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Secretariaat
Stegen 35
6191 TR Beek
046-4379615

Nr 6. Mei 2020
De volgende circulaire 7 verschijnt :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud: Het coronavirus (maatregelen en acties), jaarvergadering, hulpcentrum, eucharistieviering ,
jaarvergadering , lijst met contactadressen, CDL, Foroxity film, vakantiereis.

Het Corona Virus
Seniorenvereniging Beek/KBO Beek
Scenario na 1 juni
Langzamerhand gaan weer een aantal zaken van start. Hoewel het Corona virus nog erg grillig en
onvoorspelbaar is gaan we ervan uit dat iedereen vanuit eigen verantwoordelijkheid handelt en zelf ook
let op afstand houden en zoveel mogelijk contacten vermijden.
Vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuur willen we dan ook het volgende voorstellen.
Het kan zijn -zij het beperkt - (zie ook ons eerder gemaakt overzicht) - dat enkele groepen gefaseerd
willen opstarten vanaf 1 juni of zoveel later als ze aangegeven hebben Voor een aantal groepen zit dit
er helaas voorlopig niet in.
We stellen het volgende voor:
De Soos openen we vanaf 1 juni op donderdagmiddag.
Biljarten en kaarten is niet mogelijk
We zorgen ervoor dat tijdens de middag maximaal 20 personen in het betreffende gedeelte van het
gebouw zijn. Als groepen willen starten en onder welke voorwaarden geeft de groepsleider(ster) dit in
overleg met het betreffende bestuurslid aan .
Als een aantal personen (beperkt ) op donderdagmiddag jeu de boules willen spelen kan dat . We gaan
uit van maximaal 30 personen tegelijk in het totaal voor het kbo-gedeelte . Tijdens de soos uren kan de
"bibliotheek" gebruikt worden en kan samen met het CDL computer , tablet en smartphone
ondersteuning plaats vinden . Deze ondersteuning vindt plaats in het lokaal van het CDL. Wel van
tevoren even aanmelden en een tijdstip afspreken . tel 0653852233.
We kunnen tijdens de soosmiddag ook samen met de groepsleiders over de mogelijke opstart van
activiteiten praten.
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Als half september de handwerkclub aanschuift verdelen we mogelijk over de soos ruimte en de ruimte
waar ze nu gebruik van maken. Voor de inloop wijken we dan uit naar "Het Paletje"
Computer, laptop, tablet en smartphone ondersteuning vindt plaats in de CDL ruimte op afspraak.
We houden tegen die tijd wel een maximum aantal mensen in het gebouw aan (30). Mogelijk dat het
aantal in september iets verruimd kan worden.
Koffie kan onder zeer strenge reglementering gezet worden . (Afgifte aan “loket” plastic bekers etc.).
Voorlopig worden geen “koffiedames” ingezet
Als er groepen zijn (zal nog wel heel beperkt zijn) die willen starten stellen we voor om dit met niet
meer dan 8-10 personen te doen. We willen wel een ondergrens van 5 personen per groep.
Voor een aantal groepen (o.a. gym en line dance) zal dat waarschijnlijk pas per 1 september een
opsplitsing van de groep betekenen en zal een indeling voor een maal per 14 dagen gemaakt worden in
overleg met de groepsleiders.
We gaan ervan uit dat op het moment dat een groep start de docent/leider(ster) volledig betaald wordt.
Van de groepsleden verwachten we uit solidariteit dat ze hetzelfde maandbedrag als voorheen betalen
voor minder les (1x per 14 dagen)
Het zal zo zijn dat een aantal leden vanuit de keuze die ze maken voorlopig niet aan de activiteiten
deelneemt. Voor deze maanden hoeven ze dan uiteraard ook geen bijdrage te betalen.
Dit leidt ongetwijfeld tot een tekort op de groepsbijdrage in de kosten. Wij zullen als vereniging in elk
geval garant staan en deze tekorten zeker tot het eind van dit jaar aanvullen en de docent/leider(ster)
voor de maanden dat er lesgegeven wordt het volledige bedrag betalen.
Het is belangrijk dat we overzicht hierover houden. Geef in elk geval de ontwikkelingen door aan het
bestuurslid/ coördinator dat voor de betreffende activiteit de zaken coördineert.
Wij treffen verder voldoende hygiëne maatregelen. Er is ontsmetting- gel aanwezig. Laat een persoon
van de groep de klinken van de toegangsdeuren voor en na de activiteit ontsmetten. Ontsmet ook de
gebruikte materialen. (vraag een persoon van de groep hierop te letten).
In plaats van aardenwerk-kopjes is voorlopig het gebruik van kartonnen wegwerp-bekers voorzien .
Hieronder volgt een overzicht van de eventueel te starten activiteiten
We hebben niet van alle groepen bericht ontvangen . De groepen, die aangegeven hebben per 1
september te starten doen dit onder voorbehoud van de RVIM regels en landelijke richtlijnen:
Schilderen: beide groepen geen activiteit tot 1 september (2020)
Leeskring : start mogelijk per 1 juni
Koersbal . Start per 1 September
Tai Chi 1 en Tai Chi 3: zijn reeds gestart per woensdagavond 20—05 in de buitenlucht in het park te
Geverik
Yoga 1 en Yoga 2; groep 1 en 2 per 1 september ; desinfectie van yogamatjes zijn een probleem
Reizen : zijn geannuleerd in afwachting van nieuwe andere regels .
Conversatie Frans; wacht af.
Fotoclub ?
Gymnastiekclubs : 1 september ?
Educatie: alles afgelast tot nader orde.
Computerclub. Start per 1 juni
Handwerkclub: start per half september
Conversatie Engels : start per 1 juni (groep krijgt bericht per email)
Bridge : start per 1 september . (onder voorbehoud)
Neem contact op met een van de bestuursleden , coördinatoren of groepsleiders . De start van de
activiteiten is immers onder voorbehoud van RIWM en regeringsmaatregelen
Drank te koop
Vanwege de crisis hebben wij verder een te grote voorraad drank, die m.b.t. bepaalde producten zeer
binnenkort een verloopdatum hebben. Wij willen deze drank gedurende de soosmiddagen tegen
kostprijs te koop aanbieden , zodat u flesjes mee kunt nemen . De prijs is 50 cent per flesje bier, cassis,
cola tomatensap etc.
Het bestuur
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Helpcentra voor ondersteuning bij alle vragen.

