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Beek/Seniorenvereniging Beek
&Seniorenvereniging
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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

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. 9  September                      
De volgende circulaire verschijnt : 29 en 30 september
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud van deze circulaire:     Stemmen, Busreis, Seniorenmiddag, Consumptiebonnen ,  Muziek en 
kunstlezingen ,  Ouderenadvisering, Eucharistieviering , Pagina Seniorenvereniging Neerbeek (pg 4  )  
Open dag CDL, Foroxity KBO Film , Overzicht week en maandactiviteiten.

Denk aan het stemmen voor de Rabo clubsupport van 5 t/m 27 september.
Via de app of webpagina van de Rabobank. Voor hulp: inloop soos op donderdagmiddag of 
vrijdagmorgen (CDL) .

Kijk voor alle activiteiten van Stegen 35 op de nieuwe webpagina: www.stegen35.nl. 
Bezoek ook onze eigen pagina:www.kbobeek.nl

Busreis  naar  Brussel:  Europees parlement  op  maandag  26 sept.2022.

Voor al diegenen die zich hebben opgegeven, het bezoek aan het Europeesparlement gaat door. De 
begeleider tijdens deze excursie is Paul de Wit.
Om 8.30 uur is het vertrek van de bus vanaf parkeerplaats O.L.Vr.Plein in Beek. Op dit plein is vrij 
parkeren mogelijk. 
Om ca 20.30 uur einde reis O.L.Vr.Plein in Beek.
Jan Geurts

Seniorendag 22 september

Schrijf u vanaf 31 augustus 2022 in voor de seniorenmiddag die plaatsvindt op 22 september 
2022 in het Asta Theater in Beek.
De Gemeente Beek organiseert samen met Beek Samen op donderdag 22 september 2022 een 
gezellige, muzikale middag voor vierhonderd Beekse senioren. Van 14.00 tot 16.30 uur kunnen zij in het
Asta Theater genieten van een mooi programma met muziek van de Brooker Shanty’s, Thei en Marij, 
De Knöppele en Jack Vinders. De middag wordt ondersteund door TwoSound uit Geverik.

Aanmelden:
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Indien mensen niet over een smartphone of computer beschikken, kan op woensdag 31 augustus, 
donderdag 1 september, vrijdag 2 september of maandag 5 september tussen 10.00 en 12.00 uur 
gebeld worden naar 06 42 91 48 14, waarbij geldt dat maximaal vier kaarten besteld kunnen worden.  
Vol is vol.

Vervoer naar de Asta

De Wensbus Beek en Vivantes stellen busjes beschikbaar om bezoekers gratis naar en van het Asta 
Theater te vervoeren. 
Er wordt gewerkt met opstapplaatsen. Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
Dit kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via 046-206 0018. 
Ook hiervoor geldt: vol is vol.

Parkeren

Wij adviseren om niet op de Markt te parkeren, maar de langparkeerterreinen (Gemeentehuis en 
Onze Lieve Vrouweplein) te gebruiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumptiebonnen 

Beek, 12-08-2022
Aan de leden van KBO Beek/Seniorenvereniging Beek

Beste mensen

De jaarvergadering heeft onlangs de invoering van het bonnensysteem voor consumpties en een lichte 
verhoging van de prijzen goedgekeurd. De motieven hiervoor zijn toen uitgelegd. We hebben immers 
maandelijks ettelijke kilo's aan kleingeld. Dit moet geteld worden en in stevige grote tassen naar een 
apart inzamelpunt van de bank gebracht worden . Het geld biedt een grote variatie aan munten, vaak 
ook buitenlandse en wat vroeger op de collecteschaal van de kerk gelegd werd komt nu vaak als 
koffiegeld in de kluis van de penningmeester terecht. Naast het sorteren, gesjouw en het  
op verschillende plekken op afstand inleveren( het papieren geld heeft een ander inzamelpunt) dient 
ook nog eens per keer ongeveer € 10 betaald te worden. Jammer van de honderden euro's per jaar. We
willen dus geld besparen en de penningmeester op heel forse  wijze  naast het vele andere 
vrijwilligerswerk , die hij nog heeft , ontlasten.
Dit kan op twee manieren.

Op de eerste plaats vragen wij de groepsleiders /leidsters om met hun groepsleden af te spreken om 
langzamerhand naar termijnbijdragen toe te werken. En dan zo mogelijk in papieren bankbiljetten 
betalen.
Verder voeren wij voor consumpties het bonnensysteem in . Een strippenkaart van 8 bonnen kost 5 
euro. Een bon voor de koffie kost dan 0,65 cent afgerond. Voor andere consumpties zijn dit 2 bonnen , 
dus 1.30  euro. Wij gaan ervan uit dat deze bonnen in biljetten van 5 euro gekocht worden. Anders heeft
het weinig zin.  Mogelijk kunnen groepsleden onderling wisselen en regelen . Dit kan ook onderling als 
mensen onverhoopt minder bonnen willen. De intentie is immers om zoveel mogelijk van het dure 
kleingeld af te komen.

