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Nr 3 Maart 2020
De volgende circulaire 4 verschijnt : 26 en 27 maart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In dit nummer: algemene ledenvergadering, belastingaangifte, kunstlezingen, eucharistieviering,
mantelzorgbijeenkomsten, dagtocht naar scheepsliften, foroxity film, maand en weekoverzicht, 
voorjaarswandeling, herinnering Altmuhltal.

Algemene ledenvergadering
Uitnodiging 
60e Algemene ledenvergadering vergadering KBO- Afd. St. Jozef  Beek/ Seniorenvereniging
Op donderdag  9 april a.s. om 14.00 uur vindt onze 60e  Jaarvergadering plaats in ons 
verenigingsgebouw Stegen 35  te Beek. Het programma ligt vanaf donderdag 2 april  a.s. in de 
leesstand in de Soos tezamen met de in dit programma genoemde verslagen. Deze ‘papers’ zullen  ook 
op de middag  van de vergadering in de zaal beschikbaar zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Zaal open/ inloop.
14.00 uur: Jaarvergadering in soos Stegen 35  te Beek.
17.00 uur: Sluiting van de bijeenkomst.
De agenda voor de 60e  jaarvergadering ziet er als volgt uit:
'Opening door de voorzitter. 
'Vaststellen van het verslag van de 59 e  jaarvergadering, gehouden op 18 april 2019.
'Presentatie van het jaarverslag 2019 door de voorzitter en leden van het bestuur. 
'Toelichting op het jaarplan 2020.
'Mededelingen:
   - Op weg naar een brede seniorenvereniging.
   - Ontwikkelingen in beheer Stegen 35.
   - Samenwerking met CDL.
' Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020. 
' Verslag van de kascontrolecommissie. 
' Contributie 2021
' Dechargering van het bestuur; 
' Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
' Bestuursverkiezing:  Aftredend en herkiesbaar zijn: Dhr. V. Sturmans, Dhr. J. Geurts en dhr. L. 

Speetgens
Vacatures zijn er voor:
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Voorzitter, bestuurslid PR en bestuurslid kantineaangelegenheden.
Leden die zich ook kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie worden uitgenodigd dit tijdig (een 
week van tevoren kenbaar te maken aan de waarnemend secretaris dhr. V. Sturmans tel. 046-4264213 
of ledenkbobeek@gmail.com
&Mededelingen van algemene aard w.o. vermelding van jubilarissen.
&Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte.
Ook dit  jaar wordt ook geen  bijdrage gevraagd voor de jaarvergadering. Er is een gratis kop koffie en 
vlaai I.v.m. inkoop vlaai is aanmelding noodzakelijk. Aanmelden bij Dhr. Louis Speetgens tel. 046-
4373123 of l.speetgens@xsall.nl
Het bestuur

Belastingaangifte over 2019
Per 1 maart stelt de belastingdienst het programma beschikbaar, waarmee de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting gedaan kan worden.
Degenen die in het verleden door Jos Dormans geholpen werden kunnen ook dit jaar  weer bij haar 
terecht.. Zij werkt uitsluitend op afspraak.
U kunt haar bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 18.30 en 20.00 uur op telefoonnummer: 046-
4373705.
Zij spreekt dan met u een datum en tijd af ( altijd op vrijdag ) waarop u terecht kunt voor het aanleveren 
van uw bescheiden. De plek waar zij u te woord staat is de soos op het adres Stegen 35.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
Dus graag  uw lidmaatschapspasje mee  nemen, want het nummer moet genoteerd worden.

Wij verzoeken u bij uw komst naar de Soos, adres: Stegen 35,  de volgende bescheiden mee te nemen:
.1 De brief met de machtigingscode, die u in de afgelopen weken van de belastingdienst hebt 

ontvangen, voor u en uw eventuele partner.
.2 Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner.
.3 het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019.
.4 als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2019, dus  de aanslag die 

u in 2019 ontvangen heeft, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw woning, )  en de 
jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019.

.5 de afschriften van bankrekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ), 
beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 
januari 2019.

