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Circulaire Seniorenvereniging Beek/KBO  
afd St. Jozef     

 

                                                                                   samen sterk in 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 
secretariskbobeek@gmail.com 
Rabo:NL56RABO0104910658  
                                                                                    
      

nr. 2 , Februari 2020 Bewaarnummer 

Bij deze circulaire is tevens een flyer met jaaractiviteiten en 
verenigingsinformatie bijgevoegd. 

Volgende circulaire: nr 3 maart : 5 en 6 maart 
In deze circulaire: jaarprogramma . Eucharistieviering, De Soos, Lezingen De Oude Pastorie, KBO 
films, Overzicht maand en weekactiviteiten . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaarprogramma 2020 

Activiteit Tijd Plaats

Nieuwjaarsreceptie 7 januari Soos

Lezing 
donorregistratie 

woensdag 22 januari Soos

kunst en 
cultuurcursus

1 april, 8 april, 15 april en 22 april Soos

jaarvergadering donderdag 9 april Soos

Dagtocht begin april

5 Daagse 
vakantiereis 

Altmuhtal Beieren-
Munchen

30 augustus tot en met 4 september

muziekcursus 10 sept, 17 sept, 24 sept, 1 oktober, 8 oktober en 15 oktober Soos

Dagtocht eind september

Kom in beweging 
(lezing)

17 november Soos

Kerstviering december



circulaire seniorenvereniging /KBO Beek februari 2020 ,pagina  2

Overzicht weekactiviteiten: 

•  Wandelen : eerste en derde week :dinsdagmiddag 
•  Kienen : tweede week dinsdagmiddag  
•  Tablet en computerworkshop : donderdagochtend 
•  Klussendienst en 
•  Inloop voor ouderenadviseurs en 
•  Computer aan  huisondersteuning : donderdagmiddag, 
•  Leeskring op maandagmiddag ,2 x per maand.
•  Engelse, Franse en Spaanse  conversatie :1x per twee weken.                    
•  Eucharistieviering: tweede zondag in de maand  
•  Digitale fotografie ; een maandagochtend  in de maand 
Informatie : zie bijgevoegde adreslijst bestuursleden

Activiteit Dag tijd

Yoga maandag 09.30-11.30

Country Line dansen maandag 16.00-17.00

Bridgen maandag 13.30-16.30

Gymnastiek dinsdag 09.30-10.30

Soosmiddag dinsdag 13.30-17.00

Biljarten Dinsdag 13.30-16.00

Tai Chi Maandag 19.00-20.00

Tai Chi Dinsdagavond 18.30-19.30

Schilderclub Dinsdag 10.00-12.30  
13.30-16.00

Gymnastiek Woensdag 10,30-12.30

Nordic Walking Donderdag 10.00-11.15

Soosmiddag Donderdag 13.30-17.00

Handwerken Donderdag 13.30-17.00

Zangkoor Donderdag 19.00-21.00

Jeu de Boules Donderdag 13.45-16.45

Koersballen Vrijdag 09.30-12.00

Koersballen Vrijdag 13.45-16.45
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Contact adressen seniorenvereniging/KBO Beek. 
Verenigingslocatie: Stegen 35 6191 TR Beek ,tel 0651365396 of 06-25483126 

Secretariaat:Dhr. Jan Raes, wnd voorzitter, secretariskbobeek@gmail.com, tel 046-4379615 

Ledenadministratie: Dhr. Vic Sturmans p/a, Stegen 35 ,6191TR Beek, ledenkbobeek@gmail.com, tel. 
046-4264213 

Penningmeester Dhr. Jan Retera .penningmeesterkbobeek@gemail.com), tel.046-4280008 

Educatie: Mevr.Mieke Vervoort . mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com tel.046-4379613 

Sport en Spel, Mevr. Jos Dormans tel 046-4373705, jos.kbo@gmail.com 

Ontspanning :Mevr. Chris van Heel , tel 046-4369255, ch.heel@gmail.com 

Evenementen : Dhr. Louis Speetgens, tel. 046-4373123 

Reizen: Dhr. Jan Geurts .tel. 046-4373248 

Interne zaken (gebouw), Dhr. Ger Hurenkamp .tel .046-4360057 

Ledencontact: Mevr. Betty Dorren, tel 046-4373484 

K.v.K. inschrijfnummer: 14062634 

Rabo: NL56RABO0104910658 t.n.v. KBO afd. St.Jozef Beek 

Voor verdere informatie: www.kbobeek.nl 

Facebook: seniorenvereniging/KBO Beek.
————————————————————————————————————————————— 

Nuttige adressen: 

●Aanmelden nieuwe leden (KBO of seniorenvereniging) 0464264213 of 
ledenkbobeek@gmail.com 

•Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch. heel@home.nl) 
•Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl) 
•Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).  
•Tabletlessen (IPad en Samsung): Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 

en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com. 
•Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) 

(c.borghmans@outlook.com) 
•Computer Doe en Leercentrum (CDL) : 06-18643916 
•Engelse, Spaanse en Franse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615) 
•Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) 
•Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 
•Computerhulp aan huis : Mevr.Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
•of CDL 0618643916 
•Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl) 
•Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615 
•Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615) 
•Mantelzorghulp , Mevr. Astrid Vermeulen 046-4575700/06-40079096 mantelzorg@piw.nl ( PIW 

organisatie)   Op de website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl staan alle aktiviteiten. 
•Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057) 
•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) 
•Wensbus: 06-83770283 

mailto:secretariskbobeek@gmail.com
mailto:ledenkbobeek@gmail.com
mailto:penningmeesterkbobeek@gemail.com
mailto:mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com
mailto:jos.kbo@gmail.com
mailto:ch.heel@gmail.com
http://www.kbobeek.nl
mailto:c.borghmans@outlook.com
mailto:mantelzorg@piw.nl
http://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/
http://rijbewijskeuringsarts.nl/index.html
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Yoga  
In beide Yogagroepen zijn nog enkele plaatsen vrij . 

