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Circulaire Seniorenvereniging 

Beek/KBO afd St. Jozef  
 
    

                   
samen sterk in Beek 

www.kbobeek.nl 
facebook: seniorenvereniging Beek/KBO Beek 
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 9. September   2020 

De volgende circulaire 10 verschijnt :24, 25 september 

Inhoud:  jaarvergadering 2020 en contributie 2021, Weer van harte welkom, Opstart van activiteiten 
Geldperikelen , Beek Samen, inventarisateiformulier, geldigheid rijbewijzen , eucharistieviering ,helpcentra,  
lijst met contactadressen, De website,  Telefoonadressen voor informatie, Foroxity film , De oude Pastorie, 
maandoverzicht activiteiten. 

De jaarvergadering 2020 en contributieverhoging 2021. 

Zoals al eerder bericht wordt de jaarvergadering tot nader order uitgesteld. 
Agenda en alle bescheiden (beslispunten, kascontrole e.d.) zijn wel al op iedere donderdagmiddag in de 
maand september gedurende de soostijden ter inzage. Hierin staat ook te lezen dat we Dhr.Wiel 
Ubaghs als bestuurslid interne zaken willen benoemen. Aftredend en benoembaar zijn de heren 
L.Speetgens, V. Sturmans en J. Geurts. Zoals al aangekondigd willen we nu wel al een 
contributieverhoging in het  volgend verenigingsjaar doorvoeren. Om administratieve reden kan dit niet 
wachten tot een mogelijke jaarvergadering in december . Voor de seniorenvereniging wordt de 
contributie 17 € en voor de KBO leden 24€. 

Weer van harte welkom!!!! 

In september starten voorzichtig weer enkele groepen. Neem als Uw groep in het onderstaande 
overzicht niet genoemd is contact op met de groepsleider of het secretariaat (0651365396) 
Wij nemen de komende weken met iedere groepsleider (ster) contact op om na te gaan of en hoe we zo 
verantwoord mogelijk de activiteiten (zij het soms beperkt) kunnen starten. 
De Computerclub op donderdagochtend is reeds gestart.; inmiddels reeds 1 cyclus afgewerkt; na 
zomerreces wordt gecontinueerd. De tweede cyclus start per 3 september . 
Ook het Cdl is weer met haar cursussen begonnen (www.cdl-beek.nl) 
De Linedance is reeds gestart. Yoga groepen zijn voornemens om met 3 gereduceerde groepen op 
31-08 te starten . Yoga groepen maken geen gebruik van keuken/ koffie 
Jeu de boules is in beperkte vorm (4 leden) inmiddels gestart. De andere leden gaan pas weer het 
volgend seizoen beginnen. 
De Gymnastiekclub gaat binnenkort samen met J. Dormans en de oude/nieuwe docent een gesprek 
aan betreffende de mogelijkheden. J. Dormans zal over de uitkomst hiervan informeren. Ook hier 
voorlopig geen samenzitten/ koffie na afloop. 
Bridgeclub wacht nog op nadere informatie van de Bridgebond 
Leeskring/ Frans/ Engels/ Spaans is op dit moment nog onduidelijk  
Educatie; Schuift in volle breedte door naar 2021 

http://www.cdl-beek.nl
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Kienen gaat weer van start in oktober;  
Kaarten start weer in september.De biljarters zijn nog huiverig om nu al te beginnen. (In België zijn de 
regels nog strenger wat betref het corona-virus). Zij geven zelf aan wanneer ze weer willen beginnen. 
Van start gaat ook weer per 1 september het schilderen en koersbal.  Het zangkoortje zal waarschijnlijk  
weer in het nieuwe jaar starten. 
Kijk voor contactadressen in het overzicht in deze circulaire. 

Geldperikelen 

Alles munten. 

De RABO-bank heeft voor ons iets geweldigs bedacht nl. het volgende:Zij sluiten de vestiging in Beek 
en dat betekent dat ze hiermee ons veel overlast bezorgen. 

