken) 
 Donderdag 17 juni 2021 vanaf 13.30 uur Kaarten (wekelijks in ’t Gemeinsjapshoes) 
 Dinsdag 22 juni 2021 vanaf 13.30 uur SOOS (4 wekelijks in de oneven weken) 

Wanneer we weer starten met het Koor van Ouderen is afhankelijk van René Kicken. 
 
De Richtlijnen in het kort 

 Was vaak je handen 
 Hoest en nies in je elleboog. 
 Houd 1,5 meter afstand. 
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 
 Het dragen van een mondkapje op de locatie is verplicht. Bij het spelen en wisselen mag 

het mondkapje af.  
 Reserveren, registreren en gezondheidscheck zijn verplicht.. 

 

 

Over de 1,5 meter afstand en mondkapjesplicht 
Het advies is om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tussen de 
spelers te waarborgen. Als dat het sporten belemmert mag daarvan 
worden afgeweken. Wil je als club afwijken van de regel? Doe dit 
altijd in overleg met de locatiebeheerder en natuurlijk de clubleden. 
 
Het is verplicht een mondkapje te dragen in een binnenruimte, maar 
het mag af tijdens het sporten. Omdat wisselen bij het sporten hoort, 
hoeft dan ook geen mondkapje gedragen te worden. 
 

Over de horeca en sportkantines 
Er mag gewoon gesport worden in horecagelegenheden en sportkantines in een aparte of een 
duidelijk afgebakende ruimte. 
 
Reserveren, registreren en gezondheidscheck zijn verplicht. 
Voor de deelnemers aan het sporten is een registratieplicht verbonden. Indien u deelneemt aan het 
sporten tekent u gelijktijdig de navolgende verklaring: 
Bij registratie verklaart de deelnemer:  

 te willen deelnemen aan het sporten bij Ouderenbond St. Paulus Schimmert, 
 geen Corona klachten te hebben dan wel te hebben gehad, 
 niet verkouden of grieperig te zijn dan wel recent te zijn geweest, 
 de RIVM maatregelen in acht te nemen 
 volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag en de eventuele Corona gevolgen hiervan bij 

deelname aan het kaarten en deze niet kan verhalen op Ouderenbond St. Paulus Schimmert. 
Tot slot 
Bij binnenkomst in de Brasserie is het dragen van een mondkapje verplicht, volg de weg richting 
toilet, en ga tegenover het toilet de zaal in. Zodra u zit mag u het mondkapje weer afdoen. 


