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Vereniging voor Ouderen Neerbeek 
Aldenhofstraat 68, 6191 GW Beek Tel. 046 437 1849 E-mail: Verg.voor.Ouderen.Neerbeek@gmail.com
KvK 14056543 Rabobank  NL 80 RABO 0104 95 4361  

                                                                         

nr. 4 april  2022 .                          
De volgende circulaire verschijnt 28 en 29 april
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:  weer aan de gang, belastingservice, KBO film, jaarvergadering, Pagina 
Ouderen vereniging Neerbeek ( pg.3) , ouderenadviseur en service, eucharistieviering , nuttige 
adressen, steunpunt mantelzorg, CDL,  dagtocht, De Herdershond voorstelling, vakantiereis, overzicht 
week en maandactiviteiten.

Activiteiten zijn weer volop begonnen.
Gelukkig kunnen we elkaar weer in allerlei activiteiten ontmoeten. 
We hopen ook weer mensen op de jaarvergadering op donderdag 7 april om 14.00 uur te zien.
We zijn weer heel wat van plan in dit verenigingsjaar en hopen dat leden onze bestuursleden gaan 
ondersteunen in werkgroepen en met suggesties voor nieuwe activiteiten. Laat je mening horen .

Belastingservice
Per 1 maart stelt de belastingdienst het programma beschikbaar, waarmee de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting gedaan kan worden.

Degenen die in het verleden door Jos Dormans geholpen werden kunnen ook dit jaar  weer bij haar 
terecht.. Zij werkt uitsluitend op afspraak.
U kunt haar bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 10.30 en 16.30 uur en van 18.30 tot
20.00 uur op telefoonnummer: 046-4373705.

Degenen, die in het verleden niet door Jos Dormans geholpen zijn kunnen eveneens gebruik maken 
van onze belastingservice en bellen met Cecile Smeets ( 046-4373232)

Als U wilt weten welke documenten U ter beschikking moet hebben kunt U het beste bellen met de 
betreffende personen of met het secretariaat ( 0651365396) . U krijgt dan een email of we leggen de lijst
voor U klaar in de soosruimte.

Weer KBO films 3e zondag in de maand: KBO film: Foroxity zondag 24 april 11.00 uur v.m. 
Belfast. Leden €6,- euro
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Agenda 62e Algemene Ledenvergadering KBO/ SVB op donderdag 7 april 2022 

Algemeen:
In verband met organisatie bij deelname aan vergadering graag via onderstaand formulier aanmelden
Tijdstip    : 7 april 2022 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:
1.Opening door de voorzitter. 
2.Punten, toe te voegen aan deze agenda?
3.Vaststellen van het verslag van de 61e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 2 september 2021.
4.Presentatie van het jaarverslag 2021 door de voorzitter en de leden van het bestuur
5.Mededelingen:
! Ontwikkelingen in beheer Stegen 35.
! Samenwerkingsverbanden  buiten onze vereniging.
6. Opschoning  Statuten  en  Huishoud.  Reglement,  samen  met  Wet  Bestuur  en

ToezichtRechtspersonen
7.Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
8.Verslag van de kascontrolecommissie.
9.Dechargeverlening bestuur en penningmeester t.a.v. boekjaar 2021.
10. Benoeming kascontrolecommissie. Aftredend: H. Hensgens, Zittend: L. van Oostrom; 2 nieuwe 

leden vereist.
11. Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend 2021 en niet meer herkiesbaar; Mw. C. van Heel. 
b. Aftredend en herkiesbaar: J. Retera Penningmeester en B. Dorren,
c. Ledenaangelegenheden.
d. Introductie en benoeming Hr. H. Beaumont als bestuurslid en
                als CoördinatorKantineaangelegenheden. 
e. Nieuwe kandidaten voor de vacatures Voorzitter, Bestuurslid PR ?
12. Mededelingen van algemene aard w.o. vermelding van jubilarissen.
13. Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte

Stukken	ten	behoeve	van	de	Algemene	Ledenvergadering	op	7	april	aanstaande
Overeenkomstig de in statuten en Huishoudelijk Reglement vastgelegde, zullen ook dit jaar weer alle 
jaarstukken vanaf 2 weken vóór de vergadering, ter inzage liggen in de Soos. Te doen gebruikelijk 
zullen ook deze keer weer enkele complete setjes gereedliggen vanaf 24 maart 2022. Wel het verzoek 
om deze niet mee naar huis te nemen! Er zijn meerdere mensen die dit willen lezen. Mocht U van 
tevoren al vragen hebben, stel die dan gerust aan het bestuur.

