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Nr 07 juli   2021

De volgende circulaire 08 verschijnt :  eind juli.
In verband met ons jubileum in de week van 6 t/m 12 september verschijnt een extra 
circulaire nr. 8 voor de maand augustus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud: Jubileumviering , Corona Bericht,  Groepswandelen , Handwerken, Contactpersonen bedankt, 
Koortje KBO, Muziekcursus, Kunstcursus, Inloop op Donderdagmiddag, Subsidie Provincie Limburg, 
Vacatures in gymnastiekgroep ,Franse en Engelse conversatie, Nuttige adressen, Eucharistieviering, 
CDL, Vakantiereis Altmühltal, Overzicht week en maandactiviteiten, Agenda en aanmelding 
jaarvergadering. Aanmeldingsformulieren jubileumviering.

Let op: Bij deze circulaire is de uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdagmiddag 2 
september bijgevoegd. 

Jubileumviering 
Beste leden

Het  KBO /Seniorenvereniging Beek bestond vorig jaar 60 jaar, maar door corona konden we 
dat niet vieren. Nu we zijn ingeënt tegen corona, willen we dit heugelijke feit toch vieren in 
september aanstaande.  
We geven alle 55+ de gelegenheid om dit samen met ons te vieren door zich aan te melden 
via het inschrijfformulier.
We hopen dat we een aantrekkelijk programma hebben samengesteld zodat we na een lange 
tijd ook weer samen kunnen komen op een veilige manier.

Het programma van 6 t/m. 12 september ziet er als volgt uit:
1. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wandelvierdaagse nl. 4 x 4 km. of 4 x 7 km. U

hoeft natuurlijk niet elke dag mee te gaan en kunt kiezen uit die twee afstanden.
2. Woensdag organiseren  we een spellenmiddag met verschillende mogelijkheden (zie 

inschrijfformulier). U kunt kiezen tussen actieve en minder actieve spellen. De 
bedoeling is dat u meerdere mogelijkheden invult, omdat we willen rouleren.
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3. Dinsdagavond van 19.00-22.00 uur wordt het “Open Beekse bridge kampioenschap” 

gehouden in samenwerking met de bridgeclub van Beek en KBO-bridge; ook hier 
inschrijven met één of twee personen.

4. Maandagavond om 19.00 uur is er een lezing door Vic Laudy over Albrecht Dürer. 
Schrijf op tijd in want vol is vol.

5. Zaterdagavond vindt de feestavond plaats van 20.00-23.00 uur in de Asta aan de 
Markt, waar de EFFE WACHTE BAND voor ons zal optreden. Voor veel mensen een 
bekende groep uit Beek die allerlei soorten muziek spelen.

6. Tot slot op zondag 12 september de afsluitende feestdag, waar we beginnen met een 
H.Mis in de St.Martinuskerk om 10.00 uur. Na de Mis hebben we de gelegenheid om 
rustig naar de Asta te gaan. Hier krijgen we een brunch. Na de brunch bent u in de 
gelegenheid om even naar huis te gaan, waarna we van 15.00-17.00 uur nog een 
gezellige afsluiting hebben  met zanger Ivo v.d. Bijl, die voor ons gaat optreden. 
Tussendoor krijgen we ook nog een optreden van een verrassingsartiest.

Gedurende alle activiteiten zorgen we in de Stegen 35 voor koffie met vlaai en in de Asta krijgt
u ook consumptiebonnen. 
Voor onze leden zijn alle activiteiten gratis en voor niet-leden bestaan er twee mogelijkheden: 
of u wordt lid van het KBO/Seniorenvereniging en dan zijn de activiteiten ook gratis of u betaalt
de kostprijs die we hebben vastgesteld.
Kostprijs wandelen € 5,= totaal; spellenmiddag € 2,50; bridgeavond € 5,=;  lezing €,5,=; 
feestavond € 10,=; brunch € 15,=; zondagmiddagprogramma € 10,=

Hopelijk heeft u er ook zin in en kunnen we naderhand terugzien op een leuke feestweek die 
iedereen nog lang zal heugen. Graag inschrijven vóór 16 augustus in verband met de organisatie
van de diverse onderdelen.

