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Nr 12 december  2021 en Januari 2022.
Wij wensen al onze leden, kennissen en vrienden mooie en 
gezellige feestdagen en vooral een gezond 2022

We brengen even een kleurtje in onze voorpagina van de circulaire aan omdat we extra 
aandacht willen vragen voor twee zaken.
Het is een moeilijk jaar voor U en onze vereniging geweest en we hopen dat we het volgend 
jaar weer meer mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten en nieuwe activiteiten te 
ontplooien.
We willen in deze decembermaand met inachtneming van de strenge coronamaatregelen 
tijdens de soosuren op donderdagmiddag van half twee tot vier uur met leden , die er even 
tussenuit willen ontmoeten een praatje maken. Uiteraard met inachtneming van  de geldende 
strenge coronamaatregelen . Wij willen we graag vernemen hoe het met U gaat en mogelijk 
van dienst zijn . 

Omdat we niet weten wat de komende tijd allemaal voor ons in petto heeft willen we tevens 
wanneer activiteiten beginnen of uitvallen of wanneer er bijzondere maatregelen vereist zijn zo
snel mogelijk met U contact opnemen. Dit gaat het beste met telefoonnummers bij 
groepsleiders (sters) of emailadressen.

Geef daarom zoveel mogelijk Uw email adres op bij de ledenadministratie
(ledenkbobeek@gmail.com) of bel  046-4264213 
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De volgende circulaires verschijnen 27 en 28  januari  . Deze is tevens een bewaarnummer. U krijgt dan
ook de nieuwe folder van de vereniging met alle gegevens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:  corona maatregelen , nieuwjaarsreceptie, jaarprogramma, sport en 
spelactiviteiten, eucharistieviering , digitale kerstkaarten maken , Vereniging voor ouderen Neerbeek 
(pg. 3 ) , CDL , nuttige adressen en  maand en weekrooster .

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen kunnen sterk wisselen en snel veranderen. Daarom hebben we aan het begin 
van deze circulaire het verzoek aan U gedaan om zoveel mogelijk email adressen aan de 
ledenadministratie door te geven . 
Op die manier kunnen we snel informatie over activiteiten doorgeven . U kunt ook altijd voor de meest 
actuele informatie op onze website kijken (www.kbobeek.nl) of op onze facebook pagina : 
seniorenvereniging beek/kbo beek. Bellen kan altijd naar 0651365396) 

De Engelse conversatie kan nog leden gebruiken. Wij zorgen in elk geval dat de groepsleiders(ster) 
alle informatie hebben

Nieuwjaarsreceptie
Vanwege de Coronamaatregelen vinden we het niet verantwoord begin volgend jaar nieuwjaarsreceptie 
te organiseren. Jammer dat dit voor het tweede jaar achter elkaar niet lukt. Wat grotere bijeenkomst 
zoals lezingen e.d. willen we pas vanaf maart volgend jaar weer gaan organiseren.

Jaarprogramma 2022
In de circulaire van februari a.s. presenteren we weer een jaarprogramma met nieuwe activiteiten. We 
houden goede moed en hopen op een dynamisch 2022. Heeft U ideeën voor activiteiten , laat het ons 
weten!!!.
We willen het komend jaar vooral inzetten op meer bewegen voor senioren. Samen met andere 
verenigingen en organisaties in Beek bereiden we een programma voor.

Sport en Spel activiteiten 

I.v.m. het feit dat de sportgroepen, zoals gym en yoga vol zitten, kunnen geen nieuwe kandidaten 
beginnen. Het duurt te lang om te wachten tot er weer een nieuwe groep gestart kan worden en daarom
heeft het bestuur het besluit genomen om de groepen iets te vergroten totdat we een nieuwe groep 
kunnen starten. Wanneer er vier personen op de wachtlijst staan, starten we een nieuwe groep .  De 
extra kosten nemen we dan voor onze rekening. We  Hopelijk heeft iedereen hier begrip voor, anders 
komen we niet verder.
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking.