Omdat dit jaar er ook het punt opschonen van de statuten van 1999 en daaraan gekoppeld opschonen 
van het huishoudelijk reglement op de agenda staat, zullen wij ook onze voorstellen voor eenieder ter 
inzage leggen. Deze actie is gewoon noodzakelijk omdat het geheel door de tijd maar ook door de 
wetgeving (WTBR) is achterhaald. Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde is deze inzage 
mogelijk vanaf donderdag 10 maart aanslaande. Het pakket zal omvatten: Onze actuele statuten, ons 
actueel Huishoudelijk reglement en in een apart deel de door ons voorgestelde veranderingen. Ook 
hier: Mocht U van tevoren al vragen hebben, stel die dan gerust aan het bestuur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER: Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 april om 14.00 

Achternaam ........................................              Voorletters.......................................... 

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

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

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

Dit ingevulde formulier voor 24 maart’22 sturen naar L. Speetgens, O.L. Vrouweplein 26, Beek
U kunt dit ingevulde formulier ook deponeren in onze brievenbus binnen/buiten op Stegen 35
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Vereniging voor Ouderen Neerbeek.
Beste leden,

We kijken uit naar de Algemene Vergadering op donderdag 21 april om 14:00 uur. 
Het belangrijkste punt op de agenda is de reeds eerder aangekondigde statutenwijziging en verder de 
gebruikelijke onderwerpen. 
De huidige statuten schrijven voor dat de statuten alleen kunnen worden gewijzigd door een 2/3 
meerderheid van de stemmen op een vergadering waarin minimaal ook 2/3 van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als voornoemd aantal leden niet aanwezig is dan wordt binnen 4 weken een tweede vergadering 
bijeengeroepen. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden een statutenwijziging 
worden aangenomen met een 2/3 meerderheid van de stemmen.

Omdat normaal gesproken 2/3 van het aantal leden niet aanwezig is op de Algemene Vergadering gaan
we als volgt te werk.
We houden de 1e Algemene Vergadering (AV) met als enig onderwerp statutenwijziging, aansluitend 
aan de gymnastiek op maandag 11 april om 11:45 uur. In het geval 2/3 van het aantal leden niet 
aanwezig is kunnen we na opmaken presentielijst de vergadering openen, constateren dat het vereiste 
aantal leden niet aanwezig is voor een statutenwijziging en de vergadering vervolgens weer sluiten. Dit 
is dan een korte maar absoluut wettelijk noodzakelijke vergadering.

Op de regulaire 2e Algemene Vergadering (AV) op 21 april kunnen we dan de statutenwijziging 
bespreken en met het vereist aantal van 2/3 van het aantal uit te brengen stemmen aannemen.

Voor de leden van de Vereniging voor Ouderen Neerbeek zijn de volgende stukken voor de Algemene 
Vergaderingen bijgesloten:

! Agenda Algemene Vergadering 21 april om 14:00 uur
! Notulen van de AV 9 september 2021
! Statutenwijziging vast te stellen door de AV inclusief naamswijziging vereniging
! Jaarverslag secretaris 2021

We hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn op deze belangrijke vergadering 21 april. 
Natuurlijk zal aansluitend aan de vergadering weer worden gekiend. 

We roepen u nogmaals op uw ideeën aan te dragen om de afschaffing van de corona maatregelen te 
vieren.
Geef uw ideeën zo spoedig mogelijk door aan een van de bestuursleden of op de AV.

Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Gymnastiek wekelijks maandag 28 maart 10.45-11.30 uur € 6,-per maand 
Maandag 4, 11 en 25 april

Kienen woensdag 6 april 14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart
Algemene Vergadering 1e maandag 11 april 

2e donderdag 21 april 
11:45 uur
14:00 uur

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

Namens het bestuur, Theo Janssen
E-mail; verg.voor.ouderen.neerbeek@gmail.com
Tel.nr. 046 437 1849

Ouderenadviseurs en service op alle gebied.

Ook onze afdeling heeft ouderenadviseurs. U weet al dat U iedere donderdagmiddag tijdens de soos 
uren bij ons terecht kunt voor werkelijk alle vragen 
! over allerlei formulieren en correspondentie.
! waar U moet zijn voor belasting service, 
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voor allerlei klussen en kleine reparaties ( we hebben een goede samenwerking met het repaircafé,) 
(samen met Beek samen helpt tel.nr.0642914814
! voor alle vragen op computer, laptop, smartphone en tablets ( het computer doe en 

leercentrum heeft op donderdagmiddag en vrijdagmorgen eveneens inloopspreekuur )
! en voor informatie over alle activiteiten van onze vereniging en de andere verenigingen in Beek.

