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Circulaire KBO
Beek/Seniorenvereniging Beek
&Seniorenvereniging
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
Seniorenvereniging 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. 7/8 juli en augustus 2022 .
De volgende circulaire verschijnt : 25 en 26 augustus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud van deze circulaire: Lezing Mauritshuis geannuleerd, docent gezocht, er staat wat te
gebeuren , Reis naar het Europees Parlement , Nieuwe tafeltennistafel, Mandala tekenen ,
Eucharistieviering , Pagina Seniorenvereniging Neerbeek (pg 4) mantelzorg, Foroxity KBO Film ,
overzicht week en maandactiviteiten.

Consumptiebonnen (herinnering )
Vanaf 4 juli gaan we bij de activiteiten en in de soos werken met consumptiebonnen.
Deze worden via de groepsleider(ster) verstrekt. Ze kosten 5 euro voor een kaart van 8 bonnen.
Dit houdt een kleine verhoging in voor de consumpties (1 bon :koffie/thee wordt € 0,62,5 en fris,
wijn en bier 2 bonnen :€ 1,25.
We willen op deze manier vermijden dat we bij het storten van de hoeveelheid kleingeld steeds een
aanzienlijk bedrag moeten betalen. Dit is jammer geld.

Lezing Mauritshuis geannuleerd.
De lezing van Luc Laudy over het Mauritshuis heeft op 22 juni geen doorgang gevonden. Later in het
jaar zal een nieuwe lezing aangekondigd worden. Deze sluit dan aan op de nieuwe tentoonstelling in
het Mauritshuis.

Gezocht: docent voor Engelse conversatie. Indien interesse; melden bij Mevr. Mieke Vervoort
( tel 06-14604589)

Er staat wat te gebeuren.
Kom op dinsdagmiddag 5 juli om 13.30 naar de Stegen. We overhandigen dan een rapport aan de
wethouders van Es en Schwillens over de onze wens om het gebouw voor de wijk te laten
voortbestaan. Er is ook een korte inleiding over de inrichting van een gemeenschapshuis. De
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten met andere gebruikers en wijkbewoners is er volop onder het
genot van een kop koffie . Vertel het verder in de wijk ; alle wijkbewoners zijn welkom. De flyer voor
deze activiteit is los bijgevoegd.
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Reis naar het Europees Parlement in Brussel
Maandag 26 september a.s..
Speciaal voor leden van de Seniorenvereniging Beek, KBO Beek en de vereniging
voor /senioren in Neerbeek
Dankzij onze afgevaardigde in het Europese Parlement (Jeroen Lenaers CDA) en Paul de Wit uit
Spaubeek is er weer een mogelijkheid voor een bezoek aan het Europese Parlement in Brussel en wel
op maandag 26 september 2022.
Het programma van deze dag luidt in grote lijnen als volgt:

" 8.15 uur: we verzamelen ons op de parkeerplaats O.L.Vr.plein in Beek.
"
"

*

"
"
"
"
"
"
"
"

Vrij parkeren mogelijk.
8.30 uur: we vertrekken per touringcar naar Brussel
- tijdens de heen- en terugreis fungeert Paul de Wit als begeleider;
- tijdens de heenreis zal Paul de Wit een korte inleiding (ongeveer vijftien minuten) houden over de
geschiedenis van Europa.
Ook zal hij voor diverse hap-stap-slokverrassingen zorgen.
10.30 – 10.45 uur: Aankomst bus (Ardennerstraat), en te voet (5 min.) naar
Restaurant Quartier Leopold (Luxemburgplein 9).
10.45 - 11.30 uur: ontvangst met koffie en thee in het Restaurant en daarna te voet (5 min.) naar
bezoekerscentrum van Europees Parlement.
11.30 – 12.30 uur: korte rondleiding door een assistent(e) en bezoek aan de publieke tribune van
de plenaire vergaderzaal.
12.30 – 13.30 uur: gesprek met de Europarlementariër Jeroen Lenaers.
13.30 -13.45 uur: we verplaatsen ons met eigen bus (10 minuten) en te voet (10 minuten) naar
restaurant ‘Chez Léon’, gelegen in het pittoreske centrum van Brussel (Beenhouwerstraat 18).
13.45 – 15.00 uur: lunch in restaurant ‘Chez Léon’, wordt ons aangeboden door de
Europarlementariër Jeroen Lenaers
15.15 – 16.30 uur: onder leiding van Paul de Wit bezoeken we de Brusselse Grote Mark en
omgeving.
16.30 – 19.30 uur: Terug naar de bus en vertrek per touringcar naar Sweikhuizen. Tijdens de
terugreis vertelt Paul de Wit iets over zijn ‘lepraproject’ in India en zorgt hij weer voor enkele hapstap-slokverrassingen;
19.30 uur-20.30 uur: we sluiten de dag af met een mooi etentje inclusief een consumptie in het
restaurant in Sweikhuizen.

