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nr. 3 maart  2022 .                          
De volgende circulaire verschijnt 24 en 25 maart

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:  corona maatregelen , jaarvergadering, naar de knoppen, lezing notaris 
Pas , Pagina Ouderenvereniging Neerbeek ( pg.4) , steunpunt mantelzorg, eucharistieviering, nuttige 
adressen, dagtocht en De Herdershond voorstelling, overzicht week en maandactiviteiten.

Corona maatregelen KBO-Beek

Afsluitende coronamaatregelen; laatste beleidsaanpassingen 
Gelukkig is er nu echt licht aan het einde van de tunnel. Als alles goed blijft gaan wij samen de laatste 3 
stappen zetten met betrekking  tot de bestrijding van corona.
stap 1 met ingang 15 februari; Thuis mensen weer gewoon mogelijk en geen beperkingen. Werken 
van thuis voor de helft van de werktijd. Voor onze afdeling is dit niet van toepassing.
stap 2 met ingang van 18 februari; Open tot na middernacht; Voor ons als KBO geen coronatoegangs
bewijs meer nodig voor ons sportactiviteiten; wel nog tot 25 februari mondkapjes bij binnenkomen en 
nog 1,5 meter afstand houden.
stap 3 per 25 februari ; Geen beperkingen meer voor wat betreft openingstijden; Mondkapjes en 1,5 
meter-regel totaal vervallen; Geen vaste zitplaatsen en rondlopen gewoon weer toegestaan; 
Coronatoegangs bewijs kan voor wat onze afdeling betreft in de ijskast; Niet weggooien immers in het 
buitenland kunt U die nog nodig hebben.
Vanaf maandag 28 februari hebben we een volledig normale toestand en geen coronaregels meer; Dit 
is goed. We juichen dit toe echter dit mag niet betekenen dat we nu alle remmen los gooien en 
onvoorzichtig worden. Allen een hele mooie, frisse start toegewenst en vooral een zonnige periode 
waarin we de schade kunnen inhalen en de broodnodige	sociale	contacten	weer	kunnen	aanhalen
Het bestuur van de seniorenvereniging beek/kbo beek. Bellen kan altijd naar ( 0651365396) 

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)

Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef maart  2022   pagina 1

Circulaire Seniorenvereniging 
Beek/KBO Beek (afd St. Jozef)
&Vereniging voor Ouderen
Neerbeek 
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 t.n.v. KBO St.Jozef Beek.
Rabo:NL56RABO0104910658

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. 3 maart  2022 .                          
De volgende circulaire verschijnt 24 en 25 maart

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:  corona maatregelen , jaarvergadering, naar de knoppen, lezing notaris 
Pas , Pagina Ouderenvereniging Neerbeek ( pg.4) , steunpunt mantelzorg, eucharistieviering, nuttige 
adressen, dagtocht en De Herdershond voorstelling, overzicht week en maandactiviteiten.

Corona maatregelen KBO-Beek

Afsluitende coronamaatregelen; laatste beleidsaanpassingen 
Gelukkig is er nu echt licht aan het einde van de tunnel. Als alles goed blijft gaan wij samen de laatste 3 
stappen zetten met betrekking  tot de bestrijding van corona.
stap 1 met ingang 15 februari; Thuis mensen weer gewoon mogelijk en geen beperkingen. Werken 
van thuis voor de helft van de werktijd. Voor onze afdeling is dit niet van toepassing.
stap 2 met ingang van 18 februari; Open tot na middernacht; Voor ons als KBO geen coronatoegangs
bewijs meer nodig voor ons sportactiviteiten; wel nog tot 25 februari mondkapjes bij binnenkomen en 
nog 1,5 meter afstand houden.
stap 3 per 25 februari ; Geen beperkingen meer voor wat betreft openingstijden; Mondkapjes en 1,5 
meter-regel totaal vervallen; Geen vaste zitplaatsen en rondlopen gewoon weer toegestaan; 
Coronatoegangs bewijs kan voor wat onze afdeling betreft in de ijskast; Niet weggooien immers in het 
buitenland kunt U die nog nodig hebben.
Vanaf maandag 28 februari hebben we een volledig normale toestand en geen coronaregels meer; Dit 
is goed. We juichen dit toe echter dit mag niet betekenen dat we nu alle remmen los gooien en 
onvoorzichtig worden. Allen een hele mooie, frisse start toegewenst en vooral een zonnige periode 
waarin we de schade kunnen inhalen en de broodnodige	sociale	contacten	weer	kunnen	aanhalen
Het bestuur van de seniorenvereniging beek/kbo beek. Bellen kan altijd naar ( 0651365396) 