Voor sommige vormen van service (kleine klussen, instellen apparatuur etc) komen we ook aan 
huis.

Onze ouderenadviseurs zijn opgeleid en gediplomeerd om U te helpen bij aanvragen voor de WMO 
( wet maatschappelijke ondersteuning) . Dit houdt in dat wanneer U denkt in aanmerking te komen voor 
woningaanpassing , huishoudelijke hulp, bijzonder vervoer, dagopvang , wijkverpleging of verzorging  of
andere vormen van ondersteuning ( bijv. bijzondere bijstand ) u bijgestaan kunt worden door de 
adviseur in het zg."keukentafelgesprek" met de WMO consulent(e) van de gemeente. Deze adviseur 
helpt U dan de juiste vragen te stellen en begeleidt U bij de verdere voortgang. Dit houdt in dat samen 
na het gesprek naar de verslaglegging en de beschikking  gekeken wordt 
U kunt ook altijd voordat U een aanvraag indient een oriënterend gesprek met de ouderenadviseur 
hebben.
Aarzel dus niet om gebruik te maken van deze service.
Wiel Ubaghs is coördinerend ouderenadviseur en telefonisch te bereken onder nummer 046 4375457 0 
0620660447

Eucharistieviering 
In de maand februari 2022 zijn er (gelukkig) geen leden van onze afdeling overleden
Ergo zijn er deze keer geen overledenen te melden voor de eucharistieviering van zondag 10 april om 
10.00 uur

Nuttige adressen 
Tel contacten i.v.m. activiteiten:

* Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
* Beek Samen helpt : 0642914814
* Informatie over soosactiviteiten : secretariaat  
* Algemene informatie over TOEWIJZEN RUIMTE EN GEBRUIKSMOMENTEN : Vic Sturmans:  046-

4264213 of 06-25483126
* Sport en spel activiteiten: Dhr. Jan Retera  046-4280008
* Klussendienst:secretariaat
* Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
* Biljarten :Mevr. Mieke Vervoort (046-4369255) of secretariaat 
* Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (borghmans@outlook.com)
* Engelse , Franse en Spaanse conversatie: Mevr. Mieke Vervoort ( 046-4379613)
* Leeskring: Mevr. Conny van Raayen (conny280@hotmail.com) (06-21842764)
* Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 en Mevr. Cecille Smeets (046-4373705)
* Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
   of CDL 06-18643916
* Ouderenadviseur:  Dhr. Wiel Ubaghs ( 046 4375457 0 0620660447)

* CDL: inloop voor ondersteuning :
   Op donderdag 13:30-15:30 uur Stegen 35
   Op vrijdag 10:00-12:00 uur (Stegen 35)
   Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)

* Kienen: Mevr.Mieke Vervoort 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 
* Vereniging voor Ouderen Neerbeek  046 437 1849 

(Computer doe en leercentrum)
Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com

Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef  april  2022   pagina 4

voor allerlei klussen en kleine reparaties ( we hebben een goede samenwerking met het repaircafé,) 
(samen met Beek samen helpt tel.nr.0642914814
! voor alle vragen op computer, laptop, smartphone en tablets ( het computer doe en 

leercentrum heeft op donderdagmiddag en vrijdagmorgen eveneens inloopspreekuur )
! en voor informatie over alle activiteiten van onze vereniging en de andere verenigingen in Beek.

Voor sommige vormen van service (kleine klussen, instellen apparatuur etc) komen we ook aan 
huis.
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Ergo zijn er deze keer geen overledenen te melden voor de eucharistieviering van zondag 10 april om 
10.00 uur

Nuttige adressen 
Tel contacten i.v.m. activiteiten:

* Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
* Beek Samen helpt : 0642914814
* Informatie over soosactiviteiten : secretariaat  
* Algemene informatie over TOEWIJZEN RUIMTE EN GEBRUIKSMOMENTEN : Vic Sturmans:  046-

4264213 of 06-25483126
* Sport en spel activiteiten: Dhr. Jan Retera  046-4280008
* Klussendienst:secretariaat
* Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
* Biljarten :Mevr. Mieke Vervoort (046-4369255) of secretariaat 
* Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (borghmans@outlook.com)
* Engelse , Franse en Spaanse conversatie: Mevr. Mieke Vervoort ( 046-4379613)
* Leeskring: Mevr. Conny van Raayen (conny280@hotmail.com) (06-21842764)
* Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 en Mevr. Cecille Smeets (046-4373705)
* Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
   of CDL 06-18643916
* Ouderenadviseur:  Dhr. Wiel Ubaghs ( 046 4375457 0 0620660447)

