Met deze nieuwbrief blijft u op de hoogte
van de ontwikkelingen bij het CDL-Beek

Bekijk de webversie

Aan {{aanhef}} {{voornaam}} {{achternaam}}

CDL: Weer tot Uw dienst

Inhoud van deze nieuwsbrief:
De CDL inloop is weer actief.

CDL programma 2021-2022 komt eraan
Overzicht CDL cursussen en workshops
Vaccinatiebewijs (QR-code) via de app CORONACHECK installeren met
hulp.

Samenwerking met de gemeente Beek
CDL verzorgt lessen i.s.m. KBO St Augustinus te Geleen.
CDL verzorgt lessen i.s.m. DOP-Elsloo en de Bieb van Meerssen..
JIS Schinnen is ook weer van start.
Suggesties voor nieuwe toepassingen?
Vrijwilliger bij het CDL iets voor U?

Uw gegevens m.b.t. de nieuwsbrief wijzigen.
Via de links in het laatste blok (onderaan) kunt u wijzigingen aanbrengen hoe u in de toekomst al dan niet - onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wij zouden het overigens zeer op prijs stellen als u deze nieuwsbrief zou willen
doorsturen naar uw relaties als u aanneemt dat het CDL ook voor hen iets zou kunnen
betekenen!

De CDL inloop is weer
actief.
Op donderdag middag (13:30
-15:30 uur) en vrijdag ochtend
(10:00-12:00 uur) zijn we weer
actief in Beek - Stegen 35.
Heeft u een probleem met een
smartphone, tablet of PC dan
helpen we u graag. Breng
indien mogelijk uw apparatuur
mee en zorg dat u de
benodigde inloggegevens en
wachtwoorden beschikbaar
hebt. Zoals u uit bijgaande foto
kunt zien is er een gezellige
drukte, bent u in het eerste uur aanwezig dan wordt u beslist geholpen.
Ook al duurt het wat langer. Koffie/Thee zal ook beschikbaar zijn.
Opm.: Ivm corona houden wij ons uiteraard aan de noodzakelijke basismaatregelen.
Bij binnenkomst in het lokaal handen wassen / desinfecteren.
We blijven afstand houden.
Het lokaal wordt geventileerd (ramen en deur open).
Lopen in het gebouw gaat met mondkapjes op.
Tafels en apparatuur worden schoongemaakt / gedesinfecteerd.
Uw aanwezigheid wordt geregistreerd.

CDL programma 2021-2022 komt eraan.
Voor het nieuwe seizoen van CDL-Beek zijn we bezig om de planning te maken. We
verwachten te starten in week 38 (van 20-9-2021). Daarover kunt u in de loop van
september een nieuwsbrief verwachten.
In onderstaand overzicht van onze cursussen / workshops vind U ons aanbod. Indien u
nu reeds uw interesse kenbaar wil maken gebruik dan het inschrijfformulier (hier te

downloaden)
Kijk ook op www.cdl-beek.nl voor actuele informatie, of bel onze Planning: 06 - 18 64 39 16

Vaccinatiebewijs (QR-code) via de app CORONACHECK
installeren met hulp.
Juist nu de besmettingscijfers weer oplopen en de zomervakantie begint is het goed om de
vaccinatiestatus vast te leggen. Dat kan via het gele vaccinatieboekje (via de GGD te verkrijgen)
of de app CORONACHECK. Dat laatste kan best wel ingewikkeld zijn. Daar is ook voor nodig
dat u de DigiD gegevens heeft voltooid. Dat is niet voor iedereen te doen. Tijdens de inloop van
het CDL te Beek kunt u daarvoor ondersteuning krijgen. Om te zorgen dat wij goed voorbereid
zijn op uw komst graag vooraf een telefoontje via 0653852233. We spreken dan af welke
gegevens u allemaal bij u dient te hebben naast Uw mobiele telefoon.

