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Circulaire KBO
Beek/Seniorenvereniging Beek
&Vereniging voor Ouderen
Neerbeek
www.kbobeek.nl
Verenigingslokaal :

Ledenadministratie

Stegen 35
6191 TR Beek
06-25483126
06-51365396

Stegen 35
6191 TR Beek
ledenkbobeek@gmail.com
046-4264213

Secretariaat
Stegen 35
6191 TR Beek
046-4379615

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. 5 mei 2022 .
De volgende circulaire verschijnt 26 en 27 mei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud van deze circulaire: Effe Droet, NIeuwe activiteiten, Nieuwe activiteiten staan op stapel,
Tarieven consumpties, Energietoeslag gemeente Beek, Pagina Ouderen vereniging Neerbeek ( pg.3) ,
ouderenadviseur en service, eucharistieviering , foroxity film, nuttige adressen, steunpunt mantelzorg,
CDL, herinnering vakantiereis, overzicht week en maandactiviteiten.

Effe droet
Het KBO/SVB start met een nieuw initiatief
We gaan Zuid-Limburg opnieuw ontdekken
In samenwerking met de Wensbus Beek hebben we zaterdag 23 en op zondag 24 april 2022 een
bloesemtocht door Zuid-Limburg georganiseerd. We zijn van plan meerdere van deze tochten te
houden. Helaas konden we deze tocht niet meer in de circulaire van april vermelden. Wel hebben we
alle leden kunnen bereiken , die hun email adres aan ons hebben opgegeven. Veel mensen hebben van
dit aanbod gebruik gemaakt en hebben kunnen genieten van een heel gezellige dag door Zuid Limburg.
Het is dus belangrijk dat we onze leden in bepaalde situaties snel kunnen bereiken via het email adres.
Geef dit dus zo veel mogelijk op aan ledenkbobeek@gmail.com.
We willen nog meer tochten in de toekomst gaan houden. Hiervan geven we dan bericht in de circulaire.
Tijdens deze dagtocht wordt o.a. een lunch geserveerd in een van de vele aardige uitspanningen in ons
mooi heuvelland.

Nieuwe initiatieven staan op stapel.
Samen met Beek Samen willen we
-in kleine groepen gaan koken
-op lokatie gaan eten
-kooklessen organiseren
Over de bovengenoemde activiteiten komt binnenkort een artikel in de Nuutsbaeker.
We hopen dan op een grote interesse.
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Op 17 september is er een grote manifestatie van Beek Samen bij De Haamen .Hier nemen
verenigingen van Beek aan deel (noteer alvast de datum)
We organiseren tevens bloemschikken rond Kerstmis. Uiteraard komt hierover nog een uitvoerig bericht
Heeft U ook nog ideeën, laat het ons vooral horen (046-4379615)

Tarieven consumpties en bijdragen in de huur
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd duidelijk dat nogmaals behoefte bestaat hoe
De diverse tarieven zin opgebouwd en worden gehanteerd.
Consumpties: Op dit moment (april’22) hanteren wij twee tariefgroepen:
! Koffie, Thee: tarief € 0,50 per consumptie
! Alle frisdranken, Bier, wijn, sterke drank tarief € 1,00 per consumptie/ glas
! Bovenstaande tarieven hanteren wij ook voor onze externe partijen
! Af te rekenen tijdens/ einde van de betreffende bijeenkomst.
Bijdrage in de huur:
! Het is de stelregel dat wanneer groepen een van onze ruimtes Gymzaal, Aula, Bestuurskamer,
Keuken voor een bepaalde groepsactiviteit volledig voor de betreffende groep “opeisen”, zonder
dat daar andere groepen bij aanwezig mogen zijn, dat er in die gevallen € 0,25, per persoon,
per week, verschuldigd is. Er zijn groepen die deze betaling wekelijks doen, anderen doen dit
per maand en sommigen zelf gemakshalve 1x per jaar
Hierbij spreekt het voor zich dat de eenmaal, in overleg met de penningmeester gekozen
intervallen, ook gecontinueerd worden en niet continu veranderen.
! Wanneer meerdere verschillende groepen tegelijkertijd gebruik maken van een en dezelfde
ruimte, en waarbij deze accepteren dat hierover en weer inschikkings-vermogen wordt
gevraagd en er dan ook geen claims op ruimte kunnen worden gelegd, dan wordt en geen
bijdrage in de huur gevraagd.
! Met onze Externe Gebruikers BCB, ClV, Koor Ormus, Groei en Bloei hebben wij specifieke
afspraken gemaakt voor het gebruik van een complete Middag/ Avond.
De huurbedragen worden 1x per maand of voor een langeren termijn afgerekend.
PS
Kosten en verrekening van leerkrachten en gebruik biljart zijn hier bewust niet in meegenomen, omdat
deze steeds met de betreffende groepen zijn afgesproken, en er geen onduidelijkheden bestaan.