.6 rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de 
ziektekostenverzekering ( b.v.  steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),  reiskosten
naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.)  N.B.: de kosten voor brillen, overlijden, 
rollator, scootmobiel, trapliften,   zijn niet meer aftrekbaar.

.7 tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring  voor het 
jaar 2019 dient u mee te nemen. Zonder deze verklaring is aftrekken van dieetkosten niet 
mogelijk.

.8 bewijsstukken van gedane giften aan kerk,  liefdadige of culturele  ANBI- instelling(en). Indien u 
deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag meenemen.

.9 de voorlopige aanslagen 2019 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
.10 alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag  die betrekking hebben op 2019, en tevens de 

aanslag ZT en HT 2020. Deze aanslagen zijn nodig om te kunnen beoordelen of de 
voorschotbedragen die u krijgt, correct zijn.

.11 de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.
Tijdens de afspraak in de soos wordt gekeken of u alle bescheiden heeft, Dan wordt ook een afspraak 
gemaakt over het tijdstip waarop u de kopie van de ingediende aangifte kunt ophalen.
De belastingdienst gebruikt deze aangifte ook om de definitieve hoogte van eventuele ontvangen 
zorgtoeslag en/of huurtoeslag vast te stellen, waarbij altijd een verrekening zal volgen. Teveel betaalde 
toeslagen  moet u terugbetalen en te weinig ontvangen toeslagen  worden aan u uitbetaald.
Nadrukkelijk stelt het bestuur en de landelijke KBO dat dit project niet is bedoeld voor mensen met 
ingewikkelde aangiften of een hoog inkomen. (voor alleenstaanden  meer dan €35.000,00 en voor 
gehuwden/samenwonenden  meer dan €50.000,00 per jaar). 
Verder kunt U terecht bij : Leeswinkel Beek: op woensdag van 10.00-13.00 uur in de maanden mrt 
en april 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)
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KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie kunst-lezingen door 
Luc Laudy op woensdagmiddag 1, 8, 15 en 22 april 

Luc Laudy is de zoon  van beeldend kunstenaar Eugene Laudy en studeerde o.a. aan de Academie 
voor beeldende kunsten in Maastricht. Hij was 40 jaar als docent “kunsteducatie” werkzaam o.a. aan de 
leraren opleiding in Sittard en aan de Academie in Maastricht.

De 4 lezingen zijn een zeer diverse greep uit het rijke aanbod van voordrachten dat door Luc Laudy 
wordt verzorgd.

"! Vrouwelijke kunstenaars, met name Nederlandse en Italiaanse vrouwen in de periode 1400-
1700; onbekend maakt onbemind maar dat is na deze lezing zeker voorbij

#! Jan van Eijck, 15e eeuw, zijn Lam Gods is recent gerestaureerd en opnieuw te bewonderen in 
de Sint Baafskathedraal in Gent. Let op 2020 is het         Van Eijckjaar, daarom ook veel 
aandacht in  het Museum van Schone Kunsten in Gent

$! Leven en werk van Edvard Munch, 1863-1944, bekend van “De Schreeuw”. Noorse 
grondlegger van het expressionisme en daarmee van de “moderne kunst”                                   

%! Over kunst, kunstverzamelaars en kunstverzamelingen . De prachtige verzameling 17e-
eeuwse Hollandse schilderkunst van het echtpaar Eijk en Rose-Marie de Mol van Otterloo wordt
als voorbeeld gebruikt voor het verzamelen van kunstobjecten die later aan de basis hebben 
gestaan van onze huidige musea

De kosten voor de 4 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen € 20,-- voor leden van 
KBO/seniorenvereniging Beek en € 25,-- voor niet-leden.
De lezingen worden gehouden in De Kring, De Stegen 35 in Beek op 1, 8, 15 en 22 april van 14.00-
16.00.
Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, 
deze keer op zondag 8 maart  aanstaande om 10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij de leden, 
welke ons in de periode tot 1 november 2019 ontvielen.

