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nr. 2 februari 2022 .                          Bewaarnummer
Folder is aangehecht                                ( adressen, jaarprogramma, activiteiten)

De volgende circulaire verschijnt 24 en 25 februari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:  folder, corona maatregelen , Pagina Ouderenvereniging Neerbeek (pg.2),
het nieuwe jaar, engelse conversatie, steunpunt mantelzorg, eucharistieviering, kunstcursus , folder.

Folder aangehecht
Aan deze circulaire hebben we de folder met o.a. het jaarprogramma in zwart wit aangehecht. Deze 
kunt u bewaren. Mogelijk kunt U deze ook aan vrienden of bekenden geven. Wij hebben in kleur 
voldoende exemplaren voorhanden om nog voor werving van nieuwe leden op te vragen bij het 
secretariaat of om te halen in Stegen 35. Geef zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan onze activiteiten, 
zodat we onze bloeiende vereniging levendig kunnen houden 

Corona maatregelen KBO-Beek met ingang van zaterdag 15 januari 2022 
Op 14 januari heeft er weer een update vanuit de regering plaatsgevonden van datgene wat met ingang
van 15 januari 2022 qua versoepelingen is toegestaan, hetgeen ook voor onze diverse activiteiten weer 
mogelijkheden biedt. 
Bij alle versoepelingen blijven volgende basisregels onverkort van kracht: 
- 1,5 meter afstand regel 
- Bij alle binnen-activiteiten bij het naar binnenkomen mondkapje verplicht 
- Maximaal 50 personen per zelfstandige binnenruimte bij 1,5 meter onderlinge afstand 
- Bij sporten- binnen vanaf 18 jr. bij binnenkomst QR Controle; Bij sporten kan mondkapje af 
- Bij de niet- sportactiviteiten kan mondkapje af op moment van zitten 
- Gebruik keuken/ koelkast is toegestaan (wij vallen niet onder Horeca) 
Bovenstaande is eigenlijk niet nieuw en nog volledig in lijn met wat laatstelijk wel was toegestaan 
Samen met het gegeven dat alles, wat wij naast sporten doen, valt onder de noemer buurthuis/ 
wijkcentrum, biedt dit voor al onze activiteiten weer ruimte. Om organisatorische redenen willen wij 
ons allemaal 1 week gunnen om de doorstart te organiseren. Onderstaand de opsomming per 
activiteit of activiteitengroep, wat mogelijk is vanaf maandag 24 januari. 
Gym, Yoga, Tai-Chi, Line-dance, koersbal, tafeltennis kunnen vanaf 24-01 weer starten in dezelfde 
opzet en volgens dezelfde kalender, zoals zij afgelopen jaar zijn gestopt. 
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Bridge, Kaarten, Biljarten, Schilderen, Computerclub, Handwerken kunnen vanaf 24-01 weer 
starten in dezelfde opzet en volgens dezelfde kalender, zoals zij afgelopen jaar zijn gestopt. 
Soos/ inloop gaat weer van start vanaf donderdag 20 januari, iedere donderdag 
Engelse Conversatie; Franse Conversatie, Spaans, Leeskring kunnen vanaf 24-01 weer starten in 
dezelfde opzet en volgens dezelfde kalender, zoals zij afgelopen jaar zijn gestopt 
Kienen, cursussen, lezingen, Jeu des Boules, is volgens kalender op dit moment nog niet aan de 
orde; Omdat een volgende communicatie is gepland over 2 weken, willen wij dan verder uitsluitsel te 
geven. 
Wandelen; Praktijk leert dat 1,5meter moeilijk te handhaven is; Daarnaast speelt het element 
groepsgrootte buiten met een max. van 4 personen ons parten; besluit van starten wordt daarom 
uitgesteld tot over 2 weken 
Groei en Bloei, Cantori la Vera, Koor Ormus, BridgeClubBeek, kunnen wat ons betreft ook van start 
vanaf 24-01 wel onder respectering van de algemene basisregels zoals in het begin van deze 
mededeling genoemd. 
Als bestuur vinden wij het prettig dat deze mogelijkheden ervoor ons allen weer zijn. We doen 
tegelijkertijd wel een beroep op uw allen; Gebruik bij dit alles steeds uw gezonde verstand en breng U 
en Anderen niet in gevaar. Als U vindt dat U van het bovenstaande gebodene om wat voor reden dan 
ook geen gebruik kunt of wilt maken, laat het dan svp weten! Het vanaf maandag weer starten is geen 
verplichting. 
Mochten er desondanks nog vragen zijn, neem dan svp direct contact op met de betreffende 
coördinator of iemand anders van het bestuur. 
Met vriendelijke 
U kunt ook altijd voor de meest actuele informatie op onze website kijken (www.kbobeek.nl) of op onze 
facebook pagina : 