Eucharistieviering 
Wij willen de overleden leden gedenken in de H.H. Mis van zondag 12 december  aanstaande om 10.00
uur
het betreft:
Heer A. Dams, Om de Toren 48, Beek , 70 jr
Heer H. Kuypers, Carmelstraat 23, Beek 78 jr
Heer J. Pijls, Molenstraat 88 , Beek 86 jr

Digitale Kerstkaarten maken 
Denkt U er nog eens aan Samen met het Computer Doe en Leercentrum bieden wij aan leden en 
niet leden de mogelijkheid aan om op de donderdagmiddagen in de eerste weken in December digitale 
Kerstkaarten te maken. Dit gebeurt in een gezellige Kerstsfeer. Steeds meer mensen willen gebruik 
maken van de mogelijkheden om via de computer, laptop, tablet of smartphone digitale kerstwensen 
met een mooie, soms zelf gemaakte foto, met een eigen tekst  . Neem wel Uw eigen laptop of tablet 
mee.
Seniorenvereniging Beek/KBO Beek samen met Computer Doe en Leercentrum
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Vereniging voor Ouderen Neerbeek (pg.3)
Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Beste leden,

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Dat we nog niet verlost waren van het 
coronavirus hadden we wel kunnen verwachten. Dat de impact nog steeds zo groot zou zijn en dat men 
links en rechts hoort dat we richting code zwart gaan baart ons echt zorgen. Vooruitkijkend en wellicht 
vooruitlopend op hetgeen nog gaat komen heeft het bestuur zijn gedachte laten gaan en een aantal 
besluiten genomen waarbij ons aller gezondheid de hoogste prioriteit heeft en rekening houdend met de
gegeven kaders. 

Wij willen u en allen die u lief zijn,
Hele fijne maar bovenal gezonde Kerstdagen toewensen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek
Onder voorbehoud van verdere corona maatregelen.
Gymnastiek wekelijks maandag 6, 13, 20 en 27 december 10.45-11.30 uur € 5,-per 
maand 

Kienen woensdag 1 december 14.00-16.30 uur € 3,50 per 
kaart

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerstviering

Mede naar aanleiding van de huidige coronasituatie en ook de toename van het aantal positieve corona
testen heeft het bestuur besloten om de geplande kerstviering niet door te laten gaan.
Het bij elkaar komen met een grotere groep en daarmee gepaard gaande risico’s hebben wij eveneens 
in onze overweging meegenomen.
Wij betreuren het zeer en vinden het zeer jammer dat we de kerstviering wederom moeten annuleren, 
maar ons aller gezondheid is hierbij doorslaggevend. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributie 2022

Medio november heeft u de factuur voor het betalen van de contributie 2022 ontvangen. 
Indien u de factuur nog niet heeft voldaan zien we uw betaling graag uiterlijk 9 december tegemoet.
Betalingsgegevens zie uw factuur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Meest recente corona maatregelen

Bovengenoemde activiteiten kunnen we volledig in lijn met de laatste persconferentie van 26 november 
uitvoeren. Zo zal het kienen in de grote zaal plaats vinden.
We vragen u wel om de bekende basismaatregelen in acht te blijven nemen. 
Daarboven dient u steeds
! uw QR code of vaccinatiebewijs mee te nemen 
! een mondmasker te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen
! 1,5 meter afstand te houden. 

Namens het bestuur, Theo Janssen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloop voor ondersteuning computers, tablets en laptops in Neerbeek

De inloop ondersteuning voor computers, tablets en laptops is actief 
Iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Laurentiusstraat 44A 
Sjaak Amkreuz is daar beschikbaar om u verder te helpen. 
Deze ondersteuning is gratis en uiteraard worden de “corona-regels” gerespecteerd!
Naast deze inloop ondersteuning biedt het CDL ook cursussen en workshops aan   van 
Voor informatie hierover, zie www.cdl-beek.nl   of bel met onze planning 06 - 18 64 39 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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http://www.cdl-beek.nl/
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(Computer doe en leercentrum)
Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com
Het computer doe en Leercentrum, gehuisvest in Stegen 35 heeft weer een uitgebreid najaars- en 
voorjaarsprogramma.
Dit kunt U lezen via de website:
www.cdl-beek.nl
Ook kunt U alle informatie krijgen op donderdagmiddagen van 13.30-16.00 uur en vrijdagochtenden van
10.00-12.00 uur. Dit zijn de inloopuren van onze soos en het CDL .