We kunnen geen geld meer storten en moeten dus naar Sittard met een plastic zak vol los geld en 
daarbij meestal een groot bedrag papiergeld. 

Dit is heel leuk voor de penningmeester, want die moet naar Sittard rijden; dit kost veel tijd en ook geld. 
Gaat ten koste van de KBO en niet van de RABO. 

Dit gaat ten koste van de KBO. Het bestuur vraagt dan ook dringend om zoveel mogelijk met papiergeld 
te betalen en de munten te beperken tot € 0,50 en € 1,00, zodat het aantal munten minder wordt. Help 
ons, dan helpt u zichzelf ook. 

Wat is Beek Samen? 

Beek Samen, Samen Beek is een samenwerkingsverband tussen 8 Beekse senioren- en 
damesverenigingen, Vincentiusvereniging Beek en het Computer Doe- en Leercentrum. 
Het doel van Beek Samen is om samen activiteiten te organiseren voor de Beekse senioren en dames. 
Op deze manier wordt het aanbod binnen het Beekse groter voor de diverse doelgroepen. Ook worden 
er projecten opgezet waarbij het helpen van elkaar en de bestrijding van eenzaamheid voorop staan. 

Deelnemende verenigingen Beek Samen: 
Vereniging voor ouderen Neerbeek, Seniorenvereniging Beek / KBO Beek, Zonnebloem Spaubeek, 
Zonnebloem Beek, Zij-Actief Spaubeek, Katholiek Vrouwen Gilde Beek, Seniorenbond Genhout, G.O.N. 
afdeling Beek, Vincentiusvereniging Beek, Computer Doe- en Leercentrum Beek 

Het project hulpverlening: 
Het project bestaat uit het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met behulp van vrijwilligers van de 
aangesloten verenigingen bij Beek Samen. Hiervoor wordt een communicatieplatform opgericht.  

Vrijwilligers incidentele klussen: 
De vragen bestaan bijvoorbeeld uit hulpvragen voor het doen van incidentele klussen in en om het 
huis, maar er kan ook gedacht worden aan het doen van boodschappen ten tijde van ziekte. 

Telefoonvrijwilligers: 
We zoeken naast vrijwilligers die incidenteel een klus willen uitvoeren ,ook vrijwilligers die de telefoon 
willen bemensen. Dit zal een volledige week in de vier tot vijf weken zijn op vaste tijden. 
Partners In Welzijn gaat de vrijwilligers die de telefoon bemensen opleiden in het hebben van 
telefonisch contact met mensen die een hulpvraag hebben. De vrijwilligers leren op deze manier de 
vraag achter de vraag te achterhalen, want vaak is de hulpvraag maar een onderdeel van een groter 
probleem dat speelt. Dit kan bijvoorbeeld ook eenzaamheid zijn en behoefte aan contact. 
De uitvoerders van de klussen werven we in eerste instantie onder de leden van de verenigingen die 
aangesloten zijn bij Beek Samen. Deze mensen worden in een database opgenomen en in 
voorkomende gevallen kunnen zij worden gecontacteerd. 
Ook wordt er samenwerking gezocht met het Computer Doe- en Leercentrum en Repaircafé Beek. 

Wilt u helpen? 
Stuur het onderstaand document ingevuld in naar beeksamen@njoybeek.nl 
Voor nadere informatie : het secretariaat 0651365396 

mailto:beeksamen@njoybeek.nl
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Inventarisatieformulier 

Welke expertise wilt u delen met mede-Beekenaren die met een incidentele hulpvraag zitten? 
Dit zijn dus eenmalige klussen. Voor het grotere werk verwijzen we door naar lokale ondernemers. 

Wanneer iemand met een hulpvraag zich meldt wordt contact met u opgenomen of uw gegevens 
mogen worden gedeeld met de hulpbehoevende. 