Samenwerking met de gemeente Beek.
In het kader van het streven van de gemeente om - waar nodig - de digitale
vaardigheid van de inwoners te verbeteren wordt er nu samengewerkt met de
communicatie afdeling van de gemeente. Dit resulteerde reeds in publicatie
door de gemeente in de Nuutsbaeker en info in de nieuwsbrief van de
gemeente Beek (klik hier om daar op in te schrijven)

CDL verzorgt lessen i.s.m. KBO St Augustinus te Geleen.
<nieuw> Het contact is ruim voor de Corona periode tot stand gebracht. Door het wegvallen
van de docent uit de eigen geleding konden reeds gestarte cursussen niet worden afgerond. Nu
de is vaccinatiegraad zodanig hoog dat we in lesverband weer van start kunnen gaan. De
lescyclus is weer opgepakt. De mogelijkheden om daar ook naar de toekomst toe lessen te
gaan ondersteunen hangt af van de aanwezige belangstelling. Bij voldoende kandidaten zullen
we ook in het najaar lessen van start kunnen laten gaan. Heeft u belangstelling voor deelname
aan een cursus bij KBO-St Augustinus geef dan een bericht aan Helene Reinders (email naar
janhelene.reinders@gmail.com of bel 0648717680)
. Zij zorgt dan voor de verdere planning van activiteiten.

CDL verzorgt lessen i.s.m. DOP-Elsloo en de Bieb van
Meerssen.
Gelijk vorig seizoen ondersteunen we ook de computerlessen op twee andere locaties. De
keuze van het lesprogramma dat we op die locaties geven wordt gemaakt met de beheerders
ervan. Zij zorgen ook voor de berichten over de planning en uitvoering.
Belangstellenden kunnen dan ook het best met hen contact opnemen.
Voor Bieb Meerssen is dat a.quaedvlieg@bibliotheekMeerssen.nl 0433652527 .
Voor DOP-Elsloo is dat Leon Bosch( 0654303092 l.bosch48@gmail.com) .
Op vrijdag 10;00 uur is er ook een inloop bij Dop-Elsloo alwaar u nadere informatie kunt krijgen.

JIS Schinnen is ook weer van start.
Vanuit het CDL werken we nauw samen met het JIS te Schinnen. We ontwikkelen en gebruiken
gezamenlijk het lesprogramma. Heeft u interesse in de planning van de activiteiten van het JIS
neemt dan contact op met Kees van der Horst chtvdhorst@home.nl of 0631767992

Suggesties voor nieuwe toepassingen?
Het lesprogramma van het CDL proberen we voortdurend door te ontwikkelen. Dat is ook nodig
omdat er steeds nieuwe programma’s / app’s bij komen. Soms zijn die handig voor iedereen (bv
WhatsApp) en soms maar voor een enkeling. Via de inloop is het mogelijk om individuele
ondersteuning te bieden. Soms is er voldoende aanleiding om een gerichte cursus op te zetten.
De interesse van onze docenten speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Maar ook u kunt ons op
het spoor brengen van nieuwe onderwerpen.
Als U op volgend mailadres klikt, kunt U Uw reactie doorgeven: coord.cdl.piw@gmail.com

Vrijwilliger bij het CDL iets voor U?
Het CDL is een club waarbinnen ca 24 vrijwilligers actief zijn.
We hebben allemaal iets met computers, tablets, smartphone.
Omdat we zelf gebruiker zijn. De een omdat die het leuk vindt
om de activiteiten in die wereld te volgen; je zal het maar als
hobby hebben nietwaar. De ander omdat die het belangrijk vindt om ook anderen toegang te
geven tot het gebruik van deze middelen. Gezamenlijk houden we onze kennis actueel en
ondersteunen we anderen (jaarlijks zo’n 250 -300 mensen) op verschillende manieren. Nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom, ze geven een impuls aan wat we met elkaar en voor elkaar
kunnen betekenen. Als jij dat ook leuk vindt – of iemand kent die daar mogelijk interesse toe
heeft- aarzel dan niet om ons te benaderen. Via mail coord.cdl.piw@gmail.com of telefoon
0653852233

Onderstaande links brengen U rechtstreeks naar de
door U gewenste informatie.....
Links naar detail info over de CDL activiteiten
Over ons / locatie / cursusvoorwaarden etc:
Cursusinformatie:
Cursuskosten:
Inschrijfformulier:
Cursusrooster / planning:

Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier

Contact informatie:
Telefoon Planning: 06 - 18 64 39 16
Website: www.cdl-beek.nl
Post adres en locatie leslokaal:

E-mail: planning1.cdl.piw@gmail.com
https://www.facebook.com/CDLBeek
T.a.v. CDL - Stegen 35 - 6191 TR - Beek-Lb

Website CDL Facebook CDL Het JIS Schinnen SeniorWeb KBO Beek

Elsloo DOP/Punt39

Bieb Meerssen

De Domijnen

Stichting FSI

Gemeente Beek

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr.cdl.piw@gmail.com toe aan uw adresboek.

