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Nr 04 april   2021

De volgende circulaire 05 verschijnt : 22 en 23 april 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud: Bericht ,  Jaarvergadering , Contacten, 

Bericht 
Aan Groepsleiders, Docenten en leden van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek,  
Beek, 15 maart 2021

Betreft: Coronamaatregelen van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek naar aanleiding van meest 
recente regeringscommunicaties.

Beste mensen,

Wij hopen dat U de achterliggende periode goed bent doorgekomen. Het is ondertussen al meer dan 
een jaar dat wij met z’n allen zwaar worden dwarsgezeten door het Corona virus.
Met alle vaccinatieprogramma’s die nu lopen, is er gelukkig ook licht aan het einde van de tunnel. 
Wanneer wij kijken naar de diverse leeftijdscategorieën binnen onze vereniging dan is op het moment 
dat de groep jonger dan 70-75  jaar aan de beurt komt, al meer dan 85% van onze leden mogelijk 
ingeënt (uiteraard wanneer zij dit willen).
Eerder gaven wij aan het gestopt houden van alle activiteiten, zowel binnen als buiten, te continueren 
tot 31 maart aanstaande. 
Afgelopen week heeft het bestuur hierover overleg gevoerd en helaas moeten vaststellen, dat 
verruiming na 31 maart nog even niet is toegestaan en dus ook niet aan de orde is, en hebben besloten 
om het   gestopt houden van alle activiteiten, zowel binnen als buiten, te continueren tot 1 mei 
aanstaande. 
Mochten tussen nu en 31 april dermate grote verbeteringen worden geboekt of activiteiten worden 
toegestaan, waardoor eerder voorzichtig opstarten weer mogelijk is, dan zullen wij direct met 
groepsleiders en docenten en overige belanghebbers  in verbinding treden om dit ook weer te plannen 
en mogelijk te realiseren.
Omdat ook wij als bestuur uitkijken naar versoepeling en weer voorzichtig starten, staat nog steeds de 
toezegging, dat wij er dan, een feestelijk tintje aan willen geven.
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Als van ouds geldt nog steeds:
Wilt U een afspraak maken met het bestuur om welke vraag dan ook beantwoord te krijgen of service 
wilt  ontvangen(o.a. computer, laptop , reparaties, ondersteuning bij correspondentie e.d.), kan dit via 
een afspraak vooraf op iedere donderdagmiddag.  De telefoonnummers hiervoor treft U hieronder aan.
Afspraak maken met het bestuur of vragen over deze informatie :0651365396
Hulpcentrum (voor alle soorten vragen):  06-51365396 of 06-25483126
Computer doe en leercentrum hulpdienst: 06-53852233

Tot slot: Houdt het gezond, doe het voorzichtig aan  en hopelijk tot zeer spoedig !!

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur  Senioren Vereniging Beek/ KBO- Beek 

Jaarvergadering 

Onze jaarvergadering is voorlopig gepland op donderdagmiddag  2 september

Eucharistieviering 

Zondag 14 april 2021 10.00 uur
Onderstaand het lid dat ons ontviel in de achterliggende periode en dat wij willen herdenken in 
de eucharistieviering van zondag 14 april 2021 om 10.00 uur
mevr. J. Janssen - Waelen, Om de Toren 90, 6191 KZ  BEEK Lb. in de leeftijd van 96 jaar.

Training vrijwilligers met Zoom
Beek Samen

Beek samen vraagt ook nog vrijwilligers voor telefoondienst en voor de inzet voor allerlei 
vrijwilligersactiviteiten. Informatie bij Dhr. Wiel Ubaghs 046-4375457 of Mevr. Chris van Heel 
0464369255.) Beek Samen, waar wij als vereniging onderdeel van zijn zoekt vrijwilligers en mensen die 
helpen en service verlenen vanuit een telefoonnummer: 06-42914814

Tel contacten i.v.m. activiteiten:
! Algemene informatie over alle vragen: Dhr. Jan Raes (0651365396)
! Beek Samen helpt : 0642914814 (voor alle service en hulp)
! Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255)
! Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Dhr. Vic Sturmans:
       046-4264213 of 06-25483126
! Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
! Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch.heel@home.nl)
! Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
! Biljarten :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
! Zangkoor: Mevr. Chris van Heel (046-4369255), ch.heel@home.nl)
! Computerclub op donderdagmorgen : Dhr. Cor Borghmans (046-4580916) 

(borghmans@outlook.com)
! Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
! Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)(Ch.Heel : 046-4369255)
! Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
! Computerhulp aan huis : Mevr. Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
! of CDL 06-18643916 
! Fotoclub :(Dhr. Jeu Heijkens 0464372560)
! Kienen: Mevr.Ch.van Heel (046 4369255)
! Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
! Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek) of 06-51365396 (secretariaat)
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