
Beste Zomer carnavalisten! 

 

Op 4 september a.s. is het eindelijk zover! Een carnavalsfeest in Heumen. 

Helaas hebben we wel nog steeds te maken met het Corona-virus en moeten we ons ook aan de 
maatregelen daartegen houden. Voor de zomercarnaval betekent het dat we iedereen ouder dan 12 
jaar alleen mogen toelaten na het vertonen van een coronatoegangsbewijs: een negatieve 
testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met CoronaCheck 
kunt u dit coronabewijs laten zien. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen coronabewijs te hebben. Verder 
vragen we je om niet naar het Zomercarnaval te komen als je coronagerelateerde klachten hebt of in 
quarantaine zit. 

Het zomercarnaval is om 23:59 uur echt afgelopen. 

Hoe werkt het? 
1. Koop bij ons een ticket: https://cv-drs.nl/zomercarnaval/  

Misschien heb je al een ticket gekocht of besteld, dan kan je deze stap overslaan. 
2. 2. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl  
3. Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:  

1.testbewijs 
2.vaccinatiebewijs 
3.herstelbewijs 

4. Bezoek  
Je neemt je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij 
scannen bij de ingang de QR-code. En neem je legitimatiebewijs mee (en die van eventuele 
kinderen). Je gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Tot 
slot laat je ook je ticket/toegangskaartje zien.  

5. Meer informatie  
Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-, 
vaccinatie- of herstelbewijs staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen.  
Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op www.coronacheck.nl 
of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk: 0800-1421 (gratis, maandag t/m zondag, 
08.00 – 20.00 uur). Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl  

6. Heb je klachten, zit je in quarantaine of had je contact met iemand met corona? Blijf dan thuis en 
laat je testen bij een testlocatie van de GGD via coronatest.nl of 0800-1202. 

7. De overheid geeft het dringende advies om een zelftest te doen 5 dagen na je bezoek aan 
het zomercarnaval. 
 

Tot 4 september! 
 

Met vriendelijke groeten, 
De feestcommissie De Feestcommissie van De Raore Schutters, 
Dennis, Jelle, Kim, Leon, Michel en Michèle 
 
In samenwerking met Peter Smulders van onze residentie: Café Kanaalzicht 

 

P.S. Houdt onze website (CV-DRS.nl) en Facebook in de gaten voor het laatste nieuws over het 
zomercarnaval 


