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Circulaire Seniorenvereniging
Beek/KBO Beek (afd St. Jozef)
samen sterk in Beek
www.kbobeek.nl
Verenigingslokaal :
Stegen 35
6191 TR Beek
06-25483126
06-51365396
secretariskbobeek@gmail.com
Rabo:NL56RABO0104910658

Ledenadministratie
Stegen 35
6191 TR Beek
ledenkbobeek@gmail.com
046-4264213

Secretariaat
Stegen 35
6191 TR Beek
046-4379615

Nr 02 februari 2021
Bewaarnummer
De volgende circulaire 03 verschijnt : 25-26 februari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dit nummer: Folder, Bericht ,Website, Eucharistieviering, Beek Samen, Luisterlijn , Contacten,
Jaarprogramma, Maand en weekoverzicht

Folder.
Bij deze circulaire hebben we de jaarlijkse folder met informatie over onze vereniging gevoegd.
Bewaar deze of geef deze door aan vrienden of bekenden.
Bericht

Aan Groepsleiders, Docenten en leden van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek, die we per email
kunnen bereiken.
Beek,
De tijd vliegt en de feestdagen en jaarwisseling zijn inmiddels achter de rug. Wij hopen dat U deze
periode goed bent doorgekomen. Afgelopen november durfden wij in onze brief nog voorzichtig de hoop
uit te spreken dat het medio januari mogelijk iets beter zou gaan en wij, zij het met voorzichtigheid en
terughoudendheid, weer de oude en vertrouwde draad konden oppakken.
Inmiddels zijn wij twee maanden verder, en moet helaas worden vastgesteld, dat het er zeker niet beter
op geworden is. Sterker nog, de maatregel van 14 december moeten nu onverkort verlengd worden tot
9 februari. Daarnaast stralen de cijfers in de media, ook in de ons omringende landen, zeker niet het
vertrouwen uit, dat het korte termijn beter wordt.
Als verenigingsbestuur hebben wij ons afgevraagd hoe op korte termijn verder. Ook voor ons is de
lock-down tot 9 februari een regel waar wij niet omheen mogen en ook niet willen. Direct daarna breekt
de periode van carnaval en voorjaarsvakantie aan.
Ondertussen hebben wij van veel van onze leden vernomen, dat zij op zijn minst het vaccinatiemoment
willen afwachten. Zoals dit laatste er nu bij staat zal dit voor onze groepering zeker niet eerder zijn dan
1 april ’21.
Alles op rij zettend zijn wij als bestuur tot het besluit gekomen om het gestopt houden van alle
activiteiten , zowel binnen als buiten, te continueren tot 31 maart aanstaande.
Mochten tussen nu en 31 maart dermate grote verbeteringen worden geboekt of activiteiten worden
toegestaan, waardoor eerder voorzichtig opstarten weer mogelijk is, dan zullen wij direkt met
groepsleiders en docenten in verbinding treden om dit ook weer te plannen en mogelijk te realiseren.
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Omdat ook wij als bestuur uitkijken naar versoepeling en weer voorzichtig starten, hebben wij nu al
afgesproken dat dit starten ook voor een ieder een heugelijk gebeuren mag worden. De vereniging zal
zich dan zeker ook niet onbetuigd laten, maar daarover later meer.
Als van ouds geldt nog steeds:
Wilt U een afspraak maken met het bestuur om welke vraag dan ook beantwoord te krijgen of service
wilt ontvangen(o.a. computer, laptop , reparaties, ondersteuning bij correspondentie e.d.), 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
Voor telefoonnummers van de meeste groepsleider (sters) zie circulaire van oktober.
Tot slot: Houdt het gezond, doe het voorzichtig aan en hopelijk tot zeer spoedig !!