Verder volgen hier nog enkele mededelingen:
! De kosten voor deze excursie (bus, fooien en diner) €.45,=
! Te voldoen voor 15 augustus 2022 op KBO rekening.
IBAN nr. NL56RABO0104910658 ten name van KBO St.Jozef o.v.v Europarlement
! Het moge duidelijk zijn dat de tijden van het programma vanaf 11.00 uur bij benadering zijn
vastgesteld (o.a. verkeersdrukte);
! fooi voor de chauffeur wordt verzorgd;
! fooi voor het personeel van restaurant ‘Chez Léon’ wordt verzorgd.
! twee plaatsen voorin de touringcar zijn gereserveerd voor de begeleider. Verder zijn geen plaatsen
in de touringcar gereserveerd;
! de drank, na die ene vrije consumptie, in Sweikhuizen is voor eigen rekening.
! Indien u het nodig acht, zorgen voor een eigen reisverzekering.

Alle deelnemers dienen bij het bezoek aan het Europees
Parlement in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort of identiteitskaart).
Mochten er nog vragen zijn, dan neem contact op met Jan Geurts (046-4373248).
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Aanmeldingsformulier voor bezoek aan Europees Parlement op maandag 26 september 2022.
Persoon 1

Persoon 2

Dhr / Mvr

Dhr./ Mvr

Voornaam:

………………………….

…………………………….

Achternaam:

………………………….

……………………………..

Geboortedatum:

………………………….

……………………………..

Adres:

…………………………………

………………………………

Postcode:

………………………….

…………………………….

Woonplaats:

………………………….

…………………………….

Nationaliteit:

………………………….

…………………………….

Telefoon vast: ………………………….

…………………………….

Telefoon 06-:

………………………….

…………………………….

E-mailadres:

………………………….

…………………………….

Mocht u met meerderen zijn dan kopieer bovenstaande lijst en vul in.
Dit formulier vóór 15 augustus 2022 toezenden aan: Jan Geurts Ecrevissestraat 48
6191 CL Beek Denk ook aan het overmaken van de benodigde gelden.

Nieuwe tafeltennis tafel.
Voor de enthousiaste leden van onze tafeltennisclub is een nieuwe tafeltennistafel
aangeschaft. Aanvulling met nieuwe leden is natuurlijk gewenst . Kom op dinsdagmiddag
vanaf twee uur eens kijken in de sportzaal in de Stegen en of meld je aan bij Dhr. Jan Retera
( 06-45606570_
Mandala tekenen is een groot succes.
Er zijn al twee groepen vrijdags gevormd. Voor informatie : contact opnemen met Mevr. Mieke
Vervoort ( 06-14604589)
Noteer alvast:
Stemmen voor de Rabo clubsupport van 5 tot 26 september.
Eucharistieviering
In de achterliggende periode mei - 2022 zijn ons onderstaande leden ontvallen.
Wij willen hen gedenken in de H.H. Mis van zondag 10 juli aanstaande om 10.00 uur
het betreft:
Mevr. Mien Gorissen - Meuwissen,Om de toren 78, in de leeftijd van 93 jr
Heer Frans Goossens, Kennedylaan 77, in de leeftijd van 80 jr.
Heer Leo Thijssen, Prins Mauritslaan 74, in de leeftijd van 88 jr.
Heer Hans Hensgens, Doctor Beckersstraat 144, in de leeftijd van 79 jr.
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Seniorenvereniging Neerbeek
Beste leden,
De akte van statutenwijziging is bij de notaris gepasseerd en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel (KvK). De naamswijziging is ook voor onze rekening bij de RABO doorgevoerd.
Vanaf nu hanteren we als naam voor onze vereniging Seniorenvereniging Neerbeek.
Het e-mailadres gaan we nog aanpassen.
Helaas is de Beek Samen dag gepland op zaterdag 17 september, door te weinig deelnemende
verenigingen, afgeblazen.
Ons eerst volgend groter evenement “opening seizoen” is gepland na de vakantie en wel op zondag 4
september van 14:00-18:00 uur. Deze activiteit een gezellig samenzijn met een hapje (barbecue) en
drankje is bestemd voor onze leden.
Uitstapje met de wensbussen naar het Neanderthal Museum in Mettmann bij Düsseldorf.
Op zondag 25 september en eventueel op zondag 2 oktober, organiseren we deze halve dagtocht.
Vertrek om 12:30 uur en terug in Neerbeek omstreeks 18:00 uur. We onderzoeken nog een gepaste
afsluiting.
Alleen indien de belangstelling groot is en de zondag 25 september is volgeboekt , is er een herhaling op
zondag 2 oktober.
Het museum is voor iedereen goed toegankelijk en ligt aan een park.
Op maandag 26 september organiseert de SVB/KBO Beek een busreis naar het Europarlement in
Brussel. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze busreis waarvan u nadere details elders
in deze circulaire aantreft.
Nadere details van deze activiteiten inclusief aanmeldingsformulier volgen te zijner tijd.
Noteer deze data op uw kalender.

