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Circulaire KBO 
Beek/Seniorenvereniging Beek
&Seniorenvereniging  Neerbeek 

KBO-Beek/SeniorenVereniging Beek 
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: Seniorenvereniging.Neerbeek@gmail.com
KvK 14056543 Rabobank  NL 80 RABO 0104 95 4361 

nr. 2 Februari 2023 (Bewaarnummer)             
De volgende circulaire verschijnt :3 en 4 maart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kijk voor alle activiteiten van Stegen 35 op de nieuwe webpagina: www.stegen35.nl 
Bezoek ook onze eigen pagina:www.kbobeek.nl
Inhoud van deze circulaire:  Ledenwerfactie, Zin in een wijntje, Brunch, Aanvraag energietoeslag,     
Eucharistieviering , Jaarprogramma, , Muzieklezingen , Pagina Seniorenvereniging Neerbeek pg.5,Onze Service,  , 
Foroxity KBO Film ,  Nuttige adressen, Overzicht week en maandactiviteiten  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIj deze circulaire is een folder bijgevoegd. Als U via het inschrijfformulier dat hierin opgenomen is een 
nieuw lid laat inschrijven , krijgt U van ons 10 euro. ; Lees hieronder hoe het werkt. 

Draag een nieuw lid aan en verdien € 10,00
Hoe werkt het ?
1  U zelf bent al lid van de KBO danwel de SeniorenVerenigingBeek en zoekt in uw familie, 
vriendenkringen, bekenden, buren, naar mensen die zich willen aanmelden als lid van KBO-Beek of 
SeniorenVerenigingBeek.
2  Overhandig hun de KBO-folder zoals bijgesloten bij deze circulaire, en vraag hun het 
aanmeldformulier in te vullen en te bezorgen in onze brievenbus Stegen 35; Indien U extra folder(s) 
nodig heeft, deze zijn te vinden in het folderrek in ons verenigingslokaal Stegen 35.
3 Vul tevens onderstaande bon in zodat wij weten, wie het nieuwe lid heeft geworven en lever deze in, 
ook weer in onze brievenbus op Stegen 35. (In onze folderrek vindt U extra bonnen)
4  Direct na ontvangst van het inschrijfformulier van het nieuwe lid zullen wij U, samen met een 
bedankbriefje de € 10,00 contant doen toekomen. Bij meerdere nieuwe inschrijvingen vanzelfsprekend 
ook evenveel keer dit bedrag.
5  Uiteraard kunt U in plaats van onderstaande bon ook de hierin gevraagde gegevens per e-mail sturen
aan de ledenadministratie.  ledenkbobeek@gmail.com
Deze actie loopt van 1 februari tm 31 maart 2023
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=============================================================================
Aanmeld - bon  t b v  nieuw lid.

Datum:  ……………………………………………………

Mijn naam :  ………………………………………………..

Mijn adres :  ………………………………………………..

De gegevens van het nieuw aan te dragen lid zijn:

Voorletters  en  naam nieuw lid : …………………………………………..

Woonadres nieuw lid : ………………………………………………… ……

Woonadres nieuw lid: ………………………………….…………………….

Het nieuw aan te melden lid is ervan op de hoogte dat het nieuwe lid zich nog via het inschrijfformulier 
dient in te schrijven.

Handtekening: …………………………………………………………………….

Bon in te leveren/ te posten  op:  Ledenadministratie, Stegen 35,  6191 TR Beek 

NIEUW NIEUW NIEUW
Zin in een wijntje?

Op vrijdagavond 3 februari aanstaande organiseren wij, KBO/Seniorenvereniging Beek in De Stegen 35
in samenwerking met  Maison d’Elfant uit Beek,  bij velen van u ongetwijfeld bekend, een 
wijnproefavond.
We starten  met een Italiaanse avond. Dat houdt in dat u onder deskundige begeleiding een 7 tal rode 
en witte wijnen gaat proeven uit verschillende Italiaanse streken. De wijnen worden geselecteerd uit , 
ook qua prijs, de best lopende wijnen van het huis Maison d’Elfant.
De avond duurt ongeveer 2 uur van 19.00-21.00 uur en de kosten bedragen € 20,- per persoon.
Om dit te kunnen organiseren is een minimum aantal van 10 personen vereist. Daarom vragen wij 
inschrijving en betaling vooraf.
Bij niet doorgaan van dit evenement krijgt u uiteraard uw geld terug.
Vóór 29 januari aanstaande aanmelden bij: mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com  onder vermelding van
“wijnproefavond”  en betaling van € 20,- op rek.nr.  NL74 SNSB 0909309515 
t.n.v. M Vervoort

Samen Brunchen.

