Circulaire seniorenvereniging Beek /KBO-St.Jozef februari 2020 pagina 1
Circulaire Seniorenvereniging Beek/KBO

afd St. Jozef

samen sterk in Beek

www.kbobeek.nl
Verenigingslokaal :
Stegen 35
6191 TR Beek
06-25483126
06-51365396
secretariskbobeek@gmail.com
Rabo:NL56RABO0104910658

Ledenadministratie
Stegen 35
6191 TR Beek
ledenkbobeek@gmail.com

Secretariaat
Stegen 35
6191 TR Beek
046-4379615

nr. 12 en 1 , December 2019 en Januari 2020
Wij wensen alle leden van de seniorenvereniging en de KBO , hun vrienden en
kennissen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020
Volgende circulaire:
nr 2 (februari) : 30 en 31 januari
In deze circulaire: Kerstviering , Nieuwjaarstreffen, Contributie, Lezing: de nieuwe donorwet. Tai-Chi,
Kabookes, Eucharistieviering , Spaanse en Franse conversatie, Digitale Kerstkaarten maken , De Soos,
Fitheidstest, Lezingen De Oude Pastorie, KBO films, Concert Vocal Chord, Overzicht maand en
weekactiviteiten .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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6191 HW Beek
Kerstviering vrijdag 20 december 14.00 uur Stegen 35
Programma
14.00 uur Aanvang met koffie en vla
14.30 Optreden zanger Paul van Loo
15.00 Zangkoor
15.30 Optreden Mevr Dirken met voordracht
15.45 Aanvang eten warm/koud buffet.

Nieuwjaarstreffen op dinsdag 7 januari van 14.00-16.00 uur in Stegen 35
Kom elkaar nieuwjaar wensen en geniet van koffie, vlaai en consumpties.
Voor de wandelaars onder ons is er nog een gezellige wandeling.

Contributie
Wij jwillen u bij deze voor diegene die nog niet de contributie hebben betaald berichten, dat dit nog mogelijk is tot
30 december van dit jaar. Alvast hartelijk dank.

De nieuwe donorwet
Lezing woensdagmiddag 22 januari 14.00 uur-16.00 uur.
KBO/Seniorenvereniging Beek in samenwerking met REMEDICA nodigt u uit op
Woensdagmiddag 22 januari 2020, 14.00-1600 uur voor de voorlichtingsbijeenkomst

“De nieuwe Donorwet”
Vanaf juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in werking en wordt iedereen donor tenzij anders kenbaar
gemaakt. In samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatiestichting
wordt aan de hand van filmpjes en een quiz voorlichting gegeven en gediscussieerd. Op deze wijze
wordt een helder beeld verkregen van de nieuwe donorwet en is het mogelijk een duidelijk standpunt te
bepalen.
Deze voorlichting vindt plaats in De Stegen 35 in Beek, er zijn geen kosten verbonden aan deze
voorlichting.
Opgeven bij Mieke Vervoort, bestuurslid educatie KBO/Seniorenvereniging Beek:
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

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)

Kabookes
Op 16-11-2019 zijn Prins Raymond en de Vorst Louis Speetgens afgetreden en aan het bestaan van
meer als 27 jaar KABOOKES is een einde gekomen.

