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Nr 12 december 2020
Januari 2021
De volgende circulaire 03 verschijnt : 28 en 29 januari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dit nummer: Bericht , Terugblik en vooruitblik, Presentje, Betaling van contributie, Website,
Eucharistieviering, Beek Samen, Luisterlijn , Contacten, Maand en weekoverzicht

Wij wensen al onze leden , hun kennissen en vrienden prettige feestdagen en
vooral een gezond 2021.
Bericht
Aan Groepsleiders, Docenten en leden van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek, die we per
email kunnen bereiken.
Beek, 18 november 2020
Betreft: Coronamaatregelen van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek naar aanleiding
van regeringscommunicatie op 17 november 2020.
Beste mensen,
Gelukkig mogen we op dit moment concluderen dat de verscherpte maatregelen in de achter ons
liggende periode het tij hebben doen kenteren. Alle waardes, grafieken en getallen gaan weer in de
goede richting.
Helaas moet ook geconcludeerd worden dat veel waardes nog veel en veel te hoog liggen. Gemiddeld
genomen zitten we op dit moment nog op het een na hoogste risiconiveau
Ook is het hoopvol dat er nu op kortere termijn meerdere vaccins in het vooruitzicht zijn gesteld, maar
ook hier de aantekening dat het nog een flinke poos gaat duren. Immers men plant nu als eerste onze
mensen in de zorg en daarna de kritische beroepen. We praten dan al snel over enkele miljoenen
personen. Het zal dus wel nog even duren eer “het grote publiek” wordt bereikt.
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Ook nu willen wij optimaal blijven meewerken aan het verder terugdringen van dit virus door de
recentelijk gekozen richting namelijk het stoppen van alle activiteiten , zowel binnen als buiten, te
continueren tot medio januari 2021.
Mochten tussen nu en begin december dermate grote verbeteringen worden geboekt, waardoor eerder
voorzichtig opstarten weer mogelijk is, dan zullen wij direct met groepsleiders en docenten in verbinding
treden om dit ook weer te plannen en mogelijk te realiseren
Door met z’n allen nu het verhaal maximaal te steunen, dragen de daardoor geboekte verbeteringen
mogelijk bij tot kleine “verruimingen” tijdens de feestdagen.
Tot genoemd tijdstip medio januari 2021 geldt volgens eerder gemaakte afspraken nog steeds:
Wilt U 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.) wilt ontvangen, 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): 06-51365396 of 06-25483126
Computer doe en leercentrum hulpdienst: 06-53852233
Het CDL heeft voor groepen minder dan 4 personen nog bijeenkomsten.
Voor telefoonnummers van de meeste groepsleider (sters) voor eventuele informatie : zie verderop in
deze circulaire

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Senioren Vereniging Beek/ KBO- Beek
Terugblik en vooruitblik
Het was ontegenzeggelijk een raar jaar. Corona had ons in de greep en heel veel ontmoeting,
bewegings- en educatieve activiteiten konden helaas niet doorgaan.
We hebben elkaar gemist en vaak gedacht: was er maar weer uitzicht dat we kunnen beginnen .
We hebben ook de noodzaak gevoeld om elkaar daar waar nodig en gevraagd te ondersteunen. Een
aantal leden hebben ons ook gebeld en gebruik gemaakt van de hulpdienst. We hebben hun kunnen
helpen met allerlei vragen. Nu hebben we ook met Beek Samen een telefoonnummer voor allerlei
vragen en verzoeken om hulp ingesteld.
Deze vragen kunnen betrekking hebben op allerlei gebied: aanvragen rijbewijs, voorzieningen in huis ,
mantelzorg respijt, computerhulp, karweitjes in de tuin, kleine reparaties, hulpmiddelen , eboeken
installeren ondersteuning bij correspondentie , belastingsservice e.d. en het volgen van computer, tablet
en telefoonlessen bij het CDL
Het centrale telefoonnummer is: Beek Samen Helpt 0642914814
Jammer is dat een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan, zoals ons 60 jaar bestaan,de cursussen
voor muziek en kunst , de kerstviering die we nu afgelasten., de nieuwsjaarsreceptie die we uitstellen en
veel van onze ontmoetings en bewegingsactiviteiten.
Intussen werken we hard aan een nieuw programma voor het komend jaar. In het komend
februarinummer van deze circulaire zullen we dit presenteren . We hopen dat we dan weer volop
kunnen starten met al onze activiteiten en we willen ook vernieuwen.
Tijdens de soos willen we een inloop voor sportievelingen gaan stimuleren. We kunnen al biljarten. Er
staan nu een tafeltennistafel. We overwegen badminton rackets aan te schaffen.
Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn welkom. Neem contact met ons op.
We hopen uiteraard in goed gezondheid weer zo snelle mogelijk te kunnen starten.
De telefoonnummers van de meeste groepsleiders ook in deze circulaire.