De KBO/SVB Beek en seniorenvereniging Neerbeek organiseren een brunch op zondag 12 maart voor 
de leden van beide verenigingen in de Stegen 35 Beek.
Als extra service kunnen we u thuis ophalen en na afloop weer terug brengen.
Inloop is vanaf 12.00 uur, de brunch begint om 12.30 uur. U wordt opgehaald vanaf 11.30 uur.
De kosten voor de brunch zijn €17,50/pp en wil u opgehaald worden ;kost u dit slechts € 2,-/pp.
Opgeven kunt u zich uiterlijk tot zaterdag 4 maart, doe het wel snel want vol is vol. Geef ook aan of u 
opgehaald wil worden. 
Aanmelden bij Mieke Vervoort,  mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com  of bij Hub Beaumont tel. 06-
29522149,  hubbeaumont53@gmail.com
De reservering is pas definitief na betaling van €17,50/pp voor alleen de brunch of € 19,50/pp voor 
brunch + ophaal service op bankrekeningno. NL74 SNSB 09 0930 9515 t.n.v. M.Vervoort onder 
vermelding Brunch 12 maart.
Afmelden kan tot 4 maart, daarna hebben we kosten gemaakt en kunnen we u het bedrag niet meer 
retourneren.
We hopen een gezellige etentje samen te hebben.

Eucharistieviering 
In de achterliggende periode november en december - 2022 zijn ons onderstaande leden ontvallen.Wij willen hen 
gedenken in de H.H. Mis van zondag  12 februari 2023 aanstaande om 10.00 uur het betreft: 
Mevr. Ria Dahlmans - Nijsten, Om de Toren 24, 6191 KZ  Beek  in de leeftijd van 88 jr.
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Heer Bert Huntjens, Gundelfingenstraat 7, 6191 KX Beek in de leeftijd van 82 jr.
Heer Gerard Willems, van Sonsbeecklaan 2-d, 6191 JM in de leeftijd van 93 jr.

Heer Toon Zwarts, Spaanse Singel 22, 6191 GK Beek in de leeftijd van 91 jr

Jaarprogramma
                                                                                                                                                             
Nieuwjaarsreceptie 3 januari

Kunstlezingen 18,25 jan. en 
1,8,en 15 febr.

Muziekcursus (Pierre Rietrae) 1,8,15,22 en 29 
maart

Brunch 12 maart

Jaarvergadering 1 juni

Bloesemtochten 15 en 16 april

Dagtochten Rurtal Heimbach juni

5 Daagse vakantiereis september

Japanse tuinen
Hasselt

16 en 17 
september

Kunst en cultuurcursus 4e kwartaal

Kerststallen bezoek, Krippana
Ardennen

11 en 12 november

Muziekcursus 3e en 4e kwartaal

Kerstviering 16/23 december

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

Begeleidster Engelse Conversatie gezocht
We zoeken nog een begeleider(ster voor de Engelse conversatie.

MUZIEKLEZINGEN maart 2023 KBO/Seniorenvereniging BEEK door PIERRE 
RIETRAE
Musicus en voormalig directeur muziekschool Pierre Rietrae legt op een gedetailleerde, aanschouwelijke manier klassieke muziek
uit aan de hand van luistervoorbeelden.
Tijdens 5 woensdag middagen in maart om 14:00 uur, gaat u vooral genieten, u krijgt achtergrond informatie en u wordt 
geattendeerd op details en wetenswaardigheden. Notenlezen of voorkennis is niet nodig.