Het bestuur van de seniorenvereniging beek/kbo beek. Bellen kan altijd naar ( 0651365396) 

Het nieuwe verenigingsjaar.

Wij hopen en gaan ervan uit dat we in het nieuwe jaar een juiste balans in ons leven al dan niet met een
blijvende corona epidemie gaan vinden.
Wij blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we al dan niet in aangepaste vorm al onze activiteiten 
kunnen plannen en dat deze doorgang vinden. We willen jullie graag blijven ontmoeten in gezellige, 
sportieve, educatieve en ontspannende activiteiten. Er staat ,zoals in de bijgevoegde folder in het 
jaarprogramma te lezen is, weer veel op stapel.
Graag willen wij leden uitnodigen om mee te denken over nieuwe activiteiten. Dit kan door suggesties 
door te geven aan het secretariaat of door je op te geven voor een werkgroep. Werkgroepen kunnen we
vormen voor ontspanning, evenementen, sport en spel en bewegen. Op deze manier ondersteunen we 
ook de coördinatoren .Geef je op of lever een suggestie; dit kan naar de ledenadministratie of het 
secretariaat. De telefoonnummer en de e-mailadressen staan boven deze circulaire.

De  Engelse conversatie

Er is nog mogelijkheid voor deelname aan de Engelse Conversatie. Om de twee weken op 
donderdagochtend. Opgeven bij Mevr. Mieke Vervoort (mieke.vervoort.kbo@gmail.com of tel . 
061460458)

Eucharistieviering 
In de H.H. mis op zondag 13 februari 2022 willen wij onderstaande leden herdenken, die ons als gevolg 
van overlijden in de achterliggende periode ontvielen. Het betreft:
Mevr. M.M. Tijhuis - Geilen, Om de Toren 2, 6191KZ Beek
Heer N.H. Gubbels, Bernhardstraat 11, 6191XJ Beek
Heer H.M.G. Ploemen, Bernhardstraat 6, 6191XK Beek
Mevr. M.A.H. Luijten, Molenstraat 106, 6191KR Beek

Vereniging voor Ouderen Neerbeek (pg.2)

Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Beste leden,

We zijn verheugd dat we op maandag 17 januari de gymnastieklessen weer mochten opstarten. 
De opkomst liet zien dat de gymdeelnemers eveneens blij waren. Laten we hopen dat de 
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gymnastieklessen vanaf nu ongehinderd kunnen doorgaan.Voor de overige activiteiten zijn we nog 
afhankelijk van de verdere maatregelen / beperkingen. Volg de persconferentie(s) om te zien of 
bijvoorbeeld het kienen in februari kan plaats vinden.

Indien het kienen weer mag zullen we de leden met e-mail wederom een bericht sturen.

Ook hopen we dat we de Algemene Vergadering voor de zomervakantie te kunnen organiseren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Gymnastiek wekelijks  maandag 31 januari 10.45-11.30 uur € 6,-per maand 

                                    maandag 7, 14 en 21 februari10.45-11.30 uur € 6,-per maand

Onder voorbehoud van verdere corona maatregelen.
Kienen :                        woensdag 2 februari 14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Meest recente corona maatregelen

Voor alle activiteiten gelden nog steeds de volgende basismaatregelen die u in acht dient te nemen.
Daarboven dient u steeds
! uw QR code of vaccinatiebewijs mee te nemen 
! een mondmasker te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen
! 1,5 meter afstand te houden. 
Namens het bestuur, Theo Janssen

(Computer doe en leercentrum)
Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com
Het computer doe en Leercentrum, gehuisvest in 
Stegen 35 heeft weer een uitgebreid najaars- en 
voorjaarsprogramma.

www.cdl-beek.nl Inloop voor alle vragen en service: Stegen 35.