* CDL: inloop voor ondersteuning :
   Op donderdag 13:30-15:30 uur Stegen 35
   Op vrijdag 10:00-12:00 uur (Stegen 35)
   Zie voor programma: www.kbobeek.nl (link naar CDL)

* Kienen: Mevr.Mieke Vervoort 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 
* Vereniging voor Ouderen Neerbeek  046 437 1849 

(Computer doe en leercentrum)
Informatie en contact: 06-18643916
planning1.cdl.piw@gmail.com
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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 op donderdagmiddag 13.30-15.30 en 
vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur. (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	 	)

Dagtocht bootliften strepy thieu

Beste mensen,

De dagtocht naar de bootliften in Strepy is verschoven van 2 april naar 23 april, met het zelfde 
programma. Alle reeds aangemelde personen zijn telefonisch benaderd en op een enkeling na kon 
eenieder op 23 april.

De reden van deze omzetting: Op donderdag (10 april) kwam er een bericht binnen dat de liften in 
revisie moesten eind maart begin april. Vanaf december vorig jaar zijn we bezig met deze reis en vanaf 
toen tot aan 10 maart heeft niemand aldaar ook maar iets gezegd over een geplande revisie.  
Aangezien 9 april niet in aanmerking kon komen wegens uitlopen werkzaamheden en 16 april 
paaszaterdag is, werd het de 23ste. Hopelijk geeft dat wat meer inschrijvingen. Als we bij de 30 blijven 
dan wordt de reis ca 10% duurder.

Jan Geurts

Dagboek van een herdershond

Het	aantal	deelnemers	voor	een	gezamenlijk	bezoek	naar	de	musical	is	10	personen.	U	hoort	er	nog	
persoonlijk	van.

Altmühltal in bayeren

15-DAAGSE REIS VAN DE KBO/SENIOREN  BEEK
VANAF VRIJDAG 1 JULI T/M 5 JULI 2022
Toegevoegd aan de circulaire is de folder van de reis naar Altmühltal in juli. Ik kan er weinig aan 
toevoegen. Opgeven voor deze reis moet u schriftelijk doen middels het invullen van de onderstaande 
vragen lijst. Dit lijstje stuurt u naar mij (Geurts adres staat op de lijst) Van de reisondernemer, Het 
Zuiden Jacobs, krijgt u dan een bevestiging met betalingsgegevens

De prijs voor deze reis (€.649,-) wordt nog verhoogd met een eventueel een eenpersoonskamer 
(€100,-), een eventueel af te sluiten reis- en/of annuleringsverzekering, fooi voor de chauffeur na afloop 
van de reis, administratiekosten van het reisbureau per dossier en calamiteitenfonds per dossier. Heeft 
u geen eigen annulerings- en reisverzekering dan kunt u deze alsnog afsluiten bij het reisbureau. 
Omcirkel dan JA bij het inschrijfformulier.

=============================================================================

Inschrijfformulier: vijfdaagse reis naar altmühltal vrijdag 1 juli t/m 5 juli 2022
Achternaam ………………………………….Voorletters……………………………………
Adres...……………………………………….Woonplaats…………………………………..
Postcode…………………….E-mailadres……………………………………………………
Telefoon  046…………………………………en 06-………………………………………..
Neemt deel aan de reis met in totaal ….personen.  Kamer 1  of   2  persoons  (omcirkel uw wens)
Wil een annulerings- en reisverzekering afsluiten    JA    of    NEEN.    (omcirkel uw wens)
Thuisblijvers telefoon in geval van calamiteit. Tel…………………………………………..

Handtekening……………………………………………….
Dit formulier voor 15 mei 2022 sturen naar J. Geurts  Ecrevissestraat 48    6191 CL   Beek
De folder van de reis is via het secretariaat te verkrijgen ( email: secretariskbobeek@gmail.com of 
0464379615)
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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 € 7,50 - per maand 

Gymnastiek 4 dinsdag 11.15-12.30 Soos  € 11,50 per maand

Schilderen 1 en 2 dinsdag 09.30-12.30
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 € 5,50  per maand

Biljarten dinsdag , 
donderdag en 
vrijdagmiddag

13.30-17.00 Soos € 1,- per keer p.p.

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

Tafeltennis dinsdagmiddag 14.00 uur 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 maandagmiddag 1x per
maand.

€ 0,25 per keer
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