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Circulaire Seniorenvereniging 
Beek/KBO Beek (afd St. Jozef)

   
                  

samen sterk in Beek

www.kbobeek.nl
Verenigingslokaal : Ledenadministratie Secretariaat
Stegen 35 Stegen 35 Stegen 35
6191 TR Beek 6191 TR Beek 6191 TR Beek
06-25483126 ledenkbobeek@gmail.com 046-4379615
06-51365396 046-4264213
secretariskbobeek@gmail.com
Rabo:NL56RABO0104910658

                                                                         

Nr 11 november  2020
De volgende circulaire 12/01 verschijnt :  26-27 november
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In dit nummer:  Bijgevoegde nota , Corona virus ,  Beek samen ,  Vrijwilligers gezocht , Jaarvergadering 
Mededelingen , Maand en weekoverzicht

Bijgevoegde nota:

Bij deze circulaire is de betalingsnota voor 2021 bijgevoegd. KBO leden betalen 24 euro per jaar en 
leden van de seniorenvereniging 17 euro. Deze verhoging is al aangekondigd in een van de vorige 
circulaires. We hopen in deze voor U en onze vereniging moeilijke tijd op begrip voor deze verhoging en
doen al het mogelijke om U het volgend jaar weer in een veelheid van plezierige , zinvolle en vooral 
gezond verlopende contacten terug te zien.

Het coronavirus 

We hebben de volgende mail naar alle groepsleiders (sters) gestuurd 

"Helaas slaat het Coronavirus weer op een heftige wijze toe. Daar waar we op enige verlichting gehoopt
hadden en zeker elkaar weer wat intenser in allerlei contacten wilden ontmoeten worden we jammer 
genoeg geconfronteerd met aangescherpte maatregelen.
Als bestuur willen we vanuit onze verantwoordelijkheid niet proberen om binnen deze maatregelen  de 
scherpe randjes -zoals Rutte het noemt-op te zoeken en te kijken wat wel of wat niet nog van onze 
activiteiten door kan gaan.
We willen optimaal meewerken aan het zo mogelijk uitbannen van dit virus en daarom meewerken aan 
het uitgangspunt om buiten de noodzakelijke , alle andere contacten te vermijden. We weten dat dit heel
erg vervelend is voor onze leden , vooral daar waar in deze tijd nog maar een beperkt aantal 
bijeenkomsten mogelijk zijn en veel van onze leden daardoor vaak in een isolement zitten . 
We willen onze verantwoordelijkheid nemen en daarom met alle binnen en buiten activiteiten tot 16 
november stoppen.
Het gebouw (ons gedeelte in elk geval) wordt dan ook zeker tot die datum gesloten . Ten aanzien van de
Magazine distributie van 29 oktober aanstaande zullen met directbetrokkenen specifieke afspraken 
worden genaakt overeenkomstig eerste lock-down.
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Als iemand een afspraak wil maken met het bestuur om welke vraag dan ook beantwoord te krijgen of 
service ( o.a. computer, laptop , reparaties, ondersteuning bij correspondentie e.d.) wil  ontvangen, kan 
dit via een afspraak vooraf op iedere donderdagmiddag.  De telefoonnummers staan onder deze brief.
Afspraak maken met het bestuur of vragen over deze informatie :0651365396
Hulpcentrum (voor alle vragen ):0651365396 of 064264214
Computer doe en leercentrum hulpdienst:0653852233
Voor telefoonnummers van de meeste groepsleider (sters) zie verder op in deze circulaire 

Het bestuur 

M.b.t. eventuele activiteiten na 16 november sturen we de groepsleiders(sters ) en docenten en mensen
van wie we email hebben een bericht. U kunt dan contact opnemen met de betreffende groepsleider 
(ster) of docent of met het bestuur. Geef wanneer U zo snel mogelijk op de hoogte gehouden wilt 
worden Uw email adres op . U krijgt dan bericht per email. Kijk op facebook : seniorenvereniging 
Beek/KBO Beek.
Wij willen tevens tegen die tijd onze volledig vernieuwde website in de lucht te hebben : 
www.kbobeek.nl

We hopen iedereen zo snel mogelijk weer in goede gezondheid bij onze activiteiten te kunnen 
betrekken.

De KBO -PCOB heeft een oudereninfolijn geopend 
Ouderen info lijn :
030-3400600

Kandidaten gezocht voor belasting-invuller 
Heeft u één of meerdere kandidaten, die u geschikt vindt om als  belastinginvuller aan de slag te 
gaan, dan kunt u deze aanmelden door het aanmeldingsformulier plus checklist  vóór 15 november 
a.s. in te vullen en te mailen naar info@kbolimburg.nl. Na de aanmelding volgt er voor de kandidaat een
intakegesprek met één van onze fiscalisten.

Meer informatie over de belastingservice en het werven c.q. aanmelden van belastinginvullers vindt u 
terug in de bijlagen:

·         aanmeldingsformulier belastinginvuller;
·         checklist belastinginvuller;
·         profiel belastinginvuller;
·         taken afdelingsbestuur t.a.v. de belastingservice;
·         richtlijnen belastingservice IB2020;
·         overzicht belastinginvullers per afdeling per 01-10-2020.

