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Circulaire Seniorenvereniging 
Beek/KBO Beek (afd St. Jozef)

   
                  
samen sterk in Beek

www.kbobeek.nl
Verenigingslokaal : Ledenadministratie Secretariaat
Stegen 35 Stegen 35 Stegen 35
6191 TR Beek 6191 TR Beek 6191 TR Beek
06-25483126 ledenkbobeek@gmail.com 046-4379615
06-51365396 046-4264213
secretariskbobeek@gmail.com
Rabo:NL56RABO0104910658

                                                                         

Nr 10 oktober 2021

De volgende circulaire nr. 11 verschijnt :  29 en 30  oktober
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud van deze circulaire:

Jubileumviering ,  Coronamaatregelen , Beek Samen , activiteiten, (Engelse conversatie en Tafeltennis) 
Ledenaantal, CDL cursus, Plus actie,  Rabo Club Support, Eucharistieviering , muziek en kunstcursus, 
nuttige adressen, activiteitenoverzicht met prijzenopgave.

Jubileumviering

We hebben een prachtige jublieumviering gehad met heel wat activiteiten gedurende een hele week. 
Veel leden hebben weer de prettige ervaring van het elkaar ontmoeten gehad. Hopelijk kunnen we dit 
nog heel wat jaren doorzetten en gooit het coronavirus niet teveel roet in het eten

De coronamaatregelen

Uit de brief van de Provinciale KBO 

" Per 25 september zijn gewijzigde coronamaatregelen van kracht. De 1,5 meter afstand verdwijnt, net 
als het maximum aantal personen dat bij elkaar mag komen. Dat is goed nieuws voor de activiteiten van
de afdelingen! .Ook zijn alle evenementen weer toegestaan, wat betekent dat het verenigingsleven 
weer volop van start kan. Overige basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, geen handen 
schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en ventilatie van 
binnenruimten.

Activiteiten die worden georganiseerd in de ontmoetingsruimten die normaal door afdelingen worden 
gebruikt vallen onder de regels voor dorps- en buurthuizen    Welke het ministerie van VWS op 22 
september heeft gepubliceerd. Activiteiten van afdelingen zijn immers gericht op het bevorderen van 
sociaal contact en laagdrempelige activiteiten. Daardoor vallen activiteiten niet onder de 
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coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) plicht. Is er een horeca gelegenheid (dus dat betekent: moeten  
versnaperingen gekocht worden van betaalde krachten, dus niet als u zelf koffie en dergelijke aanbiedt)
in de plaats van samenkomst dan geldt wel een CTB plicht, want dan wordt de plaats van samenkomst 
gezien als een evenement. "

Tot zover een citaat uit de brief.

Nog te vermelden is dat op de donderdagmiddag hulp bij het installeren van de coronacheck app en het
downloaden van de vereiste bewijzen aanwezig is.
In het algemeen en zeker bij sport en beweegactiviteiten gaan wij vanuit het oogpunt van zorgzaamheid
en zorg voor elkaar er vanuit dat onze leden gevaccineerd zijn.

Beek Samen
Op woensdagochtend 6 oktober vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 12.00 
uur is er een manifestatie op de Markt waar Beek Samen zich met alle 
aangesloten  verenigingen presenteert. Kom eens langs en zie wat Beek 
Samen allemaal te bieden heeft. Wij als seniorenvereniging en KBO zijn 
er ook. 

De week van de samenkomst in Beek , eveneens georganiseerd door Beek Samen  , biedt op 
donderdagmiddag 7 oktober van 14.00-16.00 uur in Stegen 35 een gezellig samenzijn voor leden en 
niet leden. Kom gerust langs voor een praatje, een gratis kop koffie met vla en ontmoet interessante 
mensen.

De activiteiten

De Engelse conversatie kan nog leden gebruiken. Donderdagmorgen van 10-12 uur. Aanmelden bij 
Mevr. Mieke Vervoort. (046-4379613)(06 14604589) (mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com)

Tafeltennis!!!!!

Tijdens de spellenmiddag in de jubileumweek hebben enkele leden ervaren hoe leuk en enerverend het 
tafeltennis spel kan zijn.
We zetten daarom iedere donderdagmiddag deze tafel met toebehoren in de sportzaal op met de 
uitnodiging aan ieder die vroeger als eens een badje in een buurthuis, club, gemeenschapshuis, thuis of
bij kennissen gehanteerd heeft , om met ons te spelen.
Mogelijk kunnen we dan op termijn een vaste club oprichten . 

