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Nr 05 mei 2021
De volgende circulaire 06 verschijnt : 27 en 28 mei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud: Bericht , Jaarvergadering, Jubileumviering , Contacten, reis naar Altmühltal

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,
Ditmaal , hopelijk voor de laatste keer een korte circulaire en afwachting van betere tijden .
De start van de activiteiten nu onze doelgroep langzamerhand gevaccineerd gaat raken komt in zicht.
We gaan ervan uit dat we gezien de "routeplanning" van het kabinet , als alles wat meezit, echter niet
eerder dan 26 mei kunnen starten.
Het zou dan ook heel prettig zijn als we in de volgende circulaire, die 27 en 28 mei uitkomt weer een
opstart van een aantal activiteiten kunnen aankondigen.
Mocht eerder sprake zijn van een beperkte start dan geven wij dat meteen aan de groepsleiders en
mensen, waar we het email adres van hebben door.
Geef daarom, als U dit nog niet gedaan hebt , Uw email adres door aan: ledenkbobeek@gmail.com.
We kijken ook als bestuur uit naar versoepeling en willen hier dan ook een feestelijk tintje aan geven .
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) ook voor eventuele start van activiteiten : 06-51365396 of 0625483126
Computer doe en leercentrum hulpdienst: 06-53852233 ; dit nummer ook gebruiken voor het maken van
een afspraak voor de inloopactiviteiten die naar verwachting vanaf 22 april weer van start zullen gaan
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Beek Samen helpt: 0642914814
Tot slot: Houd 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

Jubileumviering 60 jarig bestaan van onze vereniging.
Noteer alvast de week van 6 tot 12 september. Het programma volgt in de volgende circulaire

Eucharistieviering 9 mei 2021
In de achterliggende periode maart '21 ontvielen ons onderstaande leden .
Wij willen hen gedenken in de H.H. mis van zondag 9 mei '21 om 10.00 uur
Het betreft:
Heer H.G.J. Maassen, Om de Toren 47, 6191 KZ Beek, in de leeftijd van 88 jaar
Heer A. van Hekke, Raadhuispark 31, 6191 AG Beek, in de leeftijd van 96 jaar

Tel contacten i.v.m. activiteiten:
!
!
!
!

Algemene informatie over alle vragen: Dhr. Jan Raes (0651365396)
Beek Samen helpt : 0642914814 (voor alle service en hulp)
Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Dhr. Vic Sturmans 046-4264213 of
06-25483126
Reisinformatie: dhr. Jan Geurts 0464373248

Vakantiereis : ALTMüHLTAL IN BAYERN
5-DAAGSE REIS VAN DE KBO-BEEK
VANAF ZONDAG 29 AUGUSTUS T/M DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021
Beste medeleden van de KBO-Beek,
Hopelijk is eind augustus alles weer normaal en kunnen we eindelijk weer eens op vakantie. Wij hebben
voor u een mooie reis kunnen samenstellen naar het Bayerische land met ook een dag naar München.
Dat kunt u allemaal lezen in het programma afgedrukt in deze circulaire. Aan de rechterzijde van het
programma ziet u het kopje inclusief wat er allemaal is inbegrepen. De reis is in handen van de Het
Zuiden-Jacobs.
Opgeven voor deze reis moet u schriftelijk doen middels het invullen van de onderstaande vragen lijst.
Dit lijstje stuurt u naar de mij (Geurts adres staat op de lijst).
Van de reisondernemer, Het Zuiden-Jacobs, krijgt u dan een bevestiging met betalings-gegevens.
De prijs voor deze reis (€.589,-) wordt nog verhoogd met eventueel een eenpersoonskamer ( €.99,-) een
eventueel af te sluiten reis- of/en annuleringsverzekering, fooi voor de chauffeur na afloop van de reis,
administratiekosten van het reisbureau per dossier en calamiteitenfonds per dossier.
Heeft u geen eigen annulerings- en reisverzekering dan kunt u deze alsnog afsluiten bij het reisbureau,
omcirkel dan JA bij het inschrijfformulier
INSCHRIJFFORMULIER: VIJFDAAGSE REIS NAAR ALTMüHLTAL
ZONDAG 29-08 T/M DONDERDAG 02-09-2021
Achternaam ………………………………….Voorletters……………………………………
Adres...……………………………………….Woonplaats…………………………………..
Postcode…………………….E-mailadres……………………………………………………
Telefoon 046…………………………………en 06-………………………………………..
Neemt deel aan de reis met in totaal ….personen. Kamer 1 of 2 persoons (omcirkel uw wens)
Wil een annulerings- en reisverzekering afsluiten JA of NEEN. (omcirkel uw wens)
Thuisblijvers telefoon in geval van calamiteit. Tel…………………………………………..
Handtekening……………………………………………….
Dit formulier voor 11 juni 2021 sturen naar J. Geurts Ecrevissestraat 48

6191 CL Beek