Het hulpcentrum voor tablet, computer en smarttelefoon ondersteuning is te bereiken onder tel.
0653852233 met gratis ondersteuning (zowel telefonisch als op afspraak onder zeer strikte
voorwaarden en condities in het gebouw Stegen 35.)
PIW heeft een inventarisatie van alle informele hulp voor mensen die hierom vragen. Wij als organisatie
zijn hierbij ingeschakeld en hebben ook een eigen hulpdienst voor allerlei vragen .
In beperkte mate is hiervan al gebruik gemaakt.
U kunt bellen naar 0651365396.
Schroom niet. Wij als KBO beschikken over heel wat vrijwilligers en contacten met instanties , die U met
iedere vraag kunnen helpen.
of U belt met
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek . Dit is telefonisch bereikbaar, van maandag tot en met
vrijdag tussen 9 en 17 uur, via telefoonnummer 046 – 457 57 00. U kunt vagen naar Astrid Vermeulen.
Een e-mail kunt u op elk gewenst moment sturen naar mantelzorg@piw.nl
Diverse personen hebben al gebruik gemaakt van deze steunpunten i.v.m. uitgestelde rijbewijskeuring,
telefoon en tabletondersteuning, computerinstellingen, beeldbellen, ebooks toesturen, hulp vinden bij
werkzaamheden (schilderen, tuinieren, wel tegen een betaald laag tarief) , belastinghulp
,verenigingsactiviteiten , mantelzorg etc.) Schroom dus niet.

Eucharistieviering zondag 14 juni 10. uur
Overledenen:

Mevr Lea Geven - Sanders Mergelakker 58 6181 JG Elsloo
Heer Ger Hurenkamp
Limpenshof 51
6191 GZ Beek
Heer Wim Koken
Grachterstraat 45 6456 AK Kerkrade

76 jaar
71 jr.
85 jr

De jaarvergadering
We hebben de jaarvergadering van 9 april j.l.,uitgesteld.
Het is waarschijnlijk niet mogelijk om in september een aangepaste vergadering te organiseren . Als
deze vergadering geen doorgang kan vinden ligt het op dit moment voor de hand dat we over een
aantal punten o.a. de contributie bijdrage voor 2021 schriftelijk moeten stemmen . Hoe we dat
organiseren hoort U tijdig van ons. In onze volgende circulaire gaat U een voorstel aantreffen over hoe
we dit organiseren.

Tel contacten i.v.m. informatie afgelasten/doorgaan van activiteiten en hulp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
Alle hulp bij installeren apps en instructies bij gebruik tel 065385223
Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Vic Sturmans: 046
4264213 of 0625483126
Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255
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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Het Computer Doe en Leercentrum
In juni starten de cursussen weer.
Er zijn nog enkele plaatsen over.
Inloop op iedere donderdagmiddag vanaf 4 juni samen met de KBO. Wel even telefonisch aanmelden
06-53852233.
Er zijn strenge hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen.

Foroxity KBO film
Zondag 21 juni 11 uur (onder voorbehoud)
Nog geen inhoud bekend

De Soos
•
Heeft U een vraag over de opstart van activiteiten
•
Heeft U een idee , hoe we het beste e.e.a kunnen organiseren met inachtneming van de
Coronaregels.
•
Wil U een boek meenemen of een e-book laden
•
Wilt U advies over WMO of heeft U een andere hulpvraag
•
Wilt U gewoon even bijkletsen
•
Wilt U een bestuurslid opgeven (voor kantine, interne zaken, PR of voorzitter of weet U iemand
•
Bent U nieuw in de vereniging en wilt U kennis maken met bestuursleden
•
Aarzel niet en kom vanaf 4 juni naar de soos. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen
genomen , zodat U veilig bent. Liefst wel even van tevoren bellen (0651365396 en voor computerhulp
0653752233), zodat we het aantal mensen in het gebouw kunnen regelen.

DE 5-DAAGSE REIS ALTMUHTAL-MUNCHEN VAN 30-08-2020 TOT 3-9-2020
Beste mensen,
Als gevolg van de corona uitbraak met alle naweeën is in overleg met het reisbureau de
bovengenoemde reis tot nader order uit gesteld (kan zelfs volgend jaar worden). Alle reeds opgegeven
deelnemers zijn telefonisch op de hoogte gesteld van deze annulering. Degenen die zich alsnog hadden
willen opgeven weten nu waar ze aan toe zijn.
M.Vr.Gr. Jan Geurts

