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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 09 september 2021 

De volgende circulaire  verschijnt :  30 sept-1 0kt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Let op: 
I.v.m. de jaarvergadering op donderdagmiddag 2 september en de jubileumweek van 6-12 
september is er in verband met de zaalbezetting een wijziging in de weekactiviteiten . Deze 
wijzigingen staan in deze circulaire vermeld. 

Inhoud van deze circulaire: 

Jubileumviering , jaarvergadering, agenda jaarvergadering , wijziging vaste activiteiten i.v.m. 
jaarvergadering donderdag 2 september , wijziging vaste activiteiten i.v.m. zaalbezetting 
jubileumweek 6-12 september, Plus actie, CDL inloop, eucharistieviering , muziek en kunstcursus, 
nuttige adressen, activiteitenoverzicht. 

Jubileumviering en Jaarvergadering  

Het belooft een mooie jubileumviering te worden . Er hebben zich al heel veel mensen opgegeven 
(maximale bezetting van het gebouw Stegen en Asta) voor de activiteiten. Het jubileumboekje is aan 
alle leden verstrekt en is nog af te halen in de soos (dinsdag-en donderdagmiddag) 

Extra attentie !!!!! 
De deelnemers op 11 sept. (effe wachten band) worden bij binnenkomst in de ASTA 
gecontroleerd op inenting- of test bewijs corona. Deze maatregel is eveneens op zondag 12 sept 
van toepassing (voor de brunch en bij optreden Ivo v.d.Bijl). 
Niet leden kunnen bij binnenkomst betalen. 
Vanwege landelijke corona maatregelingen kan niet van plaats worden veranderd in de Asta. 
Op naleving veiligheid corona wordt gecontroleerd. 
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I.v.m. de Coronaregels dienen degenen, die de H.Mis op zondag 12 september willen bezoeken  
zich ook vooraf aan te melden bij Louis Speetgens tel. 046-4373123. 

Hier in het kort het programma van de jubileumweek 6-12 september: 

Alle activiteiten zijn gratis voor leden. Voor niet leden zijn de prijzen in het programmaboekje vermeld. 
Reden om kennissen en vrienden mee te nemen en ze te vragen lid te worden.  

De jaarvergadering op donderdagmiddag 2 september om 14.00 uur in Stegen 35. 

Agenda: 

●Opening	door	de	voorzi-er.	 
● Punten, toe te voegen aan deze agenda?	
● Toelich3ng	op	uitgestelde	60ste		algemene	ledenvergadering	en	tussen3jds	besluiten	t.a.v.	contribu3e		
2021	en	bestuur	aanpassingen	 

● Vaststellen van het verslag van de 59e  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 

Wijzigingen vaste activiteiten i.v.m. jaarvergadering  donderdag 2 september: 

Op donderdag 2 september houdt de vereniging haar algemene ledenvergadering. Deze keer extra 
belangrijk omdat de vergadering van het vorig jaar wegens corona geen doorgang kon vinden. 
Om de vergadering ordentelijk te doen verlopen willen wij daarom verstoringen maximaal uitsluiten. 

maandag wandelen 13.30 uur Stegen 35

lezing Albrecht Durer (Vic Laudy) 19.00 uur Stegen 35

dinsdag wandelen 13.30 uur. Stegen 35

Bridgedrive 19.00 uur Stegen 35

woensdag Spellenmiddag 14.00 uur  Stegen 35

donderdag wandelen 13.30 uur  Stegen 35

vrijdag

zaterdag Feestavond 20.00 uur Asta

zondag H.Mis 10.00 uur 
St.Martinuskerk

Lunch 13.00 uur Asta

Middagprogramma 15.00 uur Asta
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Voor de groepen die op donderdagmiddag gebruik maken van Stegen 35, geldt daarom het volgende: 
Handwerken: Kan op donderdag 2 sept geen doorgang vinden. 
Biljarten: kan op donderdag 2 sept geen doorgang vinden. 
Kaarten: Kan op donderdag 2 sept geen doorgang vinden. 
Jeu de boules kan op donderdag 2 sept geen doorgang vinden. 
Soos/ Inloop  Kan op donderdag 2 sept geen doorgang vinden. 

Wijziging diverse vaste activiteiten tijdens de feestweek in september 
I.v.m. het jubileumprogramma is er een wijziging in de activiteiten i.v.m. zaalbezetting 
Hier het schema van activiteiten die wijzigen/doorgaan. 

In een eerder bericht is al aangegeven dat in de feestweek de feestactiviteiten voorrang hebben op de 
normale activiteiten. Onderstaand in detail per dag van de week de status 
Maandagmiddag:  De jubileum-wandelactiviteit “botst” met onze eigen bridge activiteit; Bridgen op 

de maandagmiddag kan daarom eenmalig geen doorgang vinden  
 Er is geen conflict tussen de jubileum-wandelactiviteit op maandag  en 

Linedance; Linedance kan gewoon doorgang vinden. 
Maandagavond: Lezing in combinatie met Tai-Chi op 6 sept.; Wanneer Tai Chi buiten plaatsvindt, 

kan dit doorgaan; Wanneer gebruik gemaakt moet worden van de gymzaal, kan 
dit niet doorgaan. 