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, deze keer
op zondag 8 december aanstaande om 10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij de leden, welke ons in de
periode tot 1 november 2019 ontvielen.
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In deze achterliggende periode zin ons geen leden ontvallen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spaanse en Franse conversatie.
De Franse conversatie is inmiddels ook gestart . Kandidaten kunnen zich nog aanmelden . Ook voor de
Spaanse conversatie zijn nog inschrijvingen mogelijk
Opgeven en inlichtingen bij Mevr. Mieke Vervoort ( mieke.vervoort.kbo@gmail.com of 046-4379613).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Digitale Kerstkaarten maken donderdagmiddag 12 december van 13.30 -16.00 uur.
Misschien heeft U al langer , zoals vrienden en bekenden dit al doen, een digitale kerstwens naar Uw
relaties willen sturen en wilt U ook af van postzegels plakken en kaarten kopen.
Op de volgende donderdagmiddag 12 december tijdens de soosuren van half twee tot vier uur
ondersteunen we U daarbij. U hoeft zich niet vantevoren aan te melden. Het is wel nodig dat U Uw
eigen laptop of tablet meeneemt en liefts hierop al een een mooie foto heeft om te bewerken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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 activiteten U nog wilt deelnemen of , en dat hebben we heel graag : U opgeven als vrijwilliger of
bestuurslid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitheidstest in De Haamen
De fitheidstest en gezondheidstest vindt plaats in De Haamen op dinsdag 11 december van 09.00
tot ca. 18.15 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komende lezingen bij de Oude Pastorie, die allemaal om 11.00u beginnen.
• 5 januari 2020 Lezing ‘Multatuli 200 jaar jong’ door Harry Palmen
• 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
5 januari 2020 Lezing ‘Multatuli 200 jaar jong’ door Harry Palmen
De heer Harry Palmen is oud docent Nederlandse Literatuur en Letterkunde van het Trevianum in
Sittard.
De heer Palmen spreekt over:
Multatuli 200 jaar jong
1 maart 2020 Lezing ‘De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa’ door Ruud Pricken
De heer Pricken is docent muziek,CKV en kunstgeschiedenis. Maastricht en is dirigent en toetsenist bij
verschillende koren.
De heer Pricken spreekt over:
De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa.
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7 juni 2020 Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een opleidingsinstituut’
door Peer Boselie
De heer Drs. Peer Boselie, theoloog/kerkhistoricus en archivaris, werkt als stadsarchivaris en
regioarchivaris van Sittard-Geleen, Beek en Stein. Hij houdt zich al sinds de jaren tachtig
bezig met de geschiedenis van vroedvrouwen en de opleidingen daarvoor.
De heer Boselie spreekt over:
De Vroedvrouwenschool.
Meer dan een naam, meer dan een opleidingsinstituut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foroxity KBO film zondag 15 december 11.00 uur
Judy
Renee Zellweger is de legendarische Judy Garland in de gelijknamige speelfilm Judy. Nadat haar
carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor
een reeks uitverkochte theatershows.
Cast: Jessie Buckley, Renee Zellweger, Rufus Sewell
Regisseur: Rupert Goold
Duur: 118 Minuten
Genre: Drama Historisch
Releasedatum: zondag, 15 december 2019

Foroxity KBO film vrijdag 10 januari 14.00 uur.
The Farewell
Wanneer de familie van Billi (Awkwafina) erachter komt dat hun geliefde grootmoeder terminale
longkanker heeft, besluiten ze om haar niet in te lichten. In plaats daarvan plannen ze een
geïmproviseerde bruiloft in hun moederland China. Als Billi, tegen haar principes in, toch besluit om te
gaan komt ze in aanraking met het leven dat ze als 6-jarige gedwongen moest opgeven.
Cast: Awkwafina ., Tzi Ma
Regisseur: Lulu Wang
Duur: 100 Minuten
Genre: Drama
Releasedatum: vrijdag, 10 januari 2020 14.00 uur.

Concert Vocal Chord
Zaterdag 14 december Gemeenschapshuis Schimmert, Oranjeplein 10, 20.00 uur
Jingle all the way
Zaal open 19.00 uur. Kaarten bestellen 045-4042504
Entree €18,95 . Aan de zaal €22,95 .

Overzicht Maand en week activiteiten
Activiteit
Yoga
Bridgen
fotoclub (digitaal)
Country Line dansen
Gymnastiek
Schilderen

groep
1 en 2

4
1 en 2

Soosmiddag
Tai Chi
Tai Chi
Biljarten

1
3,

Dag
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag

Plaats
Soos
Soos
Soos 1e maandag v.d. maand
Soos
Soos

dinsdag

tijd
09.30-11.30
13.30-16.30
9.30-11.30
16.00-17.00
09.30-10.30
10.00-12.30
13.00-16.00
13.30-17.00

maandag
dinsdag
dinsdag en

19.00-20.00
18.30-19.30
13.30-17.00

Soos
Soos
Soos

Soos
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Gymnastiek
Nordic Walking
Soosmiddag
Handwerken
Jeu de Boules
Zangkoor
Koersballen
Koersballen
Maandag

2 en 3

2
1

Dinsdag
Woensdag

1e maandag
maand
3/12,17/12,
7/1,21/01
10/12 en 14/01
22/01

Donderdag
Zondag
Zondag
Vrijdag

vanaf 9 januari
8/12 en 12/01
15/12
10/01

Dinsdag

donderdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

10,30-12.30
10.00-11.15
13.00-16.00
13.00-16.00
13.45-16.45
19.00-21.00
09.30-12.00
13.45-16.45

filmclub

09.3011.30

Wandelen
Kienen
Remedica lezing
Donor registratie
Computerclub
Eucharistie
KBO filmochtend
KBO filmmiddag

Soos
Vertrek vanaf De Stegen
Soos
Soos
Soos
Soos
Soos
Soos
Vanaf 13.30 uur soos

14.00
14.00

Soos
Soos

10.00
10.00
11.00
14.00

Soos
Martinuskerk
Foroxity
Foroxity