Als leden om welke reden dan ook niet of nog niet beschikken over bonnen in de komende periode kost 
de koffie € 1 euro en de consumptie € 1.50 . Dit om de aanschaf van bonnen te stimuleren en deelname
in de kosten van storting van kleingeld te realiseren.
Zorg in elk geval dat wij zoveel mogelijk over papiergeld kunnen beschikken en minder afdracht in 
munten hebben. Wij zijn ook geconfronteerd met de maatregelen van de banken, die de afdracht van 
kleingeld duur hebben gemaakt.
De uitgifte van bonnen zullen wij  iedere donderdagmiddag van half twee tot vier uur in de soos  
verzorgen. Het is ook aan te bevelen dat iemand deze voor de hele groep koopt , dan hoeft niet 
iedereen zelf hiervoor te zorgen. De bonnen verkopen we met biljetten.

We hebben daarom het volgende besloten:

-Wij vragen de groepsleiders/sters om de contributie zoveel mogelijk in termijnbedragen om te zetten en
de leden te vragen zoveel mogelijk met papiergeld te betalen. Soms is dit mogelijk door onderling te 
wisselen.
- Wij verzorgen voor uitgifte van bonnen op iedere donderdagmiddag van half twee tot vier uur.
- Voor de toekomst (ingaande 1 september) worden aan degenen , die niet beschikken over bonnen een
consumptieprijs van een euro voor de koffie en een euro vijftig voor de andere consumpties berekend.
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Er zijn wat aanloopproblemen geweest om het systeem in te voeren.
We gaan ervan uit dat per 1 september alles geregeld is. We betreuren de aanloopproblemen.
Tot die tijd rekenen we tot  0,65 cent voor de koffie en 1,30  euro voor andere consumpties.
Wanneer in september iedereen in de gelegenheid is geweest bonnen te kopen gelden voor degenen 
die nog geen bonnen hebben de hogere prijzen van respectievelijk een en anderhalve euro.
Het bestuur.

Muzieklezingen 

NIEUW...NIEUW… NIEUW…
KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie muzieklezingen die worden 
verzorgd door Pierre Rietrae.

Wij zijn blij dat we nog een bijzondere enthousiaste  musicus hebben kunnen aantrekken. 
Pierre Rietrae is voormalig directeur van de muziekschool in Kerkrade. Hij legt op een aanschouwelijke
en prettige manier klassieke muziek uit aan de hand van luistervoorbeelden. Tijdens 3 luistermiddagen 
krijgt u achtergrondinformatie en wordt u geattendeerd op details en wetenswaardigheden. U gaat 
vooral genieten waarbij notenlezen of voorkennis niet nodig is.
Woensdag 5 oktober: Antonio Vivaldi, de rode priester en zijn meisjes 
Vivaldi, vooral bekend vanwege zijn “De vier jaargetijden” heeft zo’n 770 werken geschreven. Zijn 
levensverhaal zal voor veel mensen een grote verrassing zijn!
Woensdag 12 oktober: wat is er toch aan de hand met de 9e symfonie?
Ludwig von Beethoven stierf na het componeren van zijn 9 e symfonie en vervolgens ontstond het 9e 
syndroom.
In deze lezing vertelt Pierre Rietrae welke invloed deze gebeurtenis heeft gehad op het werk van een 
aantal grote componisten.
Woensdag 19 oktober: spiritualiteit in het requiem door de eeuwen heen
Bij het afscheid nemen van de overledene neemt het requiem een belangrijke plaats in en biedt het 
spiritualiteit, troost en rust.
Vanaf 800 tot heden wordt de Latijnse requiem mis in de katholieke kerk ten gehore gebracht. In deze 
lezing hoort u delen uit werken van grote componisten als Mozart, Fauré, Verdi, Duruflé, Britten, 
Jenkins, Rutter alsook van Brahms, Barber en Gilkerson.
--------------------------
De kosten voor deze 3 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen € 15,- voor leden van 
KBO/seniorenvereniging Beek en € 18,- voor niet-leden, te voldoen voor aanvang eerste lezing.
De lezingen worden gehouden in De Stegen 35 in Beek van 14.00 tot 16.00 uur.
Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunstlezingen 
KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie kunst-lezingen door Luc 
Laudy op woensdagmiddag 9, 16, 23 en 30 november en 7 december 2022 van 14.00-
16.00 uur. 

