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Nr 4 april 2020
De volgende circulaire 5 verschijnt : 30 april en 1 mei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In dit nummer:  Corona virus , Samenwerking met CDL,  Beek samen , Afgelastingen o.a. dagtocht,  
ledenvergadering en kunstlezingen , Mededelingen , Foroxity film, Maand en weekoverzicht

Corona virus 
Het coronavirus treft ons allemaal. Helaas kunnen daarom verenigingsaktviteiten voorlopig ook niet 
plaatsvinden. Natuurlijk is dit een beperking van onze sociale contacten . We hopen dat we deze tijd wel
met de nodige zorg voor elkaar kunnen doorbrengen en we nodigen jullie dan ook uit om met welke 
vraag dan ook je te wenden tot een van onze bestuursleden. Een adreslijst staat op pag. 3 van deze 
circulaire .
Onze maatregelen:
De dagtocht gaat niet door  . De inschrijfgelden worden teruggestort.
Verder wordt de jaarvergadering op 9 april a.s. tot nader order uitgesteld.
De kunstcursus stellen we ook tot nadere berichtgeving uit. 
Onze aktiviteiten (Tai Chi, gymnastiek, koersbal, zangkoor, kienen, line dance, schilderen , 
handwerkclub, talen , leeskring , wandelen , computer, fotoclub, biljarten, bridge ,koersbal, etc) zijn 
zeker tot 6 april uitgesteld . 

De groepsleiders(sters) krijgen van het bestuur op 2 of 3 april bericht of de aktiviteiten in april 
doorgang kunnen vinden. Op dit moment is dit zeer onwaarschijnlijk. Er wordt dan via hun met 
iedereen zoveel mogelijk contact opgenomen.  

Uitgangspunt is dat de cursusleider(ster) betaald blijft worden en de contributie ook over de maanden 
dat er geen les is geind wordt. Dit kan natuurlijk niet lang duren . Groepen hebben nu nog wel de 
mogelijkheid om hun lessen zonder bijbetaling te verschuiven naar juli of augustus.  Afhankelijk van de 
uitwerking van de nieuwe landelijke regeling voor ZZP's wordt natuurlijk en daar waar dit van toepassing
is ons uitgangspunt van doorbetaling van de leider(ster) en de betaling van contributie eventueel met 
terugwerkende kracht bijgesteld.
Op pagina 3 van deze circulaire staan tevens de adressen waar U verdere informatie kunt 
krijgen. Schroom niet om bestuursleden te bellen. U kunt met al Uw vragen bij ons terecht, ook 
als U ons wilt vragen waar U ergens hulp bij wat dan ook kunt krijgen. Wij hopen U verder in 
goede gezondheid op niet al te lange termijn weer te kunnen ontmoeten.
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De soosmiddagen zijn uiteraard tot nader order vervallen
De belastingservice gaat door.

Overzicht van de afgelaste activiteiten:  
Alle aktiviteiten zeker tot 6 april 
Algemene ledenvergadering van 9 april wordt uitgesteld .

Dagtocht naar scheepsliften van Strepy-Thieu op zaterdag 19 april
Beste mensen,
Als gevolg van het corona-virus hebben we in overleg besloten de dagtocht naar de scheepsliften van 
Strepy-Thieu in Henegouwen op zaterdag 19 april  niet te laten doorgaan. Degenen die al betaald 
hebben krijgen hun geld terug. we kijken of we deze reis in het najaar kunnen doen.
Jan Geurts
Afgelast : KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie kunst-lezingen door Luc 
Laudy op woensdagmiddag 1, 8, 15 en 22 april  (uitgesteld. Nieuwe data worden bekend 
gemaakt)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenwerking met het Computer Doe en Leercentrum

Het CDL gaat in de toekomst onder de juridische paraplu van onze vereniging functioneren.  Daardoor 
komt er voor onze leden veel meer informatie over alle cursussen en workshops van het CDL . In de 
circulaire van mei voegen we een flyer toe met alle mogelijke informatie.
We hopen dat onze leden gestimuleerd worden om zo veel mogelijk te profiteren van de mogelijkheden 
van smartphne, tablet of computer.

Beek Samen
Alle seniorenverenigingen in Beek gaan samenwerken en organiseren samen evenementen en geven 
aan leden van iedere vereniging inde toekomst de mogelijkheid om zonder meerkosten activiteiten van 
elkaar , die daarvoor in aanmerking komen te bezoeken.
U krijgt van deze activiteiten bijgevoegd in de circulare van de volgende maand een overzicht en een 
pasje

Vijfdaagse reis naar Altmühltal-München van 30 augustus t/m 3 september

Beste mensen,
Graag wil ik jullie er nog eens aan herinneren aan de schone reis naar Bayeren. Er zijn nog plaatsen. 
kom gezellig mee.
Zie voor inschrijfformulier voorafgaande circulaires.
Groetjes Jan G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, deze keer 
op zondag 12 april  aanstaande om 10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij de leden, welke ons in de periode 
tot 1 maart 2020 ontvielen.

