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NIEUWSBRIEF 041 (oktober  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. 
De laatste bekendmaking mbt Corona maatregelen dateert van dinsdag 21 september 2021 
en betreffen de navolgende items: 
 
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. 
 
Op vrijdag 24 september 2021 hebben wij overleg gevoerd met de Coördinator Evenementen van de 
Gemeente Beekdaelen en daarbij de instructie ontvangen dat bij gebruik van het 
Coronatoegangsbewijs alleen geldig zijn: de QR code op de telefoon alsmede een QR afdruk. 
Al de overige “bewijzen” zoals een schriftelijke weergave van de Corona prikdata etc. worden als niet 
acceptabel gekenmerkt. 
 Concreet betekent dit dat wij als bestuur bij al onze activiteiten en evenementen vooralsnog hier 
rekening mee zullen en moeten houden. Wij verzoeken u dan ook om -eventueel samen met uw 
gezinsleden-  voor een geldig Coronatoegangsbewijs te zorgen. Als het dan nog niet lukt, neem dan 
contact op met het bestuur. 
 
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. 
 
Mis voor overleden leden op zondag 17 oktober 2021 
Op zondag 17 oktober 2021 zal er weer een H. Mis plaatsvinden waarin de in het 3e kwartaal 2021 
overleden leden worden herdacht, met name Jo Janssen van Etten. 
 
Ledennieuws 

Datum Naam Adres Opmerkingen 
20200826 MJ (Maria) Houtvast-

Buskens 
Dorpstraat 108 
6176 AE Spaubeek 

Nieuw lid 

20210828 MJ (Finy) Bockting-
Bogman 

Grootgenhouterstraat 5 
6191 NT Beek 

Nieuw lid 

Op dit moment telt de KBO 255 leden. 
 
 
Algemene Ledenvergadering c.q. jaarvergadering op 12 oktober 2021 
Op dinsdag 12 oktober 2021 hebben wij onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering 
(Jaarvergadering) over het jaar 2020 plaats van 13.00 uur tot 13.45 uur in ’t Gemeinsjapshoes te 
Schimmert. 
Aansluitend aan deze Algemene Leden Vergadering vindt vanaf 14.00 uur onze jaarlijkse Gezellige 
middag plaats. 
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Vrijwillige Ouderen Adviseur wordt Onafhankelijke Client Ondersteuner (OCO) 
U kunt gebruik maken van een OCO, 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 OCO uit Schimmert. U 
kunt ook van een OCO 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 
 
Oktoberfest op zondag 10 oktober 2021 
De Ouderenbond St. Paulus Schimmert organiseert op zondag 10 oktober 2021 voor de 2e maal een 
Oktoberfest in ’t Gemeinsjapshoes. 
Alle 50 plussers zijn hier welkom vanaf 13.30 uur (zaal open vanaf 12.30 uur)  
Indien u wilt deelnemen aan dit Oktoberfest wordt u verzocht de eigen bijdrage zijnde € 7,50 voor 
leden en € 10,00 voor niet leden over te boeken op rekening NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. 
Paulus Schimmert o.v.v. Oktoberfest 2021 + 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. 
 
Gezellige middag op dinsdag 12 oktober 2021 
Aansluitend aan de Algemene Jaarvergadering starten we om 14.00 uur met onze jaarlijkse gezellige 
middag, die alleen voor leden toegankelijk is.  Zoals gebruikelijk wordt de gezellige middag om circa 
17.00 uur afgesloten met een warm buffet, waarvoor wij een eigen bijdrage vragen van € 20,00 per 
persoon. 
Indien u wilt deelnemen aan de Gezellige middag wordt u verzocht de eigen bijdrage zijnde € 20,00 
over te boeken op rekening NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. Gezellige 
middag 2021 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname. 
Opmerking: 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een Coronatoegangsbewijs (Vaccinatiebewijs of 
herstelbewijs of testbewijs) zowel bij de Algemene Ledenvergadering als de Gezellige middag en zal u 
vragen dit te tonen. Indien u geen geldig Coronatoegangsbewijs kunt overleggen zijn wij genoodzaakt 
u niet toe te laten. 
 
Cursus Beeldbellen. 
Op 19 oktober, 26 oktober en 2 november 2021 zal MEE namens Ouderenbond St. Paulus Schimmert 
in ’t Gemeinsjapshoes een cursus beeldbellen verzorgen. Indien u hieraan wilt deelnemen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, tel 06-81881773. 
 
Data om te reserveren:  
Kerstviering 15 december 2021 
 