Hr. M.G.F. Erkens Burg. Janssenstraat 70 6191JD Beek 79 jr.
Mevr. A. Lemmens Lacroix Om de Toren 85 6191KZ Beek 85 jr.
Mevr. J.J. Nelis-Ots Veldekelaan 64 6191CZ Beek 67 jr.
Mevr. A.J.M Raemaekers-Schepers Hoolstraat 31 6191TV Beek 77 jr.

Tai-Chi groepen 
Er zijn nog plaatsen in de Tai Chi groepen .Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden, zowel voor de 
maandag- als de dinsdagavond bij Mevr. Jos Dormans (046-4373705)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foroxity KBO film
Zondag 15 maart 2020, 11.00 u.: Horse norms. 
Deze film vertelt het bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor 
autistische kinderen die zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. De film is uit het leven 
gegrepen, met ijzersterke rollen van acteurs Vincent Cassel en Reda Kateb.
De oude Pastorie
Sonja Vranken laat U zondag 5 april om 11 uur kennis maken met Australie
Concert en tentoonstelling Kunst Genhout  Zondag 22 maart 13.30 Gemeenschapshuis 
Genhout, tentoonstelling kunstenaars 13.30 uur. concert 14.30 uur.  Entree volwassenen 10 euro , 
kinderen tot 13 jaar 4,50.

Mantelzorg Themabijeenkomsten 
Ervaringsdeskundigen aan het woord - Beek ,donderdag 5 maart 2020 - 13:30 uur. TMFC De 
Molenberg, Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Mantelzorgers	ontmoeten	elkaar	-	Beek
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dinsdag	24	maart	2020	–	14.00	–	15.30	uur.	Samen	met	andere	mantelzorgers	in	gesprek	gaan	over	alle	zaken
die	op	dat	moment	ter	tafel	komen,	voor	koffie	en	wat	lekkers	wordt	gezorgd.	LocaGe:	Aula	van	Partners	in	
Welzijn,	Molenstraat	158,	6191	KR	Beek
Themabijeenkomst	Omgaan	met	Demen;edinsdag	7	april	2020	-	10:00	uur.	Locatie: Wijksteunpunt	Hof	van	
EynaHen,	Hof	van	EynaHen	1,	6141	CG	Limbricht.	
Mantelzorgers	ontmoeten	elkaar	-	Beek
dinsdag	21	april	2020	–	14.00	–	15.30	uur.	Samen	met	andere	mantelzorgers	in	gesprek	gaan	over	alle	zaken	
die	op	dat	moment	ter	tafel	komen,	voor	koffie	en	wat	lekkers	wordt	gezorgd.	LocaGe:	Aula	van	Partners	in	
Welzijn,	Molenstraat	158,	6191	KR	Beek
	

Bezoek aan de Scheepsliften van Strepy-Thieu in Henegouwen (Wallonië) op 
zaterdag 18 april 2020.
Deze scheepsliften, een knap staaltje waterbouwkunde, staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. 
De hydraulische liften werden eind 19e begin 20ste eeuw aangelegd in het Centrumkanaal (Canal du 
Centre) in de Belgische provincie Henegouwen. Dit kanaal kent een enorm hoogte verschil. Aanleg van 
gewone sluizen zouden leiden tot grote vertragingen in de binnenscheepvaart. De wachttijden zouden 
kunnen oplopen tot een paar dagen. Er is toen besloten de boten met liften tot een hoger of lager 
niveau te brengen. Hoe dat gebeurt zullen we zien en zelf meemaken.
In eerste instantie komen we in Ronquières aan, waar we kennis maken met het zogeheten “hellend 
vlak” in het kanaal Charleroi-Brussel. Een schuine baan (ook een soort lift) waar de schepen omhoog of 
omlaag worden gesleept. Een verval van ca 68 meter.
Een zeer interessante dagtocht
Tijdschema:
08.30 uur Vertrek vanaf OLV-Plein Beek 
11.00 uur Aankomst Ronquières en  toegang tot uitkijktoren
12.00 uur Lunch in cafetaria 
13.15 uur Vertrek naar Canal du Centre
14.00 uur Rit met boemeltreintje en bezoek machinekamer liften Strepy-Thieu 

