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NIEUWSBRIEF 040 (september  2021) 

Corona 
Sinds 12 maart 2020 houdt Corona ons in zijn greep. 
Vanaf 14 augustus 2021 zijn er weer nieuwe Corona maatregelen van kracht. Samengevat 
kunnen we zeggen, dat er weer veel mag, maar zeker niet alles. We zijn er nog niet vanaf. 
 
Het is mede om die redenen, dat we als Ouderenbond St. Paulus Schimmert de door de 
regering vastgestelde maatregelen onverkort willen volgen en hanteren. Dit betekent dat wij 
sindsdien consequent gebruik maken van een zogenaamd Coronatoegangsbewijs. 
Een Coronatoegangsbewijs kan men als volgt verkrijgen: 

1. Vaccinatiebewijs:  
Volledige coronavaccinatie, met een vaccin dat door het Europees Medicijn 
Agentschap (EMA) is goedgekeurd. 

2. Herstelbewijs. 
Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 

3. Testbewijs 
Een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement. 

 
 Met coronatoegangsbewijs 

o 100% van de capaciteit is toegestaan. 
o Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
o Een vaste plek is niet verplicht. 

 
Concreet betekent dit dat wij als bestuur besloten hebben om bij al onze activiteiten en of 
evenementen een Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs) 
verplicht te stellen en vervolgens de deelnemers een deelnemerslijst te laten (onder)tekenen. 
 
Kunt u geen Coronatoegangsbewijs overleggen, dan zijn wij genoodzaakt u niet toe te laten 
tot deelname aan de desbetreffende activiteit of evenement. 
 
Tot slot vragen wij u, voor zover als mogelijk, 1,5 meter afstand te houden en regelmatig uw 
handen te desinfecteren. 
 
Geplande activiteiten 2021 
Als gevolg van de verdere versoepeling van de Coronamaatregelen hebben we onder 
voorbehoud de volgende activiteiten/evenementen voor 2021 gepland 
 14 september 2021 Barbecue op terras van ’t Gemeinsjapshoes 
 10 oktober 2021 Oktoberfest in ’t Gemeinsjapshoes 
 12 oktober 2021 de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering in ’t Gemeinsjapshoes 
 12 oktober 2021 aansluitend aan jaarvergadering de gezellige middag 
 15 december 2021 Kerstviering in ’t Gemeinsjapshoes 
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Mis voor overleden leden op zondag 3 oktober 2021 
Op zondag 3 oktober 2021 zal er weer een H. Mis plaatsvinden waarin de in het 3e kwartaal 
2021 overleden leden worden herdacht. 
 
Ledennieuws 

Datum Naam Adres Opmerkingen 
20210721 Jo Janssen-van Etten Weidestraat 16 overleden 
20210721 Ans Simons-Vroemen Molenstraat 112 te Beek einde lidmaatschap 
20210810 Jan Smeets Dr. Hermansstraat 5 Nieuw lid 
20210820 Jan Sieben Klein Haasdal 24 Nieuw lid 

 
Op dit moment telt de KBO 253 leden. 
 
 
Mededelingen Ouderenbond St. Paulus Schimmert 
 
Na een geslaagde BBQ in 2019 organiseert Ouderenbond St. Paulus Schimmert op dinsdag 14 
september 2021 ook dit jaar weer een BBQ en wel op dinsdag 14 september 2021 van 15.00 uur tot 
18.00 uur op het terras van ’t Gemeinsjapshoes.  
De kosten verbonden aan deze BBQ bedragen € 9,00 voor leden en € 10,00 voor niet leden. 
Pam van brasserie “Bie-Ein” zorgt voor goed vlees, lekkere salades en bijbehorende sausjes. 
Welkom zijn de leden van Ouderenbond St. Paulus Schimmert, deelnemers maaltijdproject, cliënten 
en vrijwilligers van Cicero en alle 50-plussers, die zin hebben in een gezellige middag met een lekkere 
hap. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Opgeven kan tot en met vrijdag 10 september 2021 door het bedrag ( € 9,00 voor leden en € 10,00 
voor niet leden) over te maken op rekening NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert 
o.v.v. BBQ + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname. 
Opmerking: 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een Coronatoegangsbewijs (Vaccinatiebewijs of 
herstelbewijs of testbewijs) en zal u vragen dit te tonen. Indien u geen geldig Coronatoegangsbewijs 
kunt overleggen zijn wij genoodzaakt u niet toe te laten. 
 
 
 