WOENSDAG 1 MAART14:00 UUR
SCANDINAVIË:  MUZIEK VAN 1000 MEREN EN BOSSEN
Steeds meer Nederlanders reizen in de zomer naar het noorden van Europa. Voor iedereen die op zoek is naar rust en ruimte zijn 
de noordelijke landen een paradijs. Maar ook voor muziekliefhebbers is er veel te genieten. 
De bekendste Finse componist Jean Sibelius (1865 – 1957) wordt gezien als de verpersoonlijking van de Finse nationaliteit. Op 8 
december, zijn verjaardag, wordt zelfs “de Dag van de Finse muziek” gevierd. Natuurlijk beluisteren we ook de beroemde Noorse 
componist Edward Grieg (1843 – 1907) met zijn prachtige sprookjes op muziek.
Voor de pauze Jean Sibelius en Kimmo Hakola en na de pauze Edward Grieg.

WOENSDAG 8 MAART 14:00 UUR
MOZART: VAN KIND NAAR VOLWASSENE
WOLFGANG AMADEUS MOZART, WONDERKIND, IMPROVISATIETALENT, KUNSTIG, 
VROLIJK, MAAR SLORDIG, ONPRAKTISCH.
Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren op 27 januari 1756 te Salzburg in Oostenrijk. Zijn vader, componist en viooldocent 
Leopold Mozart, onderwees de jonge Wolfgang Amadeus en diens oudere zus Nannerl in onder andere muziek.
Het werd Leopold al snel duidelijk dat vooral zijn zoon uitzonderlijke muzikale talenten bezat: al toen hij slechts vier jaar oud was 
schreef Wolfgang zijn eerste composities (korte pianostukjes) en zijn pianospel en improvisatiekunsten waren van een 
verbazingwekkend hoog niveau.
Leopold besloot dat zulk talent niet verloren moest gaan. Tussen 1763 en 1766 toerde de familie Mozart door heel Europa, 
waarbij ze ook Nederland aandeden. Wolfgang en Nannerl speelden in salons van rijken en edelen.

Hiernaast staat een overzicht van het 
jaarprogramma, zoals dit ook in de folder staat .
Fout in de folder: Lunch op 12 maart is Brunch. 
Verder is de dagtocht naar het Rurtal in Juni en de 
vakantiereis in September.
Biljarten is op maandag-,donderdag en 
vrijdagmiddag 
Het programma wordt in de loop van het jaar 
aangevuld.
Kijk daarom ook steeds naar de website :
www.kbobeek.nl of www.stegen35.nl en uiteraard in 
de circulaires.
Soos
Tijdens de soosuren op donderdagmiddag is er 
gelegenheid voor allerlei vragen over het 
lidmaatschap, formulieren (WMO, belastingen) 
.Tevens is er ondersteuning voor allerlei klussen (in 
samenwerking met het repair cafe in Neerbeek). U 
kunt Uw defecte apparaten meebrengen. Liefst wel 
even een afspraak maken. Er is tevens informatie 
over al onze activiteiten.
In de toekomst is er gelegenheid om te darten, te 
sjoelen of te schaken.
U kunt boeken meenemen of brengen en e-books 
laden.
Uiteraard staan de vrijwilligers van het Computer 
Doe en Leercentrum bereid om te helpen bij laptops, 
tablet en smartphone vragen. Ook vragen over 
moderne horloges worden beantwoord.
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Hierna ondernam Mozart nog meer  reizen, waarvan die naar Italië het bekendst zijn.
Tussen de reizen door werkte Mozart in Salzburg onder contract voor de prins-aartsbisschop Hieronymus von Colloredo. Mozart 
hekelde zijn broodheer meerdere malen in brieven en op 8 juni 1781 werd hij na een stevige woordenwisseling ontslagen: 'met 
een flinke schop tegen mijn reet,' schreef Mozart een dag later in een verhitte brief aan zijn vader.

WOENSDAG 15 MAART14:00 UUR
MOZART, VOLWASSEN IN EEN WERELD DIE IN BEROERING IS.
We stappen in het leven van Mozart vanaf zijn 25ste. Hij is tegen de wil van zijn vader getrouwd met Konstanze Weber en er 
breekt een succesvolle periode in Wenen aan.
Echter op het einde van de 18e eeuw komen miljoenen mensen in Europa in opstand tegen het systeem dat was gebaseerd op 
oude rechten en privileges die niet voorkomen uit wat je presteert, maar over je afkomst en milieu en dat eindigt in de Franse 
revolutie.
Mozart heeft geen blauw bloed en behoort niet tot de aristocratie, waardoor hij gelijk wordt gesteld met bedienden. In het Wenen 
van Mozart draait het leven geheel rond het keizerlijke hof. Joseph II, zoon van Maria Theresia is inmiddels keizer.
Met name de Italiaanse muziek wordt erg bevorderd en complete operagezelschappen en componisten worden naar Wenen 
gehaald en deze Italiaanse componisten zien in Mozart een bedreiging. Zij verspreiden de dolste leugens en de gemeenste 
praatjes die hem tot de dood achtervolgen en dit wordt ook nog eens voortdurend aangewakkerd door Salieri.