Energietoeslag-Gemeente Beek

( Bron: website gemeente beek 18-04-2022 )
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende
energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag van 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij (een deel
van) de energiekosten betalen. U dient wel te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
o woont in de gemeente Beek;
o u bent 21 jaar of ouder;
o u heeft geen recht op studiefinanciering;
o u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
o u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten
tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal
minimum is gesteld;
o u bent niet dakloos of thuisloos;
o u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
o u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.
Inkomenstabel normen (120%) vanaf 1 januari 2022
Leeftijd
Netto maandinkomen zonder vakantiegeld
21 jr.- AOW
€ 1.244,54
alleenstaand
vanaf AOW
€ 1.382,89
21 jr.- AOW
€ 1.777,92
gehuwd/samenwonend
vanaf AOW
€ 1.872,49
Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand
bij elkaar op.
o inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
o pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
o overige inkomsten
o alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst
verdienende partner
Leefsituatie
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o inkomensafhankelijke combinatiekorting.
(Niet meetellen: bijzondere bijstand; huurtoeslag; zorgtoeslag; kind-gebonden
budget; persoonsgebonden budget; waarmee u zorg inkoopt en woonkostentoeslag).
Het verkrijgen van de energietoeslag is afhankelijk van de volgende twee situaties:
o U ontvangt al een uitkering van de gemeente : Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt eind
april 2022 de eenmalige energietoeslag op het bij de gemeente bekende bankrekeningnummer
o

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van
het sociaal minimum Dan is het belangrijk om de website van de Gemeente Beek in de gaten
te houden. Op de site volgt informatie hoe u de eenmalige energietoeslag aanvraagt. U kunt nu
nog geen tegemoetkoming aanvragen. De verwachting is dat u de energietoeslag begin
mei kunt aanvragen.

Voor hulp en vragen kunt U terecht bij Partners In Welzijn en wel bij:
Miranda Brangers; Zij is bereikbaar via e-mail Miranda.Brangers@piw.nl
Inloopspreekuren:
o maandag van 10:00-11:00 uur in de gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie Spaubeek
(Musschenberg 45 in Spaubeek)
o dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur in De Stegen 35 (Beek)
o dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur in de muziekschool (Doctor Stassenstraat 88 in Beek)
Donderdag van 13:30-14:30 uur in het gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein 9 in
Neerbeek)

Vereniging voor Ouderen Neerbeek.
Beste leden,
Op de Algemene Vergadering op 21 april is de statutenwijziging geaccordeerd. Dit betekent ook dat we,
na het passeren van de akte, de nieuwe naam Seniorenvereniging Neerbeek gaan voeren.
Tevens hebben we afgesproken dat er een nieuw rooster van aftreden voor het bestuur wordt
opgesteld, waarbij de zittingsperiode voor de bestuursleden met ingang van de statutenwijziging vanaf
nul start.
De gebruikelijke agendapunten notulen van de AV 2021, jaarverslag 2021, financiële jaarstukken
werden behandeld en akkoord bevonden.De wnd. voorzitter en secretaris werd unaniem herbenoemd.
Het verdere programma voor dit jaar kwam aan de orde en de eerste activiteiten treft u hieronder aan.
Lezing over Centraal Amerika en de Maya cultuurOp woensdag 25 mei zal Paul de Wit een
beamerpresentatie geven.
Plaats: 25 mei 14:00 uur Gemeenschapshuis Neerbeek
De beamerpresentatie beschrijft een reis van 2.500 km door de Centraal-Amerikaanse landen
Guatemala, Honduras, Belize en Mexico. Een zeer kleurrijke en avontuurlijke tocht door het leefgebied
van o.a. de Maya's en de Azteken, met bezoeken aan meer dan 1000 jaar oude tempels en steden. Op
het Yucatan schiereiland zijn nog veel sporen van de oude Mayacultuur te bewonderen, een cultuur die
ook nu nog in het dagelijkse leven te zien is. De reis eindigt in de reusachtige metropool Mexico-stad,
waar de Azteken reusachtige bouwwerken hebben achtergelaten.
Paul zal ook een aantal zaken uit Mexico en India ten toon stellen die u kunt aanschaffen. De opbrengst
komt volledig ten goede van de stichting Pavlos Culture-Adventures waarvan de gelden geheel bestemd
zijn voor lepracentra in India.
De entree is gratis maar een donatie voor de stichting Pavlos Culture-Adventures is van harte welkom.
De beheerders zullen in de pauze zorgen voor koffie en cake, kosten € 2,50
Programma Vereniging voor Ouderen Neerbeek
Gymnastiek
wekelijks