De inschrijfformulieren en een uitgebreid programma worden in de volgende extra circulaire 
voor de maand augustus bijgevoegd

Corona Bericht 

Inmiddels zijn de meeste activiteiten  zij het sommige in wat afgeslankte vorm weer gestart. Als we de 
juiste hygiënische maatregelen in acht blijven  nemen hopen we dat we de trend om elkaar weer steeds 
meer in allerlei activiteiten te kunnen ontmoeten kunnen blijven doorzetten

Er zijn nog plaatsen voor de gymnastiekgroep en de Franse conversatie. De leden van de Engelse 
conversatie krijgen binnenkort bericht over de nieuwe start.

Groepswandelen weer van start

Lange tijd heeft het corona-virus ook bij deze (wandel)activiteit roet in het eten gegooid, maar nu is het 
dan eindelijk weer zover; we kunnen weer! Het is volop zomer en de versoepeling van diverse 
maatregelen maken het mogelijk om op verantwoorde wijze weer met deze activiteit te beginnen. We 
zullen daarom met ingang van dinsdagmiddag 6 juli weer van start gaan met het wandelen en hopen 
daarna deze activiteit door te zetten volgens het schema van iedere eerste en derde dinsdag van de 
maand. Een prettige bijkomstigheid is dat er ondertussen ook binnen meer mogelijk is en wij zullen 
daarom ook na afloop steeds het bekende kopje koffie in de Soos gebruiken. Om een voor iedereen 
verantwoorde start te maken zullen zeker in de eerste weken de lengtes van de wandelroutes zijn 
ingekort en  afgestemd op de minder geoefenden onder ons. Dit om het leuk te houden en maar zeker 
ook om blessures te voorkomen. Tot slot zij vermeldt, dat introducees/ nieuwe deelnemers van harte 
welkom zijn. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Thei Senden, tel 046-4372651

Handwerken op donderdagmiddag is weer gestart.

Omdat de corona-maatregelen al enige tijd zijn verruimd is het weer mogelijk om als handwerkgroep 
weer gezellig bijeen te komen en samen de hobby te bedrijven maar ook gewoon gezellig bijeen komen.
Omdat ook de keuken weer open is, kan als vanouds hiervan weer volledig gebruik worden gemaakt. 
Op dit moment zien wij dat hiervan slechts zeer beperkt gebruik wordt gemaakt. Wij vragen ons af of dit 
bij alle groepsleden voldoende bekend is. Daarom langs deze zijde normaals deze korte kennisgeving.
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Contactpersonen bedankt!

Nu het zich laat aanzien, dat wij weer langzaam kunnen overgaan tot de orde van de dag, willen wij toch
ook even stil staan bij het achter ons liggende anderhalf jaar. En dan met name bij al onze contact 
-personen, die heel vaak en ook onder zeker niet gemakkelijke omstandigheden er steeds voor hebben 
gezorgd, dat de contacten tussen onze leden en de vereniging gewaarborgd bleven. Daarnaast zijn zij 
het die er steeds weer voor hebben gezorgd, dat U stipt en iedere maand weer alle 
verenigingsinformatie, zoals Circulaire en Magazine in uw brievenbus mocht ontvangen.
Wij vinden dat een “dank je wel” hier zeker op zijn plaats is.
Daarom namens de gehele vereniging aan alle contactpersonen onze welgemeende en hartelijke 
dank !!!!!

Koortje KBO

In de vorige circulaire hebben wij geprobeerd de aandacht te vestigen op het weer opstarten van ons 
koortje. Zowel het bestuur alsook de zittende koorleden hebben zich hierover uitgesproken. Het is 
alleen mogelijk , wanneer het aantal leden wordt uitgebreid. Het huidige aantal is gewoon te laag. Het 
zou doodzonde zijn dat wij om die reden niet kunnen opstarten. Daarom plaatsen wij hierbij nogmaals 
een oproep bij alle mannelijke en vrouwelijke leden van onze vereniging in overweging te nemen of lid 
worden bij dit koor niet tot de mogelijkheden behoort. Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij het bestuur of gewoon op de donderdagmiddag tijdens de Soos