WOENSDAG 22 MAART14:00 UUR
VERKLANKING VAN DE NATUUR IN DE KLASSIEK MUZIEK
 6,- , in totaal € 30,-. Slechts 15% van de klassieke muziek valt onder de noemer PROGRAMMA MUZIEK, muziek waar een 
verhaal of een indruk aan ten grondslag ligt. 
Om te ontsnappen aan de werkelijkheid zoekt de componist zijn toevlucht in dromen, religie, fantasie, sprookjes, het buitenaardse 
en de idealisering van de natuur. De componist probeert dus zijn gevoelens te verklanken en deze indruk op ons, als luisteraar, 
over te brengen. Tijdens deze muzieklezing wordt dieper ingegaan op de verklanking van de natuur en in het ene geval is het 
duidelijk herkenbaar en soms verdient het uitleg.
We kennen allemaal de vier jaargetijden van Vivaldi en de pastorale van Beethoven, maar ook minder bekende voorbeelden 
zullen de revue passeren.
En u zult merken dat de beleving veel intenser is, wanneer u het verhaal kent.

WOENSDAG 29 MAART 14:00 UUR
BACH EN ZIJN MATTHEUSPASSION VOOR DE GOEDE WEEK
De Goede week, de week voor Pasen is voor de Katholieke kerk altijd belangrijk geweest.
Vanaf de 5e eeuw wordt er al een soort passieverhaal door de priester gezongen, op 1 toon in het latijn, ook wel genoemd reciteren.
Vanaf de twaalfde eeuw treedt een rolverdeling op voor 3 geestelijken: een lage stem voor Christus, een middenstem als verteller en 
een hoge stem voor de overige rollen.
Vanaf ongeveer 1500 wordt de kerkmuziek meerstemmig en wordt een koor  toegevoegd.
En natuurlijk de invloed van Martin Luther die in de buurt van Leipzig leeft en sterft in 1546.
De Mattheus Passion is een treurzang en handelt over de laatste dagen van Jezus: het begint met Kommt, ihr Töchter, helft mir 
klagen, en eindigt met Wir setzen uns mit Tränen nieder. 
Aangezien na de dood van Bach het werk uit de mode raakt en de muziek pas in 1829 gevonden wordt in een bibliotheek in 
Berlijn, weten wij niet hoe groot de bezetting was, we weten ook niet het tempo en bij de klavecimbel en orgel staan alleen de 
basnoten, want Bach speelde elf deze partij en had aan de grondtoon genoeg.
De kosten bedragen € 5,- per lezing en € 25,- voor de hele reeks incl. koffie/thee. Voor niet KBO-leden € 6,- , in totaal € 30,-. 
Slechts 15% van de klassieke muziek valt onder de noemer PROGRAMMA MUZIEK, muziek waar een verhaal of een indruk aan 
ten grondslag ligt. 

Inschrijving per mail mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com en door overmaking van het bedrag op
rek.nr. NL74 .Inschrijving per mail mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com en door overmaking van 
het bedrag op rek.nr. NL74 SNSB 0909309515  M.Vervoort, onder vermelding van muzieklezingen
Rietrae.

