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NIEUWSBRIEF 043 (november  2021) 

Corona 
Sinds 12 maart 2020 houdt Corona ons -nog steeds- in zijn greep. 
Vanaf 25 september 2021 zijn er weer nieuwe Corona maatregelen van kracht.  
 
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. 

 
Kunt u geen Coronatoegangsbewijs overleggen, dan zijn wij genoodzaakt u niet toe te laten 
tot deelname aan de desbetreffende activiteit of evenement.  
U kunt een Coronatoegangsbewijs aanvragen door te bellen 0800-1421, waarna u dit thuis 
gestuurd krijg. Houdt wel uw Burgerservicenummer bij de hand! 
 
Geplande activiteiten 2021 
Als gevolg van de verdere versoepeling van de Coronamaatregelen hebben we onder 
voorbehoud de volgende activiteiten/evenementen voor 2021 gepland 
 15 december 2021 Kerstviering in ’t Gemeinsjapshoes 
 
Ledennieuws 

Datum Naam Adres Opmerkingen 
22-09-2021 Ger Hameleers Achter Schimmert 1 

6333 BN  Schimmert 
Nieuw lid 

09-10-2021 Jan van Weersch Kruisstraat 20 
6333 CS  Schimmert 

Nieuw lid 

15-09-2021 Jeanette Lemmens-
Raeven  

van Roosevelthof 15 naar het 
verzorgingshuis Op den toren. 

Einde lidmaatschap 

31-12-2021 Marianne Beckers-
Smeets,  

Aan de Kerk 1 6436 CT 
Amstenrade 

Einde lidmaatschap 

 
Op dit moment telt de KBO 255 leden. 
 
BBQ op 14 september 2021 
Op 14 september vond onze jaarlijkse BBQ plaats, waaraan door 99 personen werd deelgenomen. 
Jammer was dat we gezien de weersomstandigheden deze binnen in het Gemeenschapshuis hebben 
moeten houden en niet zoals gepland was op het terras. Desondanks hebben we deze middag als 
positief ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Oktoberfest op zondag 10 oktober 2021 
Het Oktoberfest werd door 105 personen 
bezocht. De muzikale omlijsting was in 
handen van Loe Wehrens die ons wist te 
trakteren op stemmingsmuziek door de 
Steierische Harmonica Freunden, Eveline 
Horsch en Peter der Hossa Prinz.  
Dit Oktoberfest is, mede dankzij diverse 
sponsoren, te kenmerken als een geslaagde 
middag.  
 

 
ALV op 12 oktober 2021 
De ALV (Jaarvergadering) over het jaar 2020 vond als gevolg van de Coronaproblematiek in verkorte 
vorm plaats en werd bezocht door 61 leden.  
Tijdens de ALV heeft de secretaris een korte weergave van de ALV 2020 voorgelezen alsmede een 
ingekorte versie van het jaarverslag 2020. De penningmeester heeft verslag gedaan van de financiële  
resultaten over 2020 alsmede de begroting voor 2021.  
Het voorstel van de kascontrole commissie om de penningmeester en het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid werd door de aanwezigen overgenomen. 
Ondanks het feit dat er geen aftredende bestuursleden waren is de heer Jan de Veen verkozen tot 
bestuurslid waardoor het bestuur thans -tijdelijk- uit 10 leden bestaat. 
 
Contributie 2022 
Tijdens de ALV is besloten om de contributie voor 2022 te verhogen voor de leden van € 26,00 pp 
naar € 27,00 pp per jaar. Voor de gastleden is besloten om de contributie te verhogen van € 9,00 pp 
naar € 9,50 pp per jaar. 
De eigen bijdragen voor het Koor van Ouderen en voor deelname aan het Walking Football blijven 
gehandhaafd op € 25,00 pp per jaar. 
 

Gezellige middag op 12 oktober 2021 
Aansluitend aan de ALV vond de Gezellige 
middag plaats, die bezocht werd door 67 leden. 
De middag werd muzikaal verzorgd door het 
Shantykoor, die een sfeervolle invulling aan 
deze middag hebben weten te geven. Ook deze 
activiteit mag dan ook als een geslaagd 
evenement worden gekenmerkt. 
(voor meer foto’s zie ook onze website: 
www:kboschimmert)  

 
 
Statiegeldactie COOP    
Doet u ook mee aan de statiegeldactie bij de COOP? De door u ingeleverde flessen worden door de 
COOP verdubbeld en komen ten goede aan onze Kerstviering. 


