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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 03 maart 2021
De volgende circulaire 04 verschijnt : 25 en 26 maart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht , Beek Samen, Beeldbellen, Luisterlijn , Belastingaangifte, Contacten,

Bericht
Helaas kan het nog wel even duren, voordat we weer met activiteiten kunnen beginnen.

Voorlopig denken we niet eerder dan 1 juni. Tot die tijd schorten we alles op. Op het moment
dat weer iets -zij het in beperkte mate- of in de buitenlucht mogelijk is, geven we meteen
bericht.
Dit bericht krijgen de groepsleider(s) en alle mensen waar we emails van hebben. Geef
daarom Uw email adres door aan ledenkbobeek@gmail.com. Iedereen kan ook voor
informatie bellen naar 0651365396. We hopen dat we binnen afzienbare tijd jullie allemaal
weer in goede gezondheid en zeker met een feestelijke bijeenkomst kunnen ontmoeten
Voor de laatste berichten bekijk zeker ook de vernieuwde webpagina: www.kbobeek.nl en
de facebookpagina : seniorenvereniging Beek/KBO Beek.
Zoals verder in deze circulaire te lezen is. wordt geprobeerd de belastingservice binnen de
corona maatregelen door te laten gaan.
Uiteraard vervalt in april de jaarvergadering tot een nader te bepalen datum en gaat de
dagtocht van 24 april niet door.
Training vrijwilligers met Zoom
Beek Samen
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
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0464369255.)Beek Samen, waar wij als vereniging onderdeel van zijn zoekt vrijwilligers en mensen die
helpen en service verlenen vanuit een telefoonnummer: 06-42914814
De training :
Het is dan de bedoeling dat vrijwilligers die beurtelings de telefoon bedienen een training krijgen.
Iedereen kan zich daar nu al voor opgeven . Het gaat dan om:
Structuur van een telefoongesprek
Grenzen stellen
Vraag die niet bij jou past
Bespreken duidelijke casus / rollenspel
Het is mogelijk dat dit via Zoom gaat.. Als dit weer fysiek bijeen kunnen komen zal dit in kleine groepjes
gebeuren
Inlichtingen en aanmelden via : Knooppunt informele zorg 0640797277 of Fenn.knoors@piw.nl

Beeldbellen
Het computer Doe en Leercentrum in de Stegen CDL is doende een training te geven onder andere aan
de koppeltjes die in het kader van het project digitale maatje worden uitgerust met tablets. Juist in deze
tijd is het belangrijk om te gaan investeren in computer, tablet en telefoon vaardigheden. Ook als u zelf
ervaring op wil doen met Beeldbellen en u heeft de beschikking over een tablet of smartfone kan het
CDL u daarbij helpen.
Zo vlug dit weer mogelijk kunt U daaraan deelnemen. U kunt zich nu al aanmelden via 06-18643916

Belastingaangifte over 2020
Per 1 maart stelt de belastingdienst het programma beschikbaar, waarmee de jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting gedaan kan worden.
Degenen die in het verleden door Jos Dormans geholpen werden kunnen ook dit jaar weer bij
haar terecht.. Zij werkt uitsluitend op afspraak.
U kunt haar bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 10.30 en 16.30 uur en van 18.30 tot
20.00 uur op telefoonnummer: 046-4373705.
In verband met Corona is haar werkwijze iets anders dan u gewend bent. Als u belt neemt zij
met u een aantal zaken door.
Daartoe is het noodzakelijk dat u de volgende documenten bij de hand houdt.
1. De brief met de machtigingscode, die u in de afgelopen weken van de belastingdienst hebt
ontvangen, voor u en uw eventuele partner.
2. Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner. Het nummer moet
genoteerd worden.
3. het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars
over 2020.
4. als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2020, dus de
aanslag die u in vorig jaar ontvangen heeft, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw
woning, ) en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020.
5. de afschriften van bankrekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ),
beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden
per 1 januari 2020.
6. rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de
ziektekostenverzekering ( b.v. steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),
reiskosten naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.) N.B.: de kosten voor
brillen, overlijden, rollator, scootmobiel, trapliften, zijn niet meer aftrekbaar.
7. tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring
voor het jaar 2020 dient u te overleggen. Zonder deze verklaring is aftrekken van
dieetkosten niet mogelijk.
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8. bewijsstukken van gedane giften aan kerk, liefdadige of culturele ANBI- instelling(en).
Indien u deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag bij de
hand houden
9. de voorlopige aanslagen 2020 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
10. alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag die betrekking hebben op 2020, en
tevens de aanslag ZT en HT 2021. Deze aanslagen zijn nodig om te kunnen beoordelen
of de voorschotbedragen die u krijgt, correct zijn.
11. de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.
Nadat we samen een vragenlijst hebben doorlopen, maken we verdere afspraken.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
De belastingdienst gebruikt deze aangifte ook om de definitieve hoogte van eventuele
ontvangen zorgtoeslag en/of huurtoeslag vast te stellen, waarbij altijd een verrekening zal
volgen. Teveel betaalde toeslagen moet u terugbetalen en te weinig ontvangen toeslagen
worden aan u uitbetaald.
Nadrukkelijk stelt het bestuur en de landelijke KBO dat dit project niet is bedoeld voor mensen
met ingewikkelde aangiften of een hoog inkomen. (voor alleenstaanden meer dan €35.000,00
en voor gehuwden/samenwonenden meer dan €50.000,00 per jaar).
Degenen , die in het verleden niet door Mevr. Jos Dormans geholpen zijn kunnen bellen
met het hulpnummer van Beek Samen : 06-42914814 . Zij worden dan door anderen
geholpen.
Eucharistieviering zondag 14 maart 2021 10.00 uur

Onderstaand het lid dat ons ontviel in de achterliggende periode en dat wij willen
herdenken in de eucharistieviering van zondag 14maart 2021 om 10.00 uur
mevr. Y.F.J. van Gool - Hein, Reinaldstraat 7, 7191 WX Beek, in de leeftijd van 87 jr.
De KBO -PCOB heeft een ouderen infolijn geopend
Ouderen info lijn :
030-3400600

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)
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! Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak (bibliotheek) of 06-51365396 (secretariaat)
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
groepssplising groepen 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