Aansluitend boottocht met gebruik van de scheepslift en sluis 
16.30 uur Vertrek vanuit Strepy-Thieu
18.15 uur Aankomst dinerlocatie 
20.15 uur Vertrek vanuit dinerlocatie. 
20.45 uur Aankomst op de plaats van vertrek
Tijdens de reis is ondergetekende, Jan Geurts, te bereiken onder nr 00310653974801        
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Bezoek aan Scheepsliften Strepy-Thieu op zaterdag 18-04-20

 Naam aanvrager……………………………………... Voorletters ………....…………...

Adres…………………………………………………. Woonplaats……………………… 

Postcode  ………………… E-mailadres……………………..............................................

Telefoon 046….……………………………Telefoon 06…………………………………..

Zal deelnemen met …… personen (alleen partner toegestaan)

Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening ………………..
________________________________________________________
Dit formulier vóór 4 april 2020 toezenden aan: J. Geurts, Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek.  
Inschrijfgeld  €74,- pp eveneens vóór 4 april 2020 overmaken op IBANnr: NL56RABO0104910658 ten 
name van KBO St.Jozef onder vermelding van: “Scheepsliften”. 
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Overzicht maand en weekactiviteiten

Activiteit groep Dag tijd Plaats

Yoga 1 en 2 maandag 09.30-11.30 Soos

Bridgen maandag 13.30-16.30 soos

fotoclub (digitaal) maandag 9.30-12.30 soos * een maal per 
maand

Country Line dansen maandag 16.00-17.00 Soos

Gymnastiek 4 dinsdag 09.30-10.30 Soos

Schilderen 1 en 2 dinsdag 10.00-12.00
14.00-16.00

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00 Soos 

Tai Chi 1 maandag 19.00-20.00 Soos

Tai Chi 3, dinsdag 18.30-19.30 Soos

Biljarten dinsdag en 
donderdag 

13.30-17.00 Soos2

Gymnastiek 2 en 3 woensdag 10,30-12.30 Soos

Nordic Walking donderdag 10.00-11.15 Vertrek vanaf  De 
Stegen

Soosmiddag donderdag 13.00-16.00 Soos

Jeu de Boules  donderdag 13.45-16.45

Zangkoor donderdag 19.00-21.00 soos 

Koersballen 2 vrijdag 09.30-12.00 Soos

Koersballen 1 vrijdag 13.45-16.45 Soos

Overzicht Maand en week activiteiten
Maandag 1e maandag maand filmclub 09.30-11.30 Soos

Dinsdag 3 en 17 maart Wandelen Vanaf 13.30 uur soos

Dinsdag 10 maart Kienen 14.00 Soos

Donderdag vanaf 6 febr-23 april Computerclub  10.00 Soos

Zondag 8 maart Eucharistie 10.00 Martinuskerk

Zondag 15 maart KBO filmochtend 11.00 Foroxity

Voorjaarswandeling	op	woensdag	25	maart	naar	Schimmert.
Na de winterpauze gaan we voor de eerste wandeling van dit jaar naar Schimmert. 

We vertrekken vanaf het OLV-plein te Beek om 13.00 uur. In Schimmert parkeren we op het Oranjeplein
bij het nieuwe gemeenschapshuis (bij de rotonde naar links).De vervoerskosten bedragen € 1,50.  
Degenen die op eigen gelegenheid gaan betalen € 0,50.Neem een  identiteitskaart en droge schoenen 
mee. Zorgt tevens voor goed schoeisel voor deze wandeling , aangezien het bij slecht weer iets 
modderig kan zijn. Voor degenen die iets minder ter been zijn is een wandelstok misschien een 
aanrader. 
De korte route is 5,3 km en de lange route bedraagt 7,3 km. Beide wandelingen lopen gedeeltelijk door 
de Ravensbos.Na afloop van de wandeling gaan we voor koffie met vlaai naar het nieuwe 
gemeenschapshuis (Brasserie Bie-Ein). De prijs voor koffie met vlaai bedraagt € 4,50. Gelieve gepast 
te betalen.
Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie met vlaai is het volledig invullen van 
onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1 ste en 3de 
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dinsdag of bij: Thei Senden, Gundelfingenstraat 23, Beek (tel. 046-4372651).  Ook telefonisch 
aanmelden is mogelijk.