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)

mailto:Verg.voor.Ouderen.Neerbeek@gmail.com


Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef maart  2022   pagina 2

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.  Regelement,  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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Met z’n allen naar de knoppen.

De naam van dit artikel doet mogelijk ietwat vreemd aan; Dit is ook de bedoeling. We hopen hiermee te 
bereiken dat dit hiermee uw aandacht krijgt. Ieder mens heeft een eigen beleving bij het begrip warm en
koud. Daar kunnen ook wij niks aan veranderen. Wat we wel kunnen is, met elkaar rekening houden. 
Soms wordt er terecht geklaagd over een te warme ruimte, bijvoorbeeld wanneer het van de een op de 
andere dag buiten plotseling 10 graden warmer is. Verwarmingskranen ietwat minder ver openzetten is 
dan noodzakelijk, maar om te hooi en te gras dan maar alle kranen volledig dicht te draaien heeft alleen
maar tot gevolg dat het gehele systeem finaal ontregeld is. Maar wat nog beroerder is, is dat de groep 
die de volgende dag of later de ruimte wil gebruiken in een werkelijk steenkoude ruimte komt, omdat 
men de dag ervoor bij het verlaten van ruimte niet heeft nagedacht, of iets is “vergeten” Het wordt voor 
ons echt onbegrijpelijk wanneer men over warm klaagt op het moment zoals dat in de volksmond heet 
”boven op de verwarming gaat zitten” en daarbij dan maar de verwarming helemaal dicht draait, en bij 
het vertrek vergeet de kraan weer in de oorspronkelijke stand te draaien. Ook het effect hiervan laat zich
raden. Misschien helpt een metertje meer afstand nemen. Laten we daarom nu met z’n allen afspreken 
dat op het moment dat wij aan de knoppen gezeten hebben, wij deze bij het verlaten van de ruimte weer
in de goede stand terugzetten. Mocht het U niet interesseren of weten hoe het gehele systeem werkt, 
blijf er dan vanaf!! 

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een lezing door het Notariaat
Pas op woensdagmiddag 16 maart 2022 vanaf 14.00 uur
De lezing wordt gehouden in De Kring, De Stegen 35 in Beek 

De titel van de lezing is Erfrecht en Levenstestament

De volgende onderdelen komen aan de orde:
Erfrecht
Levenstestament
Wet langdurige zorg
Bewindvoering
Mentorschap
Deelname is gratis voor leden en  2,50 voor niet-leden. Graag opgeven bij 
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

Eucharistieviering 

In de H.H. mis op zondag 13 maart 2022 om 10.00 uur willen wij onderstaand lid herdenken, dat ons als
gevolg van overlijden in de achterliggende periode ontviel.  

Het betreft: Mevr. M.J.A. Urlings - Eussen (Tony), Bernhardstraat 9 , 6191 XJ BEEK

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
CDL: inloop voor ondersteuning :
! Op donderdag 13:30-15:30 uur Stegen 35
! Op vrijdag 10:00-12:00 uur (Stegen 35)
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 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 

Vereniging voor Ouderen Neerbeek (pg.4)
Beste leden,
Nog even en dan vervallen de ingrijpendste Covid-19 maatregelen. Hiermee komt er ook een eind aan 
de belemmeringen in ons dagelijks leven maar ook op het programma van onze vereniging.

Hoewel we dit jaar nog geen bestuursvergadering hebben kunnen houden borrelen de eerste ideeën 
toch al op. Zo ontstond het idee om de afschaffing van voornoemde corona maatregelen samen met u 
te vieren. We denken aan een gezellige middag of een uitstapje. 