De eerste lezing gaat over het Mauritshuis in Den Haag dat van 29 september 2022 tot 15 januari 
2023 een aantal werken uit de wereldberoemde Frick Collectie uit New York tentoonstelt.
De volgende 4 lezingen hebben Italië als centraal thema . De bloeiende en veelzijdige  ontwikkeling 
van de diverse kunsten in het Italië van de 16 en 17 e eeuw wordt aan de hand van enkele beroemde 
kunstenaars aanschouwelijk een beeld gebracht.

1. Leonardo Da Vinci, 1452-1519. Naast schilderen was deze veelzijdige kunstenaar ook actief 
op veel andere gebieden zoals anatomie, architectuur en was hij ook uitvinder

2. Villa’s in Veneto,  aan de hand van villa’s in de republiek Venetië laat Luc Laudy ons zien hoe 
de rijke Venetiaanse families hun huizen lieten “versieren” door beroemde kunstenaars  

3. Caravaggio,1571-1610. Het turbulente leven en het fameuze werk en niet te vergeten de 
invloed van Caravaggio op veel kunstenaars/tijdgenoten wordt beeldend in beeld gebracht

4. De “Utrechtse Caravaggisten”. Ook in Nederland was de invloed van Caravaggio 
doorgedrongen. Aan de hand van diverse schilders waaronder Rembrandt wordt de invloed van
deze “Meester” helder aangetoond.

De kosten voor de 5 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen € 25,-- voor leden van 
KBO/seniorenvereniging Beek en € 30,-- voor niet-leden, te voldoen voorafgaand aan de eerste lezing. 
De lezingen worden gehouden in De Stegen 35 in Beek 
Opgeven bij: mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 
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Hoe zit het ook alweer met de ouderenadvisering?
De ouderenadviseurs bieden een onafhankelijke vorm van informele cliëntondersteuning die de 
KBO als service aan ouderen biedt.
Zij gaan in gesprek met ouderen om hun hulpvraag helder te krijgen.
Daarna kijken ze samen met de oudere naar de mogelijkheden die er zijn om aan die hulpvraag 
tegemoet te komen.
De ouderenadviseur kan ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO 
loket of een andere instantie om zo ondersteuning te bieden voor, tijdens en ook na zo’n gesprek.
Mede dankzij de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen vaak langer zelfstandig thuis 
blijven wonen en de regie in eigen hand houden.
Een bijzondere en waardevolle ondersteuning om vanuit de afdeling aan te bieden!
Wie zoeken we?
De gedreven vrijwilliger met hart voor de medemens. 
Iemand die goed kan luisteren, prima gespreksvaardigheden bezit en het vertrouwen geniet van 
de ouderen in zijn of haar omgeving.
En die zich uiteraard ook graag voor hen wil inzetten.  
Kijk eens goed in de afdeling en/of in wijk of dorp naar mogelijke kandidaten.
Iemand die recent met pensioen is gegaan bijvoorbeeld en mogelijk een nieuwe uitdaging zoekt!
Wat biedt KBO Limburg?
Een gedegen opleiding van 6 dagen, gegeven door onze eigen docenten Ouderenadvisering.
Een jaarlijkse contactdag met lezingen, workshops en de mogelijkheid tot netwerken.
Zoeken jullie mee?
Wij zoeken  naar mensen die mogelijk graag ouderenadviseur willen zijn. Informatie bij Wiel 
Ubaghs (ouderadviseur (tel. 0620660447)
Zij kunnen zich dan melden via info@kbolimburg.nl of 0475-381740 of bij het secretariaat (06-
51365396)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eurcharistieviering 

In de achterliggende periode juni en juli - 2022 zijn ons onderstaande leden ontvallen.
Wij willen hen gedenken in de H.H. Mis van zondag  11 september aanstaande om 10.00 uur

het betreft:
Heer H. Dirx, Markt 67a ,6191 JK Beek (overleden nov 21 bericht heeft ons nu pas bereikt)
Mevr. R. Dirx - Smeets, Markt 67a, 6191 JK Beek
Heer  K. Gelissen, van Sonsbeecklaan 15, 6191 JL Beek
Mevr. D. Vlastuin, Molenstraat 76, 6191 KR Beek
Mevr. B. Willems - Muyters, Brugstraat 4, 6191 KC Beek

Seniorenvereniging Neerbeek
Beste leden,
De vakanties lopen ten einde en u heeft gemerkt dat wij niet stil hebben gezeten en informatie heeft 
ontvangen van:

De “opening van het seizoen” 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. Heeft u zich nog 
niet aangemeld, bel dan per omgaande, met een van de bestuursleden Karin op 046 437 9038 of Theo
046 437 1849.