Onze service aan leden:
Wij bieden daarnaast als seniorenvereniging service op allerlei gebied. zoals:

- Beek Samen : voor alle vragen:06 42914814 (WMO, tuin, kleine reparaties,adressen voor respijtzorg, 
boodschappendienst, kledingbeurs, burenhulp, formulierenhulp, kleine reparaties,computer, etc)
- Ouderenadviseur voor hulpvragen (Wiel Ubaghs 06-20660447)
- Computer, tablet en smarttelefoon: inloop op donderdagmiddag en vrijdagmorgen (samen met CDL)    
0653852233. 
-Computer hulp aan huis : Cecille Smeets: 0464373232
-Belastinghulp: Cecille Smeets 0464373232
-Belastinghulp voor al bestaande groep : Jos Dormans 046-4373705
-Reparatiedienst (samen met Repair cafe ) via Beek Samen (0642914814). Vragen stellen of defecte 
apparatuur brengen tijdens de soosuren op Donderdagmiddag
-Bibliotheekuitleen : in de soos. (gratis brengen en halen)
 ook service voor e-books.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KBO film Zondag 20 februari. 11 uur v.m.
11 uur Foroxity. Bij het verschijnen van deze circulaire was de titel van de KBO film nog niet bekend.
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 Seniorenvereniging Neerbeek

Beste leden,

Huishoudbeurs RAI Amsterdam
Op 24 februari zijn de leden van onze verenigingen in de gelegenheid om de huishoudbeurs in de RAI 
in Amsterdam te bezoeken. We maken hierbij gebruik van het aanbod van Ghielen touringcarbedrijf. De 
opstapplaats is Urmond tenzij we ministens 15 personen hebben dan kan worden opgestapt in 
Neerbeek. Vertrek Urmond 07:00 uur en terug circa 22:00 uur.

De kosten bedragen € 46,- voor bus en entree. Aanvullend kunt u voor € 5,- een ticket voor een shopper
kopen. De shopper is gevuld met de leukste en lekkerste producten en kunt bij de uitgang ophalen.

Aanmelden bij Karin Slangen 06 4661 7567 of Carla Stevens 06 4122 5354. Bij aanmelding dienen de 
kosten meteen te worden voldaan.

Meld u zo spoedig mogelijk aan in verband met het aantal plaatsen in de bus want VOL = VOL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene Vergadering 30 maart 14:00 uur

Op donderdag 30 maart om 14:00 uur houden we de jaarlijks Algemene Vergadering voor de leden van 
de Seniorenvereniging Neerbeek in het Gemeenschapshuis Neerbeek.

Nadere details volgen in of met de volgende circulaire. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Seniorenvereniging Neerbeek

Gymnastiek wekelijks
maandag 30 januari

maandag 6, 13 en 27 februari 10.45-11.30 uur € 6,-per maand 

Kienen woensdag 1 februari en 

woensdag 1 maart
14.00-16.30 uur € 4,50 per kaart

Huishoudbeurs Donderdag 24 februari 07:00 -22:00 uur Zie hierboven

Lezing Muzikaal bewegen Donderdag in maart nog vast te 
stellen 14:00-16:00 uur Gratis

Algemene Vergadering Donderdag 30 maart 14:00-17:00 uur

TIP: Noteer de data op uw kalender 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namens het bestuur, Theo Janssen: Email : Seniorenvereniging.Neerbeek@gmail.com

Tel.nr. 046 437 1849
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuttige adressen:
! Aanmelden nieuwe leden (KBO of seniorenvereniging)0464264213 (ledenkbobeek@gmail.com)
! Klussendienst en repaircafe: Beek Samen :06 42914814 of secretariaat.
! Repaircafe is iedere zaterdagochtend (eerste van de maand ) geopend in het gemeenschapshuis 

in Neerbeek.
! Biljarten :secretariaat.
! Tafeltennis: secretariaat
! Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
! Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
! Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
! Sport en spel activiteiten: Dhr. Jan Retera (0464280008)
! Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
! of CDL 0618643916
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! Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615
! Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
! Mantelzorghulp Astrid Vermeulen (PIW , 0464575700)
! Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)
! Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
! Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
! Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur 
! of tel.: 036-7200911    www.rijbewijskeuringsarts.nl
! Rijbewijskeuring : Van Dijk , Akerstraat -Noord Hoensbroek tel. 045-5780088
! Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)( zie ook eigen service 

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 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 

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

14.00 Soos

Tafeltennis dinsdagmiddag 14.00 uur Soos

Computerclub Computerclub  10.00 Soos € 15 voor 10 x

Eucharistie 2e 
zondag/maand

10.00 Martinuskerk -

Franse conversatie woensdagmiddag 
1x p/maand

14.00-16.00 soos € 3 per keer 

Leeskring  maandagmiddag
1xp/maand.

€ 0,25 per keer
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