Aanmelden Mevr.Jos Dormans (tel 046-4373705) 

De oude Pastorie (lezingen )  

DE INVLOED VAN DE DUITSE ORDE.......... 
In 1781 bouwde pastoor J. Kerckhoffs een nieuwe woning, waarvan de restanten thans nog 
bestaan.......... 
De (huidige) stal in het weiland is een restant van de voormalige pastorie van Beek en is een wettelijk 
beschermd bouwkundig rijksmonument. 

Paul Mennens neemt ons mee terug in de tijd, hij komt vertellen over het ontstaan van de “Duitse Orde” 
waarvan de “Oude Pastorie” een onderdeel is geweest. 
De “Duitse Orde” die in de dertiende eeuw al een heel belangrijke rol speelde in onze geschiedenis en 
de “Oude Pastorie” die pas veel later in de achttiende eeuw ontstond. Het gebied met de toponymische 
namen “Oude Pastorie” en “Vroenhof” ligt in het dal van de Keutelbeek tussen de huidige kernen van 
Beek en Neerbeek. 

Het is een terrein met zeer hoge archeologische waarde. 

Spannend, nu kunnen we het hele verhaal horen achter “dea Sjtal in de Wei tusje Baek en Nirbaek” 

Dag ; zondag 

Datum; 02-02-2020 

 
Tijd ; 11.00 tot 13.00 uur  

Lokatie ; Oude Pastorie Beek  

Adres ; Oude Pastorie 25 

6191 HW Beek  

Toekomstige lezingen : 
1 maart 2020 Lezing ‘De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa’ door Ruud Pricken 7 
juni 2020 Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een opleidingsinstituut’ door 
Peer Boselie 

 
Eucharistieviering 
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te 
Beek, deze keer op zondag 9 februari  aanstaande om 10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij 
de leden, welke ons in de periode tot 1 november 2019 ontvielen. 
Heer L. Huijnen, Aelserhof , 6181 LB  Elsloo, 86 jr. 
Heer W. Zelissen, Mariastraat 3, 6191 TE Beek, 92 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) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De soos 

Afgelopen weken hebben een aantal mensen digitale Kerstkaarten gemaakt. . Aan de "stamtafel " wordt 
heel wat afgepraat.  Tablets zijn weer op orde gebracht. Telefoontjes weer aan de praat. . Er zijn weer 
heel wat boeken bijgekomen, die gratis meegenomen kunnen worden . Ook zijn boeken voor de 
ereader of de tablet te krijgen. De biljart wordt weer door een aantal mensen in gebruik genomen. Heeft 
U interesse, meldt U aan. 

Kom eens langs, vooral als U nieuw lid bent . Er melden zich de laatste tijd heel wat mensen aan. Zowel 
voor de KBO als de seniorenvereniging . U kunt tijdens de soosuren met bestuursleden nagaan aan 
welke activiteiten U nog wilt deelnemen of , en dat hebben we heel graag : U opgeven als vrijwilliger of 
bestuurslid. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Franse conversatie 

De aanmeldingen voor de Franse conversatie zijn even gestopt. 
De groep is nu voltallig ( Le table de conversation est complet)  

Foroxity KBO film 

Zondag 16 februari 11 uur

KBO Filmochtend:The Good Liar 

 
Synopsis:  
Beroepsoplichter Roy Courtnay (Ian McKellen) heeft een nieuw doelwit op het oog: Betty McLeish (Helen 
Mirren), een weduwe die miljoenen waard is. En hij wil haar alles afnemen. Maar als de twee naar elkaar toe 
groeien, verandert een eenvoudige zwendel in een levensgevaarlijk spel.

Cast: Helen Mirren, Ian McKellen, Jim Carter, Russel Tovey 
Regisseur: Bill Condon 

Jaarvergadering 2020 

Noteer alvast :  jaarvergadering op donderdag 9 april 14.00 uur. in Stegen 35 

Overzicht Maand en week activiteiten
Maandag 1e maandag 

maand
filmclub 09.30-

11.30
Soos

Dinsdag 4 en 18-02 Wandelen Vanaf 13.30 uur soos

Dinsdag 11-02 Kienen 14.00 Soos

Donderdag vanaf 6 
febr-23 april

Computerclub  10.00 Soos

Zondag 9-02 Eucharistie 10.00 Martinuskerk

Zondag 16-02 KBO filmochtend 11.00 Foroxity
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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.

mailto:secretariskbobeek@gmail.com
mailto:jjm.geurts2@gmail.com