Dinsdagmiddag: In verband met de grote opkomst tijdens de wandelactiviteit hebben wij 
bestuurskamer, keuken en aula nodig om de wandelaars na afloop op te 
vangen voor koffie met vla; Kaarten, Biljarten kan daarom geen doorgang 
vinden op dinsdag 7 september 

Donderdagmiddag In verband met de grote opkomst tijdens de wandelactiviteit hebben wij 
bestuurskamer, keuken en aula nodig om de wandelaars na afloop op te 
vangen voor koffie met vla; Soos/biljarten/ kaarten/handwerken kunnen daarom 
geen doorgang vinden op 9 september. Omdat jeu de boules zich buiten voltrekt 
en koffie in eigen regie in de gymzaal wordt genuttigd kan jeu de boules 
gewoon doorgaan. 

Vrijdagmiddag Er is geen conflict tussen de jubileum-wandelactiviteit en koersbal in de 
gymzaal; Koersbal gaat gewoon door. 

Alle andere niet genoemde reguliere activiteiten zullen normaal doorgang kunnen vinden 
volgens het algemene standaard rooster 

 

Plus actie 

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. 

Ook komen er in de winkel inlevertonnen te staan waar mensen de kaarten in kunnen deponeren. 
Deze kaarten kunnen wij tussentijds (op een afgesproken moment) komen ophalen, zodat we ze zelf 
digitaal kunnen verzilveren.	
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Actieartikelen 
Tijdens de sponsoractie zijn er ook diverse actieartikelen die extra sponsorpunten opleveren. 

Wanneer de vouchercode ingeleverd wordt ontvangen wij als vereniging punten en deze punten leveren 
uiteindelijk geld op. 
De waarde van een punt zal afhankelijk zijn van het totaal aantal punten dat ingeleverd wordt. 

CDL (Computer doe en leercentrum) 

Inloop op donderdagmiddag en vrijdagmorgen voor alle vragen en hulp bij computer, laptop, tablet of 
smartphone 

Op de facebook pagina van het CDL is te lezen: 
"U bent bezig om een aantal dingen uit te werken met een computer tablet of smartphone. Als u dan 
tegen vragen aanloopt kunt u terecht bij de open inloop van het CDL te Beek. Soms helpt het om naar 
ons lokaal te komen om aan de slag te gaan.  Wij bieden dan een gezellige omgeving, een kopje koffie 
en als het nodig is een bemoedigend woordje. Dan lukt het zeker." 

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

Heilige mis zondag 12 september 
 	
Ook op zondag 12 september wordt om 10.00 uur een heilige mis opgedragen in de Martinus-kerk te 
beek. In deze heilige mis willen wij het 60 jarig bestaan van onze vereniging herdenken en daarom 
opdragen aan alle actuele maar ook overleden leden van onze vereniging. 
In deze H.H mis willen wij in het bijzonder de volgende leden herdenken, die ons  in de maand juli 
ontvielen: 
Hr. P. Pijpers, Stationstraat 31a, 6191 BB Beek, 84 jr. 
Mevr. A. Cals, Kastanjelaan 13, 6241 AV Bunde, 81 jr. 
 
 
KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor de inmiddels welbekende luistercursus 
klassieke muziek door Maurice Wiche op donderdagochtend 16, 23, 30 september en 7 
en 14 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. 
De cursus wordt gehouden in Stegen 35 in Beek. 
Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com (046-4379613) 

Aanmelden vóór 15 september a.s.  

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

mailto:mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com
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KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie kunst-lezingen door Luc 
Laudy op woensdagmiddag 13 en 20 oktober en 3 en 10 november 2021 van 14.00-16.00 
uur. (herhaald bericht) 
Luc Laudy is de zoon  van beeldend kunstenaar Eugene Laudy en studeerde o.a. aan de Academie 
voor beeldende kunsten in Maastricht. Hij was 40 jaar als docent “kunsteducatie” werkzaam o.a. aan de 
leraren opleiding in Sittard en aan de Academie in Maastricht. 
 De 4 lezingen zijn een zeer diverse greep uit het rijke aanbod van voordrachten dat door Luc Laudy 
wordt verzorgd. 

1) Vrouwelijke kunstenaars, met name Nederlandse en Italiaanse vrouwen in de periode 
1400-1700; onbekend maakt onbemind maar dat is na deze lezing zeker voorbij 

2) Jan van Eijck, 15e eeuw, zijn Lam Gods is recent gerestaureerd en opnieuw te bewonderen in 
de Sint Baafskathedraal in Gent.  

3) Leven en werk van Edvard Munch, 1863-1944, bekend van “De Schreeuw”. Noorse 
grondlegger van het expressionisme  

4) Over kunst, kunstverzamelaars en kunstverzamelingen. De prachtige verzameling 17e-
eeuwse Hollandse schilderkunst van het echtpaar Eijk en Rose-Marie de Mol van Otterloo wordt 
als voorbeeld gebruikt voor het verzamelen van kunstobjecten die later aan de basis hebben 
gestaan van onze huidige musea 

5) De kosten voor de 4 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen € 20,-- voor leden van KBO/
seniorenvereniging Beek en € 25,-- voor niet-leden.	

De lezingen worden gehouden in Stegen 35 in Beek  
Graag opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com (046-4379613)(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 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) 
● Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792 
● Biljarten :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 

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) 
● 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 

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

mailto:mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com
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Overzicht week en maandactiviteiten 

Overzicht Maand en week activiteiten 

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos

Country Line 
dansen

maandag 16.00-17.00 Soos

Gymnastiek 4 dinsdag 11.30-12.30 Soos

Schilderen 1 en 2  
samengevoegd

dinsdag
09.30-13.30

Soos

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos 

Tai Chi 1, 2 maandag 19.00-20.00 Soos

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10.30-12.30 Soos

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

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.45 Soos

Dinsdag eerste en derde 
dinsdag in de 
maand.

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