Alvast	noteren	:

KBO BEEK MUZIEKCURSUS 2021
Docent:  De heer Maurice Wiche Data: donderdag  16-9, 23-9, 30-09, 07-10, 14-10’s 
morgens van 10-12 uur, Locatie: Verenigingslokaal, Stegen 35, 6191 TR BEEK 

Aanmelden vóór 15 september a.s. (programma, kosten en inschrijfformulier wordt bij de volgende 
circulaire (extra augustuscirculaire bijgevoegd)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noteer ook alvast :
Kunstlezingen van Vic Laudy
13- en 20 oktober en 3 en 10 november op woensdagmiddag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloop op donderdagmiddag.

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,  ebooks  e.d.), kan
dit via een afspraak liefst 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) ook voor eventuele start van activiteiten :  06-51365396 of 06-
25483126
Computer doe en leercentrum hulpdienst: 06-53852233 ;dit nummer ook gebruiken voor het maken van 
een afspraak voor de inloop activiteiten.

Subsidie van Provincie Limburg.

Om meer senioren tot bewegen aan te zetten hebben wij van de Provincie een 
subsidie gekregen. Hiervoor kunnen wij extra bewegingsmateriaal aanschaffen en een 
aantal maanden met wat kleinere groepen werken , zonder dat de deelnemersprijs 

verhoogd hoeft te worden .  We hebben dan wel tot taak om op termijn meer leden voor groepen, die 
met sport en spel te maken hebben te werven.
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Vacatures in de gymnastiekgroep
In de gymnastiekgroep is nog mogelijkheid tot deelname. Contact opnemen met Mevr. Jos Dormans 
046-4373705

Vacatures in Franse en Engelse conversatie
Franse conversatie op woensdagmiddagen (een maal per 14 dagen) van 14.00-1600uur
Engelse conversatie op donderdagochtend van 10.00-12.00
Contact opnemen met Mevr. Mieke Vervoort: 06 14604589

Nuttige adressen 

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) of 06-51365396 (secretariaat)
! Reisinformatie: dhr. Jan Geurts 0464373248

Eucharistieviering 

Voor de eucharistieviering op zondag 11 juli aanstaande om 10.00 uur zijn er geen overledenen te 
melden
(in de maand mei kenden wij geen overledenen)

CDL (Computer Doe en Leercentrum)
CDL: 06-18643916

In de Coronatijd hebben veel senioren ervaren hoe belangrijk het is om via tablet, laptop of smartphone 
al dan niet via beeld , contacten met elkaar te hebben en te onderhouden.
Nu is er weer de mogelijkheid om het ofwel te leren of de mogelijkheden van laptop , tablet of 
smartphone uit te breiden. (fotograferen, beeldbellen, boeken lezen, mailen, winkelen on line etc)
Inloopactiviteiten te Beek, Stegen 35

!Op donderdag 13:30-14:30 uur
!Op vrijdag 10:00-11:00 uur
Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)
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! 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) of 06-51365396 (secretariaat)
! Reisinformatie: dhr. Jan Geurts 0464373248

Eucharistieviering 

Voor de eucharistieviering op zondag 11 juli aanstaande om 10.00 uur zijn er geen overledenen te 
melden
(in de maand mei kenden wij geen overledenen)

CDL (Computer Doe en Leercentrum)
CDL: 06-18643916

In de Coronatijd hebben veel senioren ervaren hoe belangrijk het is om via tablet, laptop of smartphone 
al dan niet via beeld , contacten met elkaar te hebben en te onderhouden.
Nu is er weer de mogelijkheid om het ofwel te leren of de mogelijkheden van laptop , tablet of 
smartphone uit te breiden. (fotograferen, beeldbellen, boeken lezen, mailen, winkelen on line etc)
Inloopactiviteiten te Beek, Stegen 35

!Op donderdag 13:30-14:30 uur
!Op vrijdag 10:00-11:00 uur
Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)
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Vakantiereis : ALTMüHLTAL  IN  BAYERN
ANNULERING:		VIJFDAAGSE	REIS	NAAR	ALTMUHLTAL	IN	BEIEREN	29/8	T/M	2/9	2021
Beste mensen,

Het animo voor de vijfdaagse reis naar het Altmühltal in Beieren is niet erg groot. Tot op heden slechts 5
personen die zich al hebben opgegeven en twee koppels die de reis in optie hebben. Al met al niet veel.
Door links en rechts mijn voelhorens uit te steken hoor ik veel twijfel i.v.m. corona, terwijl ik denk dat we 
allemaal al dubbel gevaccineerd zijn!!