Steunpunt mantelzorg
Het steunpunt mantelzorg Westelijke Mijnstreek verzorgt weer een aantal interessante lezingen voor 
mantelzorgers en belangstellenden
Zie voor programma : 
https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/activiteiten-steunpunt-mantelzorg of informeer bij 
Astrid Vermeulen (astrid.vermeulen@piw.nl	 	,			www.piw.nl	 	)

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor de cursus van 5 lessen over “Westerse 
Architectuur” door Luc Laudy op woensdagmiddag 16 en 23 februari en 9, 23 en 30 
maart 2022 van 14.00-16.00 uur. 

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 cursus beperkt zich tot de Westerse Architectuur. De invloed van andere cultuurgebieden zoals de 
Egyptische op de Griekse, de Islamitische op de Spaanse en de traditionele Japanse architectuur op de
moderne architectuur komen uiteraard ook aan bod.
Tijdens elke bijeenkomst worden twee perioden behandeld:
1. a. de Antieke Griekse architectuur                                                                      
             b. de  Romeinse architectuur
2. a. de Vroeg Christelijke en Karolingische architectuur                                         
             b. de Middeleeuwen en de Romaanse architectuur     
3. a. de Gotische architectuur                                                                                   
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             b. de architectuur van de Renaissance  
4. a. de architectuur van de Barok                                                                                 
             b. de architectuur van Rococo en het neo classisisme
5. a. de architectuur in de 19e eeuw van neostijlen tot Art Deco                                              
             b. architectuur van 20e en 21e eeuw
                                                                                                                    
De kosten voor de 5 lessen, inclusief koffie/thee, bedragen € 25,-- voor leden van 
KBO/seniorenvereniging Beek en € 30,-- voor niet-leden.
De lezingen worden gehouden in De Kring, De Stegen 35 in Beek
Graag opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

KBO-Dagtocht
Bezoek aan de scheepsliften van Strepy-Thieu in Henegouwen (Wallonië) op zaterdag 2 april 2022

We proberen het weer opnieuw, een dagtocht die we al vele keren hebben uitgesteld wegens corona. 
We hopen dat begin april weer alles normaal is en jullie, mede leden, weer zin hebben in een uitstapje 
zoals we ze gewend zijn: gezellig en informatief.

Deze scheepsliften, een knap staaltje waterbouwkunde, staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. 
De hydraulische liften werden eind 19e begin 20ste eeuw aangelegd in het Centrumkanaal (Canal du 
Centre) in de Belgische provincie Henegouwen. Dit kanaal kent een enorm hoogte verschil. Aanleg van 
gewone sluizen zouden leiden tot grote vertragingen in de binnenscheepvaart. De wachttijden zouden 
kunnen oplopen tot een paar dagen. Er is toen besloten de boten met liften tot een hoger of lager 
niveau te brengen. Hoe dat gebeurt zullen we zien en zelf meemaken.
In eerste instantie komen we in Ronquières aan, waar we kennis maken met het zogeheten “hellend 
vlak” in het kanaal Charleroi-Brussel. Een schuine baan (ook een soort lift) waar de schepen omhoog of 
omlaag worden gesleept. Een verval van ca 68 meter.
Een zeer interessante dagtocht
Tijdschema:
08.30 uur Vertrek vanaf OLV-Plein Beek 
11.00 uur Aankomst Ronquières en  toegang tot uitkijktoren
12.00 uur Lunch in cafetaria 
13.15 uur Vertrek naar Canal du Centre
14.00 uur Rit met boemeltreintje en bezoek machinekamer liften Strepy-Thieu 

Aansluitend boottocht met gebruik van de scheepslift en sluis 
16.30 uur Vertrek vanuit Strepy-Thieu
18.15 uur Aankomst dinerlocatie 
20.15 uur Vertrek vanuit dinerlocatie. 
20.45 uur Aankomst op de plaats van vertrek
Tijdens de reis is ondergetekende, Jan Geurts, te bereiken onder nr 00310653974801

AANMELDINGSFFORMULIER  DAGTOCHT 02-04-2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bezoek aan Scheepsliften Strepy-Thieu op zaterdag 02-04-22
 

Naam aanvrager……………………………………...... Voorletters ………....…………

Adres……………………………………………………. Woonplaats……………………. 