Uit het jaarverslag: ledenaantal per januari 2021
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Toen wij vorig jaar om deze tijd de balans van 2019 opmaakten, konden wij niet bevroeden in welk 
moeilijk vaarwater onze vereniging terecht zou komen. Nagenoeg alle activiteiten hebben sinds het 2 e 
kwartaal stilgelegen .Samen met de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand  heeft dit een zeer nadelige 
invloed op onze ledencijfers. Al met al een zorgelijke situatie. In bovenstaande tabel zijn alle mutaties 
weergegeven die gedurende het jaar 2020 hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is het grote aantal 
opzeggers (43x), overledenen (25x) en het aantal nieuwe leden (37x). In totaliteit is het aantal 
teruggelopen met 38 leden. Hopelijk kunnen wij medio 2021 , wanneer de ergste perikelen als gevolg 
van covid-19 achter de rug, zijn weer voorzichtig opstarten met al onze activiteiten

Tot zover het jaarverslag. Op dit moment is het ledenaantal weer opgelopen tot 670 en zitten we weer in
een stijgende lijn.

CDL (Computer doe en 
leercentrum)

Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com

Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef oktober  pagina 3
Toen wij vorig jaar om deze tijd de balans van 2019 opmaakten, konden wij niet bevroeden in welk 
moeilijk vaarwater onze vereniging terecht zou komen. Nagenoeg alle activiteiten hebben sinds het 2 e 
kwartaal stilgelegen .Samen met de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand  heeft dit een zeer nadelige 
invloed op onze ledencijfers. Al met al een zorgelijke situatie. In bovenstaande tabel zijn alle mutaties 
weergegeven die gedurende het jaar 2020 hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is het grote aantal 
opzeggers (43x), overledenen (25x) en het aantal nieuwe leden (37x). In totaliteit is het aantal 
teruggelopen met 38 leden. Hopelijk kunnen wij medio 2021 , wanneer de ergste perikelen als gevolg 
van covid-19 achter de rug, zijn weer voorzichtig opstarten met al onze activiteiten

Tot zover het jaarverslag. Op dit moment is het ledenaantal weer opgelopen tot 670 en zitten we weer in
een stijgende lijn.

CDL (Computer doe en 
leercentrum)

Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com



Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef oktober  pagina 4

De Plus van Wijnbergen Sponsoractie
Wij zijn als KBO ingeloot voor de PLUS Van Wijnbergen sponsoractie, editie 2021! Gedurende de 
periode van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november (week 36 t/m week 45) ontvangen onze 
leden,  familie en vrienden bij elke € 10.- een voucher welke digitaal ingewisseld kan worden.

Rabo Club Support Actie.
Wij zijn als KBO St. Jozef ingeschreven voor de Rabo Club Support actie
Als U lid bent van de Rabo Bank kunt U van 4 tot 25 oktober weer op ons stemmen. Uiteraard hebben 
we Uw stem vooral in deze tijd hard nodig
Alvast bedankt.

De Luistercursus muziek 
Aanmelden voor de bijeenkomsten van de luistercursus van Maurice Wiche in oktober 
kan nog 

De cursus is al begonnen op donderdagmorgen 23 september .
KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor de inmiddels welbekende luistercursus 
klassieke muziek door Maurice Wiche op donderdagochtend 23, 30 september en 7 en 
14 en 21 oktober 2021 van 10.00-12.00 uur. (herhaald bericht)
De inhoud van de lessen zal verrassend en gevarieerd zijn en bevat onder meer:

1. legendarische pianisten, speeltrant, onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijke pianisten, kun
je dat horen?

2. dirigenten, wat maakt hem/haar bijzonder; in deze les naast luister- ook veel kijkfragmenten

3. houten blaasinstrumenten; verschil  tussen althobo en hobo; hoe klinkt een basklarinet of een 
contrafagot en nog veel meer….

4. Koperen blaasinstrumenten; verschil tussen hard en zacht koper; de kracht van een trombone 
en nog meer

5. Legendarische filmmuziek: een bloemlezing langs beroemde namen uit de filmmuziekindustrie 
aan de hand van oude en nieuwe klassiekers

De kosten voor deze 5 lessen, inclusief koffie/thee, bedragen € 25,- voor leden en € 30,- voor niet leden
van KBO/Seniorenvereniging Beek. Insteek uiteraard tegen gereduceerd tarief.
De cursus wordt gehouden in Stegen 35 in Beek.