Hoe leuk zou het zijn als de invulling van deze viering aansluit bij de wensen van de leden. Uw  leuke 
en originele ideeën zijn van harte welkom. Wellicht heeft u een idee waar wij nog niet aan gedacht 
hebben. Geef uw ideeën zo spoedig mogelijk door aan een van de bestuursleden.

Een van de punten die we op de aanstaande bestuursvergadering zullen bespreken is de Algemene 
Vergadering (AV) met als belangrijkste punt het concept nieuwe statuten. Het is aan de AV om de 
nieuwe statuten vast te stellen. In de volgende circulaire meer over deze AV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Gymnastiek 
wekelijks

maandag 7, 14 en 21 
februari 10.45-11.30 uur € 6,-per maand 

maandag 7, 14, 21 en
28 maart

Kienen woensdag 2 maart 14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart

woensdag 4 april

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

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

(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 op donderdagmiddag 13.30-15.30 en 
vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur. (Stegen 35.
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 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 

Vereniging voor Ouderen Neerbeek (pg.4)
Beste leden,
Nog even en dan vervallen de ingrijpendste Covid-19 maatregelen. Hiermee komt er ook een eind aan 
de belemmeringen in ons dagelijks leven maar ook op het programma van onze vereniging.

Hoewel we dit jaar nog geen bestuursvergadering hebben kunnen houden borrelen de eerste ideeën 
toch al op. Zo ontstond het idee om de afschaffing van voornoemde corona maatregelen samen met u 
te vieren. We denken aan een gezellige middag of een uitstapje. 

Hoe leuk zou het zijn als de invulling van deze viering aansluit bij de wensen van de leden. Uw  leuke 
en originele ideeën zijn van harte welkom. Wellicht heeft u een idee waar wij nog niet aan gedacht 
hebben. Geef uw ideeën zo spoedig mogelijk door aan een van de bestuursleden.

Een van de punten die we op de aanstaande bestuursvergadering zullen bespreken is de Algemene 
Vergadering (AV) met als belangrijkste punt het concept nieuwe statuten. Het is aan de AV om de 
nieuwe statuten vast te stellen. In de volgende circulaire meer over deze AV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek

Gymnastiek 
wekelijks

maandag 7, 14 en 21 
februari 10.45-11.30 uur € 6,-per maand 

maandag 7, 14, 21 en
28 maart

Kienen woensdag 2 maart 14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart

woensdag 4 april

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

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

(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 op donderdagmiddag 13.30-15.30 en 
vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur. (Stegen 35.
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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-Dagtocht

Bezoek aan de scheepsliften van Strepy-Thieu in Henegouwen (Wallonië) op zaterdag 2 april 2022 .Zie 
programma en inschrijfformulier in de in vorige circulaire. Tijdens de reis is ondergetekende, Jan Geurts,
te bereiken onder nr 00310653974801

________________________________________________________
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 maart 2022 overmaken op IBANnr: NL56RABO0104910658 ten name van KBO 
St.Jozef onder vermelding van: “Scheepsliften”. 

DAGBOEK	VAN	EEN	HERDERSHOND
Wie heeft niet genoten van de serie Dagboek van een Herdershond op de TV met Erik Odekerke als 
jong kapelaan. Het hele serie speelde zich af in Geleen in 1914. Toen was Geleen nog een klein dorp 
met een gelovige gemeenschap. De bazen in het dorp waren, de notaris. Een of andere herenboer en 
de pastoor. Door de opkomst van de steenkolen-mijnen komt het rijke Roomse leven steeds meer onder
druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar 
ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas

Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren in mei en juni de spectakelmusical 
Dagboek van een Herdershond in het MECC  Maastricht. De reclame zegt, een grootschalige musical 
waarin de ziel van de zuiderling tot leven komt.

Waarom dit verhaal, de KBO is van plan om een bus te huren en gezamenlijk naar het MECC de 
voorstelling Dagboek van een Herdershond te bekijken.