Postcode  ………………… E-mailadres……………………..............................................

Telefoon 046….……………………………Telefoon 06…………………………………..

Zal deelnemen met …… personen 

Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening ………………..
________________________________________________________
Dit formulier vóór 15 maart 2022 toezenden aan: J. Geurts, Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek.  
Inschrijfgeld  €74,- pp eveneens vóór 15 maartapril 2022 overmaken op IBANnr: 
NL56RABO0104910658 ten name van KBO St.Jozef onder vermelding van: “Scheepsliften”.  
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             b. de architectuur van de Renaissance  
4. a. de architectuur van de Barok                                                                                 
             b. de architectuur van Rococo en het neo classisisme
5. a. de architectuur in de 19e eeuw van neostijlen tot Art Deco                                              
             b. architectuur van 20e en 21e eeuw
                                                                                                                    
De kosten voor de 5 lessen, inclusief koffie/thee, bedragen € 25,-- voor leden van 
KBO/seniorenvereniging Beek en € 30,-- voor niet-leden.
De lezingen worden gehouden in De Kring, De Stegen 35 in Beek
Graag opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

KBO-Dagtocht
Bezoek aan de scheepsliften van Strepy-Thieu in Henegouwen (Wallonië) op zaterdag 2 april 2022

We proberen het weer opnieuw, een dagtocht die we al vele keren hebben uitgesteld wegens corona. 
We hopen dat begin april weer alles normaal is en jullie, mede leden, weer zin hebben in een uitstapje 
zoals we ze gewend zijn: gezellig en informatief.

Deze scheepsliften, een knap staaltje waterbouwkunde, staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. 
De hydraulische liften werden eind 19e begin 20ste eeuw aangelegd in het Centrumkanaal (Canal du 
Centre) in de Belgische provincie Henegouwen. Dit kanaal kent een enorm hoogte verschil. Aanleg van 
gewone sluizen zouden leiden tot grote vertragingen in de binnenscheepvaart. De wachttijden zouden 
kunnen oplopen tot een paar dagen. Er is toen besloten de boten met liften tot een hoger of lager 
niveau te brengen. Hoe dat gebeurt zullen we zien en zelf meemaken.
In eerste instantie komen we in Ronquières aan, waar we kennis maken met het zogeheten “hellend 
vlak” in het kanaal Charleroi-Brussel. Een schuine baan (ook een soort lift) waar de schepen omhoog of 
omlaag worden gesleept. Een verval van ca 68 meter.
Een zeer interessante dagtocht
Tijdschema:
08.30 uur Vertrek vanaf OLV-Plein Beek 
11.00 uur Aankomst Ronquières en  toegang tot uitkijktoren
12.00 uur Lunch in cafetaria 
13.15 uur Vertrek naar Canal du Centre
14.00 uur Rit met boemeltreintje en bezoek machinekamer liften Strepy-Thieu 

Aansluitend boottocht met gebruik van de scheepslift en sluis 
16.30 uur Vertrek vanuit Strepy-Thieu
18.15 uur Aankomst dinerlocatie 
20.15 uur Vertrek vanuit dinerlocatie. 
20.45 uur Aankomst op de plaats van vertrek
Tijdens de reis is ondergetekende, Jan Geurts, te bereiken onder nr 00310653974801
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Adres……………………………………………………. Woonplaats……………………. 

Postcode  ………………… E-mailadres……………………..............................................

Telefoon 046….……………………………Telefoon 06…………………………………..

Zal deelnemen met …… personen 

Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening ………………..
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Dit formulier vóór 15 maart 2022 toezenden aan: J. Geurts, Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek.  
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