Gymnastiek wekelijks
Kienen
Opening seizoen
RABO ClubSupport
Neanderthal museum
Kerstviering

Programma Seniorenvereniging Neerbeek
maandag 4, 11, 18 en 25 juli
10.45-11.30 uur
Maand augustus; vakantie
woensdag 6 juli
14.00-16.30 uur
Zondag 4 september
14:00-18:00 uur
Maandag 5 t/m 26 september
stemperiode
Zondag 25 september en event.
12:30 – 18:00 uur
Zondag 2 oktober
Woensdag 14 december
16:00 -21:00 uur

€ 6,-per maand
€ 4,50 per kaart
Voor leden

TIP: Noteer de data op uw kalender
Namens het bestuur, Theo Janssen
E-mail; verg.voor.ouderen.neerbeek@gmail.com
Tel.nr. 046 437 1849

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foroxity KBO Film
Downtown Abbey; a new era
Zondag 17 juli 11.00 uur (film in augustus nog niet bekend)
De geliefde acteurs uit de eerste film keren terug en de nieuwe cast bestaat uit o.a.Hugh Dancy, Laura
Haddock, Nathalie Baye en Dominic West.
In de film komt de familie Crawley erachter dat Violet Crawley (Maggie Smith) een Franse villa heeft
geërfd. Een deel van de familie reist daarom naar Frankrijk om de villa te bekijken. Hier leren ze over
Violets verleden en ontdekken ze dingen die ze heeft verborgen.
De rest van de familie verblijft in Groot-Brittannië op hun landgoed. Waar de schade aan het landhuis
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moet worden hersteld, hebben jonge familieleden ingestemd met een deal van filmmakers die het
landhuis en landgoed voor nieuwe film willen gebruiken. Oudere familieleden zijn niet blij met deze deal,
omdat een vreemde filmploeg nu hun landgoed en bezittingen gebruikt.
Cast: Hugh Bonneville, Imelda Staunton, Maggie Smith, Michelle DockeryRegisseur: Simon Curtis

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

Yoga

3

maandag

11.30-12.30

Soos

€ 11,50 per maand

Bridgen

maandag

13.30-16.30

soos

€ 0,75 per keer

Country Line
dansen

maandag

15.00-16.00

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

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

vrijdag

09.30-12.00

Soos

€ 11, per jaar

vrijdag

14.00-16.30

Soos

€5 per keer

vrijdag

13.45-16.00

Soos

€ 11, per Jaar

13.30 uur

soos

14.00

Soos

14.00 uur

Soos

Computerclub

10.00

Soos

€ 15 voor 10 x

Eucharistie

10.00

Martinuskerk

-

Soosmiddag
Tai Chi

1, 2

Biljarten

Gymnastiek

Koersballen

2 en 3

2

Mandala
tekenen
Koersballen

1

€ 11, per jaar

Overzicht Maand en week activiteiten
Wandelen

1e en 3e dinsdag
in de maand.
ev. bellen met Thei
Senden 046 4372651

Kienen

2e dinsdag in de
maand

Tafeltennis

dinsdagmiddag

Computerclub
Eucharistie

2e zondag vd maand

Kienen

Franse
conversatie
Leeskring

woensdagmiddag
maandagmiddag 1x per
maand.

14.00-16.00

soos

-

€ 3 per keer
€ 0,25 per keer

Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef juli en augustus 2022 pagina 6

Er staat wat te gebeuren…

Wat: ? Dinsdag 5 juli van
13.30 -15.30
Waar ?: Stegen 35
Wie ?: Verenigingen
/gebruikers
gebouw

Waarom ?: Samenwerkingsplan
gebouw is klaar.
Enne ?: Wordt aangeboden aan
de wethouders v. Es en

Schwillens
Hoezo? : Om U als gebruikers
een toekomstige huiskamer te bieden gaat dit vergezeld van een
infomarkt
Komt allen en beleef het mee. !!!!!!