Website

Bekijk onze vernieuwde website : www.kbobeek.nl. met alle actuele informatie

Eucharistieviering zondag 14 februari 10.00 uur
Onderstaand de leden die ons ontviel;en in de achterliggende periode en die wij willen herdenken in de
eucharistieviering van zondag 14 febr. 2021 om 10.00 uur
Mevr. A. Baggen - Trienen

Kummenadestraat 42

6165 BV GELEEN

Heer J. Keulers
Mevr. M. Maessen

Olterdissenstraat 7
Adsteeg 4

6191 BZ BEEK L
6191 PX BEEK L

Mevr. A. Meijers-Paulissen,
Mevr. B. Wallenburg - Simonetti

Mauritsweg 96

6171 AK STEIN L

Om de Toren 60

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

Beek Samen.
Beek Samen Helpt 0642914814. Voor alle vragen , vooral ook in deze Coronatijd
Binnenkort volgt een grote publiekscampagne om het nummer meer bekend te maken
Schroom niet om te bellen. De vrijwilligers staan klaar
Voorbeelden van vragen, die ons al nu en in het verleden hebben bereikt:
"Ik ben mantelzorger, kan niet iemand mij even eens per week aflossen
Wie helpt mij met het belastingformulier
Ik ben alleenstaande en wil leren koken
Mijn bladzuiger doet het niet meer
Wie helpt mij bij het installeren van de printer
Mijn moeder komt bijna het huis niet meer uit. Waar zijn wat activiteiten
Kan ik een maatje krijgen , waar ik af en toe mee kan beeldtelefoneren
Ik wil wat meer van mijn ipad weten
Mijn kinderen hebben mij een moderne telefoon gegeven. Kan ik nu op cursus
Is er een fotoclub.
Mijn deurbel doet het niet meer.
Ik ga verhuizen naar een bejaardenflat. Is er hulp ?
Mijn tuin moet zonodig gedaan worden, hebben jullie vrijwilligers.
De buitenlamp doet het niet meer.
Is er belastinghulp.
Kan iemand boeken op de e-reader zetten.
Kan mijn moeder met de Zonnebloem mee?
Ik wil een traplift. Hoe kom ik daaraan
Ik heb een WMO gesprek. Kan me iemand helpen bij dit keukentafelgesprek
Mijn administratie is een puinhoop. Hebben jullie daar adviseurs voor
Is er in Beek ook een kledingbeurs en hoe kom je daar
Kun je ergens goedkoop eten in de week
De keukenla doet het niet meer
Is er nog ergens plaats bij een gymnastiekclub
Ik wil graag bij een koortje
Heeft Beek ook een Vincentiusvereniging
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Waar kan ik mijn tweede hands boeken gratis naar toe brengen
Ik wil graag af en toe met iemand wandelen.
Ik zoek af en toe gezelschap en ben 70 jaar.
Kan ik in het repaircafe alles laten repareren?
Waar kan ik me opgeven voor computerles en wat kost dat.
Ik wil gymlessen volgen. Kan ik dan ook een aantal lessen kijken of het me bevalt.
Is de huiskamer in Beek iedere dag open?
Hoe komt mijn dementerende moeder op de dagverzorging en wie betaalt dat
Ik ben alleenstaand en slecht ter been. Hebben jullie iemand , die boodschappen voor me kan doen
Mijn buurman wil graag wedstrijden van Fortuna bijwonen. Hij heeft geen vervoer. Weten jullie iemand
die ook gaat en hem mee wil nemen?
Zamelt nog iemand plastic doppen in.
Waar kan ik nog voedselbonnen kwijt ?"

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.)

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)
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 06-18643916
Fotoclub :(Dhr. Jeu Heijkens 0464372560)
Kienen: Mevr.Ch.van Heel (046 4369255)
Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak (bibliotheek)

Jaarprogramma: zoals opgenomen
in de folder. Uiteraard onder
voorbehoud.

Overzicht maand en
weekactiviteiten .
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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

Overzicht Maand en week activiteiten
Maandag

1e maandag maand

Dinsdag

Wandelen
13.30
ev. bellen met Thei
Senden 046 4372651

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