Nuttige adressen 
Tel contacten i.v.m. activiteiten:

! Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
! Beek Samen helpt : 0642914814
! Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255)(b.g.g. secretariaat)
! Algemene informatie over TOEWIJZEN RUIMTE EN GEBRUIKSMOMENTEN : Vic Sturmans:
       046-4264213 of 06-25483126
! Sport en spel activiteiten: Dhr. Jan Retera  046-4280008
! Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch.heel@home.nl) of secretariaat
! Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
! Biljarten :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)  of secretariaat 
! Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (borghmans@outlook.com)
! Engelse , Franse en Spaanse conversatie: Mevr. Mieke Vervoort ( 046-4379613)
! Leeskring: Mevr. Conny van Raayen (conny280@hotmail.com) (06-21842764)
! Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 en Mevr. Cecille Smeets (046-4373705)
! Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
! of CDL 06-18643916

CDL: inloop voor ondersteuning :
!Op donderdag 13:30-14:30 uur Stegen 35
!Op vrijdag 10:00-11:00 uur (Stegen 35)

  Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)

! Kienen: Mevr.Ch.van Heel (046 4369255)of secretariaat .
! Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
! Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek) of 06-51365396 (secretariaat)
! Reisinformatie: dhr. Jan Geurts 0464373248
! Rijbewijs :036-7200911  (telefoniste verwijst U naar een arts in de buurt)
! Wensbus : 046-2060018 
! Vereniging voor Ouderen Neerbeek  046 437 1849 

Overzicht week en maandactiviteiten
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De bijdragen per maand zijn gebaseerd op kostprijs docent/docente gedeeld door het gemiddeld aantal 
deelnemers(sters ) en 0,25 per lid per keer voor huur lokaal.

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos € 11,50 per maand

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos € 0,75 per keer 

Country Line 
dansen

maandag 16.00-17.00 Soos € 7,50 - per maand 

Gymnastiek 4 dinsdag 11.15-12.30 Soos  € 11,50 per maand

Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
13.30-16.00

Soos € 6,- per maand

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos -

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos € 5,50  per maand

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos € 1,- per keer p.p.

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10.30-12.30 Soos € 11,50 per maand

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek van 
Stegen 35

-

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Kaarten dinsdag en 
donderdag

13.00-16.00 soos -

Handwerken donderdag 13.00-16.00 Soos € 0,25 per keer

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45 € 11, per jaar

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos € 11, per jaar 

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.00 Soos € 11, per Jaar 

Overzicht Maand en week activiteiten

Wandelen 1e en 3e dinsdag
in de maand.
ev. bellen met 
Thei Senden 046 
4372651

13.30  uur  soos -

Kienen 2e dinsdag in de 
maand

Kienen  bellen 
met 
Chris van Heel 
046 4369255

14.00 Soos

Tafeltennis dinsdagmiddag 14.00 uur sportzaal

Computerclub Computerclub  10.00 Soos € 15 voor 10 x

Eucharistie 2e zondag vd maand Eucharistie 10.00 Martinuskerk -

Engelse 
conversatie

iedere donderdag 10.00-12.00 soos € 3 per keer

Franse 
conversatie

woensdagmiddag 14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Spaanse 
conversatie

Leeskring maandagmiddag 1x per
maand.

€ 0,25 per keer
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De bijdragen per maand zijn gebaseerd op kostprijs docent/docente gedeeld door het gemiddeld aantal 
deelnemers(sters ) en 0,25 per lid per keer voor huur lokaal.

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos € 11,50 per maand

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos € 0,75 per keer 

Country Line 
dansen

maandag 16.00-17.00 Soos € 7,50 - per maand 

Gymnastiek 4 dinsdag 11.15-12.30 Soos  € 11,50 per maand

Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
13.30-16.00

Soos € 6,- per maand

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos -

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos € 5,50  per maand

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos € 1,- per keer p.p.

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10.30-12.30 Soos € 11,50 per maand

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek van 
Stegen 35

-

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Kaarten dinsdag en 
donderdag

13.00-16.00 soos -

Handwerken donderdag 13.00-16.00 Soos € 0,25 per keer

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45 € 11, per jaar

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos € 11, per jaar 

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.00 Soos € 11, per Jaar 

Overzicht Maand en week activiteiten

Wandelen 1e en 3e dinsdag
in de maand.
ev. bellen met 
Thei Senden 046 
4372651

13.30  uur  soos -

Kienen 2e dinsdag in de 
maand

Kienen  bellen 
met 
Chris van Heel 
046 4369255

14.00 Soos

Tafeltennis dinsdagmiddag 14.00 uur sportzaal

Computerclub Computerclub  10.00 Soos € 15 voor 10 x

Eucharistie 2e zondag vd maand Eucharistie 10.00 Martinuskerk -

Engelse 
conversatie

iedere donderdag 10.00-12.00 soos € 3 per keer

Franse 
conversatie

woensdagmiddag 14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Spaanse 
conversatie

Leeskring maandagmiddag 1x per
maand.

€ 0,25 per keer