Gedacht wordt aan een matineevoorstelling (16.00 uur) op een zondag in juni. Tijdsduur musical ca 2 
uur. De prijzen: Golden Seats €.89,-  rang 1 €.79,-  rang 2 €.43,50  rang 3 €.29,-  De bühne is een halve
cirkel. Rang 2 zit helemaal aan de buitenkanten van de cirkel waarvan de laatste rijen rang 3 is. In het 
midden voor de half vormige cirkel zijn de beste plaatsen: Golden Seats 	.		Tussen de blokken rijen van 
de Golden Seats en de blokken rijen van rang 2, zijn de blokken rijen van rang 1 en nog blok rijen met 
een mix voor aan rang 1 en achter aan  rang 2.  Als we gezamenlijk met de bus gaan komen boven op 
de rangprijs de bus huur ca €.12,- pp.  Vertrekpunt bus O.L.Vr.plein. Mogelijkheid parkeren eigen 
auto.Graag zou ik van u willen vernemen of u daar zin in heeft, met aantal personen, welke rang. Laat 
het mij weten. Telefoon: 046-4373248  E-mail: jjm.geurts2@gmail.com  Dit alles gaarne voor 21 maart 
om als er actie nodig is die ook op tijd te kunnen doen. Ik wil alleen inventariseren of er interesse is voor
deze actie van de KBO. Bij de volgende circulaire zal er dan (als er voldoende belangstelling voor is) 
een aanmeldingsformulier zijn.        

Jan Geurts
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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-Dagtocht

Bezoek aan de scheepsliften van Strepy-Thieu in Henegouwen (Wallonië) op zaterdag 2 april 2022 .Zie 
programma en inschrijfformulier in de in vorige circulaire. Tijdens de reis is ondergetekende, Jan Geurts,
te bereiken onder nr 00310653974801

________________________________________________________
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 maart 2022 overmaken op IBANnr: NL56RABO0104910658 ten name van KBO 
St.Jozef onder vermelding van: “Scheepsliften”. 

DAGBOEK	VAN	EEN	HERDERSHOND
Wie heeft niet genoten van de serie Dagboek van een Herdershond op de TV met Erik Odekerke als 
jong kapelaan. Het hele serie speelde zich af in Geleen in 1914. Toen was Geleen nog een klein dorp 
met een gelovige gemeenschap. De bazen in het dorp waren, de notaris. Een of andere herenboer en 
de pastoor. Door de opkomst van de steenkolen-mijnen komt het rijke Roomse leven steeds meer onder
druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar 
ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas

Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren in mei en juni de spectakelmusical 
Dagboek van een Herdershond in het MECC  Maastricht. De reclame zegt, een grootschalige musical 
waarin de ziel van de zuiderling tot leven komt.

Waarom dit verhaal, de KBO is van plan om een bus te huren en gezamenlijk naar het MECC de 
voorstelling Dagboek van een Herdershond te bekijken.

Gedacht wordt aan een matineevoorstelling (16.00 uur) op een zondag in juni. Tijdsduur musical ca 2 
uur. De prijzen: Golden Seats €.89,-  rang 1 €.79,-  rang 2 €.43,50  rang 3 €.29,-  De bühne is een halve
cirkel. Rang 2 zit helemaal aan de buitenkanten van de cirkel waarvan de laatste rijen rang 3 is. In het 
midden voor de half vormige cirkel zijn de beste plaatsen: Golden Seats 	.		Tussen de blokken rijen van 
de Golden Seats en de blokken rijen van rang 2, zijn de blokken rijen van rang 1 en nog blok rijen met 
een mix voor aan rang 1 en achter aan  rang 2.  Als we gezamenlijk met de bus gaan komen boven op 
de rangprijs de bus huur ca €.12,- pp.  Vertrekpunt bus O.L.Vr.plein. Mogelijkheid parkeren eigen 
auto.Graag zou ik van u willen vernemen of u daar zin in heeft, met aantal personen, welke rang. Laat 
het mij weten. Telefoon: 046-4373248  E-mail: jjm.geurts2@gmail.com  Dit alles gaarne voor 21 maart 
om als er actie nodig is die ook op tijd te kunnen doen. Ik wil alleen inventariseren of er interesse is voor
deze actie van de KBO. Bij de volgende circulaire zal er dan (als er voldoende belangstelling voor is) 
een aanmeldingsformulier zijn.        

Jan Geurts

http://www.piw.nl/
mailto:astrid.vermeulen@piw.nl
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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 sportzaal

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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