RABO Club Support, vergeet niet te stemmen tussen 5 en 27 september. We rekenen op uw steun.

Seniorenmiddag op donderdag 22 september om 14:00 – 16:30 uur in het Asta theater in Beek.
Aanmelden op 31 augustus en 1, 2 of 5 september tussen 10 en 12 uur op 06 4291 4814.

Uitstapje met de wensbussen naar het Neanderthal Museum in Mettmann bij Düsseldorf.Reeds in de 
vorige edities van de gezamenlijke circulaire van SVB/KBO Beek en onze vereniging heeft u kunnen 
lezen dat we een uitstapje met de wensbussen organiseren naar het Neanderthal Museum in 
Mettmann bij Düsseldorf. 

Deze halve dagtocht is op zondag 25 september en bij voldoende deelname ook op zondag 2 oktober. 
De leden van SVB/KBO Beek zijn eveneens uitgenodigd voor dit uitstapje . We streven naar volledig 
bezette wensbus(sen). 
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P.S. We houden ons het recht voor, om u in overleg, op een andere datum te plannen.

Het definitieve programma ziet er als volgt uit:11:00 uur vertrek vanaf het Callistusplein in Neerbeek ~ 
12:30 uur aankomst in Düsseldorf met museumbezoek (entree is inclusief) 15:30 uur vertrek vanuit 
Düsseldorf~ 17:00 uur terug in Neerbeek waarbij we het uitstapje afsluiten met soep met stokbrood en 
een pasteitje.

De kosten voor dit uitstapje bedragen € 38,50 en dienen bij aanmelding te worden voldaan op onze 
rekening NL 80 RABO 0104 95 4361  t.n.v. Seniorenvereniging Neerbeek.

Bij betaling a.u.b. het aantal personen vermelden. 

Maak voor aanmelding gebruik van onderstaand aanmeldingsformulier en deponeer dat in een van de 
vermelde brievenbussen of stuur een mail naar ondergetekende.

Vergeet niet uw voorkeursdatum te vermelden; streep de andere datum door.

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

AANMELDINGSFORMULIER 25 SEPTEMBER / 2 OKTOBER

Opgave en gelijktijdige betaling per bank, uiterlijk 14 september bij mevrouw  Karin Slangen, 
Cartylshofstraat 66, Neerbeek of Theo Janssen, Aldenhofstraat 68, Neerbeek.

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Aantal personen: ____________           Datum: 25 september / 2 oktober   

Programma Seniorenvereniging Neerbeek

Gymnastiek wekelijks
maandag 5, 12, 19 en 
26 sept.
en iedere maandag in 
oktober

10.45-11.30 uur € 6,-per maand 

Kienen woensdag 7 september
woensdag 5 oktober 

14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart

Opening seizoen Zondag 4 september 14:00-18:00 uur Voor leden

RABO ClubSupport Maandag 5 t/m 27 
september 

stemperiode

Seniorenmiddag Donderdag 22 
september

14:00-16:30 uur Gratis met aanmelding

Neanderthal museum Zondag 25 september 
en
Zondag 2 oktober

11:00 tot circa 18:30 uur

Kerstviering Woensdag 14 december 16:00 -21:00 uur

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Dag Computer Doe- en leercentrum
Op vrijdag 16 september opent het CDL haar deuren. Tussen 10:30 en 14:30 presenteren we dan ons 
nieuwe programma voor het seizoen 2022-2023. Het bevat een keur aan lesprogramma’s die u in de 
gelegenheid stellen kennis te nemen van het omgaan met vele toepassingen op computer, tablet en of 
smartphone. Voor hobby of ondersteuning van administratieve activiteiten. En mocht er bij het gebruik 
problemen gaan ontstaan, ook dan kunt u bij ons terecht. Op meerdere momenten in de week houden 
wij een zg. open inloop.  Vrijwilligers van het CDL met een schat aan praktische kennis helpen u de 
soms weerbarstige problemen op te lossen.
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Foroxity KBO Film 
Zondag 18 september 11. uur 
(bij het samenstellen van deze circulaire was de film nog niet bekend)

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

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
vrijdagmidda
g

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 

Mandala 
tekenen

vrijdag 14.00-16.30 Soos €5 per keer 

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  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 -

Franse conversatie woensdagmiddag 14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Leeskring  1x/p.maand maandagmiddag € 0,25 per keer
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