Lever de ingevulde strook in of meldt u aan vóór zaterdag 21 maart a.s. Bij verhindering tijdig 
afmelden, doch vóór zondag 22 maart bij Thei Senden.Indien de weersverwachting zodanig is dat 
wandelen onverantwoord is, laten wij het u tijdig weten.Eenieder wandelt op eigen 
verantwoordelijkheid

 Wij wensen u op voorhand een prettige wandeling.

================================================================================

																					Voornaam:																Naam:																														Adres:																																								Tel.	no.:Dhr./Mevr.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-	Deelnemer	aan	de	korte	of	lange	wandeling.	*

-	Stelt	auto	ter	beschikking	voor	vervoer:					ja		/		nee		*

*	Doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herinnering : ALTMüHLTAL  IN  BAYERN, 5-DAAGSE REIS VAN DE KBO-BEEK  VANAF 
30 AUGUSTUS T/M 3 SEPTEMBER 2020
Beste medeleden van de KBO-Beek, wij hebben voor u een mooie reis kunnen samenstellen naar het 
Bayerische land met ook een dag naar München. Dat kunt u allemaal lezen in het uitgebreide 
programma , dat wij U op verzoek (per email) toesturen (of bellen naar 06-51365396 , mailen naar 
secretariskbobeek@gmail.com ) of meenemen vanaf het boekenrek in de soos.  
Kort programma:
Dag 1: Heenreis naar Emsing,Dag 2: Altmuhltal met gids, Dag 3: Eichstatt en Weissenburg ,Dag 4: 
München ,Dag 5: Rothemburg ob den Taunu (thuisreis) (Hotel Dirsch in Emsing.)
De reis is in handen van de Het Zuiden-Jacobs.
Opgeven voor deze reis moet u schriftelijk doen middels het invullen van de onderstaande vragen lijst. 
Dit lijstje stuurt u naar de mij (Dhr. Jan Geurts adres:Ecrevissestraat 48, 6191CL 
Beek ,jjm.geurts2@gmail.com , 046-4373248 ). 
Van de reisondernemer, Het Zuiden-Jacobs, krijgt u dan een bevestiging met betalings-gegevens.
De prijs voor deze reis (€.559,-) wordt nog verhoogd met eventueel een eenpersoonskamer (€.99,-) een
eventueel af te sluiten reis- of/en annuleringsverzekering, fooi voor de chauffeur na afloop van de reis, 
administratiekosten van het reisbureau per dossier en calamiteitenfonds per dossier.  Heeft u geen 
eigen annulerings- en reisverzekering dan kunt u deze alsnog afsluiten bij het reisbureau, omcirkel dan  
JA bij het inschrijfformulier
——————————————————————————————————————————————

INSCHRIJFFORMULIER:  VIJFDAAGSE REIS NAAR ALTMüHLTAL 30-08 T/M 03-09-2020

Achternaam ………………………………….Voorletters……………………………………

Adres...……………………………………….Woonplaats…………………………………..

Postcode…………………….E-mailadres……………………………………………………

Telefoon  046…………………………………en 06-………………………………………..

Neemt deel aan de reis met in totaal ….personen.  Kamer 1  of   2  persoons  (omcirkel uw wens)Wil 
een annulerings- en reisverzekering afsluiten    JA    of    NEEN.    (omcirkel uw wens)
Thuisblijvers telefoon in geval van calamiteit. Tel…………………………………………..
Handtekening……………………………………………….
Dit formulier voor 26 april 2020 sturen naar J. Geurts  Ecrevissestraat 48    6191 CL   Beek.
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