In overleg met het reisbureau besloten de reis uit te stellen naar oktober 2021 of april 2022. Jullie zullen
over de data nog horen.

Jan Geurts

Overzicht week en maandactiviteiten

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

Gymnastiek 4 dinsdag 11.30-12.30 Soos

Schilderen 1 dinsdag
14.00-16.00

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos 

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos

Biljarten dinsdag en 
donderdag 

13.30-17.00 Soos2

Gymnastiek 2 en 3 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

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.45 Soos

Overzicht Maand en week activiteiten

Dinsdag Wandelen
ev. bellen met Thei 
Senden 046 
4372651

13.30  soos

Dinsdag 2e dinsdag in de 
maand

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
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Agenda 61e  jaarvergadering KBO /SVB op donderdag 2 september  2021 14.00 
uur
Algemeen:

In verband met organisatie bij deelname aan vergadering graag via onderstaand formulier aanmelden
Tijdstip    : 2 september 2021 om 14.00 uur
13.30 uur: Zaal open/ inloop.
14.00 uur: Jaarvergadering in soos Stegen 35  te Beek.
17.00 uur: Sluiting van de bijeenkomst.

Agenda:

!Opening	door	de	voorzi6er.	
!Punten, toe te voegen aan deze agenda?
!Toelich5ng	op	uitgestelde	60ste		algemene	ledenvergadering	en	tussen5jds	besluiten	t.a.v.	contribu5e	
2021	en	bestuur	aanpassingen	

!Vaststellen van het verslag van de 59 e  jaarvergadering, gehouden op 18 april 2019.
!(Verkorte) Presentatie van het jaarverslag 2019 door de voorzitter en leden van het bestuur. 
!Presentatie van het jaarverslag 2020 door de voorzitter en de leden van het bestuur
!Mededelingen:
! Ontwikkelingen in beheer Stegen 35.
! Samenwerking buiten onze vereniging.
!Financieel jaarverslag 2019, 2020 en begroting resp. 2020 en 2021.
!Verslag van de kascontrolecommissie.
!Dechargeverlening penningmeester en bestuur t.a.v. beide boekjaren.
!Benoeming kascontrolecommissie. Aftredend:  V. Keulers (01-05-2020) en E. Urlings (01-05-2021)

      2 nieuwe leden vereist.
!Bestuursverkiezing:  
! Aftredend 2021  en niet meer herkiesbaar; J. Dormans 
! Nieuwe kandidaten voor de vacatures Voorzitter, Bestuurslid PR en Bestuurslid 

coördinator kantineaangelegenheden en Bestuurslid coördinator Sport en Spel
! Bevestiging eerdere herbenoeming: Dhr. V. Sturmans, Dhr. J. Geurts en dhr. L. Speetgens.
! Bevestiging benoeming Hr.  W. Ubaghs als Bestuurslid en  “beheer gebouw”.
!Mededelingen van algemene aard w.o. vermelding van jubilarissen.
!Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte

De bijbehorende documenten worden tijdens de maand augustus in de soos op donderdagmiddagen 
ter inzage gelegd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER: Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 september 2021 om 
14.00 Achternaam ........................................              Voorletters.......................................... 

Adres...................................................              Woonplaats......................................... 

Telefoon 046.......................................               06-............................................... 

zal in totaal ...........personen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering 2021

Dit ingevulde formulier voor 19 augustus 2021 sturen naar L. Speetgens, O.L. Vrouweplein 
26 , Beek
U kunt dit ingevulde formulier ook deponeren in onze brievenbus binnen/buiten op Stegen 35

De bijbehorende documenten worden tijdens de maand augustus in de soos op donderdagmiddagen ter
inzage gelegd.
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