Presentje
De gemeente Beek wil alle vrijwilligers in Beek belonen voor het afgelopen jaar en hun een presentje
geven in de vorm van een chocoladereep.
Vrijwilligers binnen onze verenging krijgen deze in de week voor Kerstmis persoonlijk aan huis
aangereikt door de bestuursleden . Wij willen door dit gebaar onze vrijwilligers als zeer belangrijke
steunpunten van onze vereniging bedanken.

Betaling van de contributie
Beste leden,
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We zijn reeds een maand bezig met het innen van de contributie, maar er zijn nog leden die de contributie niet
hebben betaald. Daarom willen we u via dit berichtje er nog even aan laten herinneren om dit alsnog zeker vóór 30
december te voldoen.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Website
Wij hebben tevens een volledig vernieuwde website : www.kbobeek.nl. Ook is er een facebook
pagina: seniorenvereniging Beek/KBO Beek. Kijk zowel op de website als de facebook pagina hierop
voor de laatste berichten en zet er mogelijk ook zelf een bericht op. Zo bevorderen we de onderlinge
communicatie en contacten..

Eucharistieviering 13 december 2020
In de maand oktober is ons 1 lid ontvallen, dat wij willen herdenken in de H.H. mis van zondag 13
december 2020 om 10.00 uur
Heer Dieter Hoffmann, Haardboomstraat 1, 6191 EL Neerbeek in de leeftijd van 77 jaar

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

Beek Samen.
Helaas is de feestelijke presentatie 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.

Vrijwilligers 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 .

Tel contacten i.v.m. afgelasten/doorgaan van activiteiten:
! Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
! Beek Samen helpt : 0642914814
! 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.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 .
Voorlopig gaan de activiteiten niet door. Zo vlug er weer wat mogelijk is volgt bericht aan de groepsleiding en aan al
degenen die hun email adres doorgegeven hebben aan ledenkbobeek@gmail.com . Het is ook mogelijk dat bij
groepssplisingroepen andere tijden gaan gelden
Zie ook www.kbobeek.nl of facebook: seniorenvereniging Beek/KBO Beek of ontvang bericht via email.

Geef ,indien nog niet gebeurd ,Uw email adres door aan :
ledenkbobeek@gmail.com. U krijgt dan de actuele informatie.
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
Soos

Gymnastiek

4

dinsdag

09.30-10.30

Schilderen

1 en 2

dinsdag

10.00-12.00
14.00-16.00

dinsdag

13.30-17.00

Soos

maandag

19.00-20.00

Soos

dinsdag en
donderdag

13.30-17.00

Soos2

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

Soosmiddag
Tai Chi

1, 2

Biljarten
Gymnastiek

2 en 3

Koersballen

2

vrijdag

09.30-12.00

Soos

Koersballen

1

vrijdag

13.45-16.45

Soos

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

Overzicht Maand en week activiteiten
Maandag

1e maandag maand

Zondag

2e zondag vd maand

Eucharistie

10.00

Martinuskerk

Zondag

3e in de maand

KBO filmochtend

11.00

Foroxity