Graag opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com (046-4379613)(06 14604589)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eucharistie viering 
H.H. Mis van zondag 10 oktober aanstaande om 10.00 uur
Wij herdenken :
Mevr. Riet Heinemans, Kastanjelaan 13,  6176 CM  Spaubeek in de leeftijd van 84 jr.

Kunstlezingen al volgeboekt .
De kunstlezingen van Luc Laudy op woensdagmiddag 13 en 20 oktober en 3 en 10 
november 2021 van 14.00-16.00 uur. zijn al volgeboekt. 

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

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)(b.g.g. secretariaat)
! Algemene informatie over TOEWIJZEN RUIMTE EN GEBRUIKSMOMENTEN : 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) of secretariaat
! Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
! Biljarten :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)  of secretariaat 
! 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

CDL: inloop voor ondersteuning :
!Op donderdag 13:30-14:30 uur Stegen 35
!Op vrijdag 10:00-11:00 uur (Stegen 35)

  Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)

! Kienen: Mevr.Ch.van Heel (046 4369255)of secretariaat .
! Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
! Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek) of 06-51365396 (secretariaat)
! Reisinformatie: dhr. Jan Geurts 0464373248
! Rijbewijs :036-7200911  (telefoniste verwijst U naar een arts in de buurt)
! Wensbus : 046-2060018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Overzicht week en maandactiviteiten
De bijdragen per maand zijn gebaseerd op kostprijs docent/docente gedeeld door het gemiddeld aantal 
deelnemers(sters ) en 0,25 per lid per keer voor huur lokaal.

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos € 11,50 per maand

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos € 0,75 per keer 

Country Line dansen maandag 16.00-17.00 Soos € 8,- per maand 

Gymnastiek 4 dinsdag 11.30-12.30 Soos  € 11,50 per 
maand

Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
13.30-16.00

Soos € 6,- per maand

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos -

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos € 10,00  per 
maand

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos € 1,- per keer 

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10.30-12.30 Soos € 11,50 per maand

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek van 
Stegen 35

-

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Kaarten dinsdag en 
donderdag

13.00-16.00 soos -

Handwerken donderdag 13.00-16.00 Soos € 0,25 per keer

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45 € 11, per jaar

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos € 11, per jaar 

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.00 Soos € 11, per Jaar 

Overzicht Maand en week activiteiten

Wandelen 1e en 3e dinsdag
in de maand.
ev. bellen met 
Thei Senden 046 
4372651

13.30  uur  soos -

Kienen 2e dinsdag in de 
maand

Kienen  bellen 
met 
Chris van Heel 
046 4369255

14.00 Soos

Computerclub Computerclub  10.00 Soos € 15 voor 10 x

Eucharistie 2e zondag vd maand Eucharistie 10.00 Martinuskerk -

Engelse conversatie iedere donderdag 10.00-12.00 soos € 3 per keer

Franse conversatie woensdagmiddag 14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Spaanse conversatie

Leeskring € 0,25 per keer
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Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
13.30-16.00

Soos € 6,- per maand

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos -

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos € 10,00  per 
maand

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos € 1,- per keer 

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10.30-12.30 Soos € 11,50 per maand

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek van 
Stegen 35

-

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Kaarten dinsdag en 
donderdag

13.00-16.00 soos -

Handwerken donderdag 13.00-16.00 Soos € 0,25 per keer

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45 € 11, per jaar

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos € 11, per jaar 

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.00 Soos € 11, per Jaar 

Overzicht Maand en week activiteiten

Wandelen 1e en 3e dinsdag
in de maand.
ev. bellen met 
Thei Senden 046 
4372651

13.30  uur  soos -

Kienen 2e dinsdag in de 
maand

Kienen  bellen 
met 
Chris van Heel 
046 4369255

14.00 Soos

Computerclub Computerclub  10.00 Soos € 15 voor 10 x

Eucharistie 2e zondag vd maand Eucharistie 10.00 Martinuskerk -

Engelse conversatie iedere donderdag 10.00-12.00 soos € 3 per keer

Franse conversatie woensdagmiddag 14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Spaanse conversatie

Leeskring € 0,25 per keer