Hartelijk dank voor uw medewerking en we zien uw reactie graag tegemoet.

Eucharistieviering 8 november.
De maand september is ons 1 lid ontvallen, dat wie willen herdenken in de H.H. mis van zondag 8 
november aanstaande: om 10.00 uur
mevr L. Gorissen - Alberigs,.Om de Toren 68,    6191 KZ   BEEK  in de leeftijd van  88jr.

Beek Samen.
Helaas zijn de activiteiten van Beek Samen en vooral het presenteren van een telefoonnummer voor 
alle vragen (reparaties, tuinonderhoud, hulp in het huishouden, huisaanpassing , onafhankelijke 
clientondersteuning , vervoer , ouderenadviseur, hulp bij correspondentie, vertaalhulp , computer, laptop
en smartphone etc) uitgesteld. Noteer in elk geval het centrale nummer : Beek Samen Helpt 
0642914814

Vrijwillers gevraagd: 
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.

Een inschrijfformulier voor deze activiteiten is ook bij het secretariaat (0651365396 ) te krijgen .

De Jaarvergadering :
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Het ziet ernaar uit dat we dit jaar geen jaarvergadering meer kunnen houden. Alle financi ële en 
vergaderstukken hebben in de maand september ter inzage gelegen en hebben geen opmerkingen of 
bezwaren opgeleverd.
We willen de financiële stukken  formeel natuurlijk bij de eerstvolgende jaarvergadering formeel laten 
goedkeuren en om decharge vragen.
Wel zullen we nu Dhr. Wiel Ubaghs als bestuurslid interne zaken aanmelden en zijn we blij met het 
verlengen van het bestuurslidmaatschap van Dhr. Vic Sturmans, Dhr. Jan Geurts en Dhr. Louis 
Speetgens.
Overigens zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap en de portefeuille 
kantine en PR. Voor informatie :   06-51365396

Activiteiten van onze vereniging :

We hadden dit jaar zoveel gewild. Het 60 jaar jubileum van onze vereniging is uitgesteld. De 
Kerstviering gaat niet door. De nieuwjaarsreceptie waarschijnlijk ook niet. Allerlei ontmoetings- en 
bewegingsactiviteiten zijn in beperkte mate doorgegaan of uitgevallen. Het hele educatieve programma 
met voorlichting , muziek en kunstcursus en conversatiegroepen en leeskring is stopgezet. Het 
schilderen,  zingen en bridgen is afgelast. Veel sociale contacten zijn even stil gezet.
Dit let ons niet om met goede moed het nieuwe jaar voor te bereiden.

We maken weer een volledig programma met behoorlijk wat educatieve activiteiten en breiden de 
soosactiviteiten uit met beweging in de sportzaal op donderdagmiddag (badminton en tafeltennis) 
We willen dit programma dan ook binnenkort presenteren.
Intussen is onze website helemaal vernieuwd .

Ideeën vanuit de leden voor activiteiten binnen  onze vereniging zijn van harte welkom

We gaan ervan uit dat we elkaar in de zeer nabije toekomst weer veelvuldig kunnen ontmoeten in 
allerlei activiteiten.
Juist nu ervaren we hoe belangrijk dat deze dan zullen zijn.

Tel contacten i.v.m. afgelasten/doorgaan van activiteiten:
 Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
 Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255)
 Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Vic Sturmans:

        046-4264213 of 06-25483126
 Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
 Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch.van  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 : 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 : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) of CDL 

618643916
 Fotoclub :(Dhr. Jeu Heijkens 0464372560)
 Kienen: Mevr.Ch.van Heel (046 4369255)
 Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)

 Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)
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Overzicht maand en weekactiviteiten .Tot 16 november is alles afgelast !!!!

Daarna verlenging of beperkt schema: zie www.kbobeek.nl of facebook: seniorenvereniging Beek/KBO Beek of ontvang 
bericht via email. Geef hiervoor indien nog niet gebeurd Uw email adres op aan : ledenkbobeek@gmail.com.

Activiteit groep Dag tijd Plaats

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos

fotoclub (digitaal) maandag 9.30-12.30 soos * een maal per 
maand

Country Line dansen maandag 16.00-17.00 Soos

Gymnastiek 4 dinsdag 09.30-10.30 Soos

Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
14.00-16.00

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos 

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos

Biljarten dinsdag en 
donderdag 

13.30-17.00 Soos2

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10,30-12.30 Soos

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek vanaf  De Stegen

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Handwerken donderdag 13.00-16.00 Soos

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45

Zangkoor donderdag 19.00-21.00 soos 

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.45 Soos

Overzicht Maand en week activiteiten

Maandag 1e maandag maand fotoclub Jeu 
Heijkens 046 
4372560

09.30-11.30 Soos

Dinsdag Wandelen
ev. bellen met Thei 
Senden 046 
4372651

13.30  soos

Woensdag Kunst en Cultuur
lezing 

14.00 Soos

Dinsdag Kienen  bellen met 
Chris van Heel 046 
4369255

14.00 Soos

Donderdag Computerclub  10.00 Soos

Zondag 2e zondag vd maand Eucharistie 10.00 Martinuskerk

Zondag 3e in de maand KBO filmochtend 11.00 Foroxity
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