Hr. J.H. Janssen Om de Toren 90 6191 KZ 
BEEK LB  
90 jr.

Mevr M.J. Spindlegger - In de Braek Molenstraat 84 6191 KR 
BEEK LB  
89 jr.

Mevr. A. Op den Kamp - v.d. Post Raadhuispark 49 6191 AG 
BEEK LB  
92 jr.

Tai-Chi groepen 
Er zijn nog plaatsen in de Tai Chi groepen .Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden, zowel voor de 
maandag- als de dinsdagavond bij Mevr. Jos Dormans (046-4373705)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Herinnering Belastingaangifte over 2019
Bellen naar Mevr. Jos Dormans . U kunt haar bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 18.30 en 20.00 
uur op telefoonnummer: 046-4373705. (alleen voor degenen , die in het verleden ook door haar 
geholpen zijn)  (belastingservice gaat tot nader order door) 

Foroxity KBO film
Dark Waters 
Zondag 19 april 11.00 uur. 

'Dark Waters' vertelt het waargebeurde verhaal over de blootlegging van een gruwelijk mileugeheim. 
Een advocaat, Robert Bilott genaamd, ontdekt een verband tussen een aantal mysterieuze sterfgevallen
en chemiebedrijf DuPont, één van de grootste bedrijven ter wereld. Om de waarheid te achterhalen zet 
hij zowel zijn toekomst als zijn familie en zijn leven op het spel.

Cast: Anne Hathaway, Bill Pullman, Mark Ruffalo, Tim Robbins 

Regisseur: Todd Haynes 
Duur: 127 Minuten 
Genre: Drama 
Deze film vertelt het bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor 
autistische kinderen die zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. De film is uit het leven 
gegrepen, met ijzersterke rollen van acteurs Vincent Cassel en Reda Kateb.

Mededelingen :

-Mantelzorg Themabijeenkomsten 
Themabijeenkomst Omgaan met Dementie: dinsdag 7 april 2020 - 10:00 uur. Locatie: Wijksteunpunt 
Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1, 6141 CG Limbricht. (informeren of bijeenkomst doorgaat) 046 
4575700)
-Mantelzorgers ontmoeten elkaar - Beek
dinsdag  21 april 2020 – 14.00 – 15.30 uur. Samen met andere mantelzorgers in gesprek gaan over alle zaken
die op dat moment ter tafel komen, voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. Locatie: Aula van Partners in 
Welzijn, Molenstraat 158, 6191 KR Beek (informeren of bijeenkomst doorgaat)(046 4575700)
-Bridgecursussen Neerbeek
Website:	h7p://Opleiding-Bridge-Voor-Iedereen.webnode.nl/		of	www.neerbeeksebridgeclub.nl		
Opgave per mail of telefonisch: mailtje ook voor evt. vragen.E-mail:wkusters01@gmail.com – of - 
bridgclubtplenkhoes@gmail.com   Tel:046-4373333 of 06-31323586
-Speelgroep Het Nieuwe Masker
Speelt :Pension de Got, Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14 Genhout. 7,18 en 19 april Entree 7,50 tel 06-
49944535 (reserveren en even informeren of het doorgaat)

Tel contacten i.v.m. afgelasten/doorgaan van activiteiten:
! Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
! Informatie over soosaktiviteiten : Chris van Heel (046-4369255)
! Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van aktiviteiten : Vic Sturmans:
       046 4264213 of 0625483126
! 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 :bij   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)
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! of CDL 0618643916
! Fotoclub :(Dhr. Jeu Heijkens 0464372560)
! Kienen: Mevr.Ch.Heel (046 4369255)
! Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)

Overzicht maand en weekactiviteiten (natuurlijk onder voorbehoud)

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 maandag 19.00-20.00 Soos

Tai Chi 3, dinsdag 18.30-19.30 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 7 en 21 april Wandelen ?
ev. bellen met Thei 
Senden 046 
4372651

13.30  soos

Woensdag 1, 8,15 en 22 april
afgelast

Kunst en Cultuur
lezing 

14.00 Soos

Dinsdag 14 april Kienen ? bellen met
Chris van Heel 046 
4369255

14.00 Soos

Donderdag iedere Computerclub  10.00 Soos

Zondag 12 april Eucharistie 10.00 Martinuskerk

Zondag 19 april KBO filmochtend 11.00 Foroxity
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