maandag 2, 9, 16, 23
en 30 mei

10.45-11.30 uur

€ 6,-per maand

Kienen

woensdag 4 mei

14.00-16.30 uur

€ 4,50 per kaart
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Lezing Centraal
Amerika-Maya
cultuur

Woensdag 25 mei

14:00 uur

Vrije gave

TIP: Noteer de data op uw kalender
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namens het bestuur, Theo JanssenE-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,
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 of
0620660447

Eucharistieviering
In de achterliggende periode maart- 2022 zijn ons onderstaande leden ontvallen.

Wij willen hen gedenken in de H.H. Mis van zondag 8 mei aanstaande om 10.00 uur
het betreft:
Mevr.S.P.M.G. Lemmens, Guido Gezellestraat 17, 6191CR Beek in de leeftijd van 78 jr
Heer H.E. Notten, Om de Toren 53, 6191KZ Beek in de leeftijd van 81 jr
Heer C. Op den Kamp, Om de toren 43, 6191KZ Beek, in de leeftijd van 94 jr

Foroxity film.zondag 15 mei 11 uur
In 1961 stal Kempton Bunton, een 60-jarige taxichauffeur, Goya's portret van de hertog van Wellington
uit de National Gallery in Londen. Het was de eerste (en nog steeds de enige) diefstal uit de
geschiedenis van het museum. In zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het schilderij zou
teruggeven op voorwaarde dat de overheid ermee in zou stemmen om gratis televisie te verstrekken
aan ouderen. Pas vijftig jaar later zou de volledige geschiedenis achter de diefstal bekend worden - een
verbazingwekkend verhaal over hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen en daarmee
zijn zoon en zijn huwelijk redde .Cast: Helen Mirren, Jim Broadbent
Regisseur: Roger Mitchell
Duur: 95 Minuten
Op vertoon van ledenpas €5.50 anders €7
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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: 0464264213 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
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)

Herinnering : Altmühltal in bayeren
15-daagse reis van de kbo/senioren beek
vanaf vrijdag 1 juli t/m 5 juli 2022
Folder op te vragen bij het secretariaat (046 4379615 of secretariskbobeek@gmail.com)
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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

dinsdag

13.30-17.00

Soos

-

maandag

19.00-20.00

Soos

€ 5,50 per maand

dinsdag ,
donderdag en
vrijdagmiddag

13.30-17.00

Soos

€ 1,- per keer p.p.

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

activiteitenmid
dag
Tai Chi

1, 2

Biljarten

Gymnastiek

2 en 3

€ 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

1e en 3e dinsdag
in de maand.
( 03 en 17 mei)
ev. bellen met
Thei Senden 046
4372651

13.30 uur

soos

Kienen .

14.00

Soos

14.00 uur

Soos

Computerclub

10.00

Soos

€ 15 voor 10 x

Eucharistie

10.00

Martinuskerk

-

Overzicht Maand en week activiteiten
Wandelen

Kienen

2e dinsdag in de
maand (10-05)

Tafeltennis

dinsdagmiddag

Computerclub
Eucharistie

2e zondag vd maand
(09-05)

-

Engelse
conversatie

iedere donderdag, 10.00-12.00
valt uit tot nader
bericht

soos

€ 3 per keer

Franse
conversatie

woensdagmiddag

soos

€ 3 per keer

14.00-16.00

Spaanse
conversatie
Leeskring

maandagmiddag 1x per
maand.

€ 0,25 per keer