Welke diensten wilt u aanbieden? 

o Schilderwerk 
o Loodgieterswerk 
o Reparatie elektrische apparaten 
o Hulp bij de boekhouding 
o Hulp bij het opstellen van brieven 
o Juridisch advies 
o Computervragen Windows 
o Computervragen Apple 
o Vragen over tablets en telefoons 
o Naaien (van kleding) 
o Werk in de tuin 
o Boodschappen doen 
o Poetsen in huis 
o __________________________ 
o __________________________ 
o __________________________ 
o __________________________ 

Eventueel aanvullende opmerkingen: 

Voor- en achternaam

Adres 

Postcode en Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Lid van dames- en/of seniorenvereniging

Ik wil de telefoon van Beek Samen Helpt 
bemensen. U ontvangt dan een cursus via 
Partners In Welzijn.

Ja / Nee

Ik wil de telefoon van Beek Samen Helpt 
bemensen.

Ja / Nee

Ik wil mensen helpen in de kern(en) o Geheel Beek 
o Beek 
o Neerbeek 
o Spaubeek 
o Genhout 
o Kelmond / Geverik

Ik ben, over het algemeen, beschikbaar op o Maandag  
o Dinsdag 
o Woensdag 
o Donderdag 
o Vrijdag 
o Zaterdag

Indien kosten zijn verbonden aan het delen 
van uw expertise wat zijn de kosten?

€ _______ 
Per …….. (uur/klus/?)
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Geldigheid Rijbewijzen  

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden 
verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Cora van Nieuwenhuizen weten. Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 
februari en 1 september 2020 is verlopen of nog verloopt langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de 
hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs 
verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.  
75 jaar of ouder? De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan maakt het mogelijk dat 
bestuurders nog een jaar langer met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland kunnen rijden. 
Bestuurders van 75 jaar of ouder die binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 vallen en 
waarvan het rijbewijs na 1 februari 2020 is verlopen vallen nu onder de Europese regeling. Zij kunnen 
tot 7 maanden na de verloopdatum van het rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Er zijn hiervoor geen 
aparte formulieren of codes nodig. Valt u in de coulanceregeling van december jl. en is uw rijbewijs 
verlopen voor 1 februari 2020 dan is rijden in het buitenland niet mogelijk. 

EUCHARISTIE_VIERING  Zondag 13 september 2020  om 10.00 uur. 

In voornoemde  eucharistieviering willen wij onze leden herdenken, welke ons in de achterliggende 
maanden juni en juli ontvielen: 

Voorlopig Helpcentra voor ondersteuning bij alle vragen. 

Voor alle informatie : 0651365396. 
Het hulpcentrum voor tablet, computer en smarttelefoon ondersteuning is te bereiken onder tel. 
0653852233 met gratis ondersteuning (zowel telefonisch als op afspraak onder zeer strikte 
voorwaarden en condities in het gebouw Stegen 35.) 
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek .van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur, 
via telefoonnummer 046 – 457 57 00. U kunt vagen naar Astrid Vermeulen. 
Een e-mail kunt u op elk gewenst moment sturen naar mantelzorg@piw.nl 

Tel contacten i.v.m. informatie afgelasten/doorgaan van activiteiten en hulp 

● Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)  
● Alle hulp bij installeren apps en instructies bij gebruik tel 0653852233 
● Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Vic Sturmans: 046 

4264213 of 0625483126 
● Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255 
● Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 
● Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl) 
● Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792 
● Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl) 
● Zangkoor: Mevr. Chris van Heel (046-4369255), ch. heel@home.nl) 
● Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) 

(borghmans@outlook.com) 
● Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615) 
● Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)(Ch. Heel : 046-4369255 
● Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705 

●      Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com) 
Helpcentrum computer aan huis Cecille Smeets alleen voor installatie en storingen. 

Heer	J.W.	de	Bie Musschenberg	18 6176	BD	SPAUBEEK

Heer	M.	Lacroix Om	de	Toren	24 6191	KZ	BEEK	Lb.

Mevr.		E.M.J.	Derhaag	-	Ummel Gundelfingenstraat	1 6191	KX	BEEK	Lb.

Heer	J.J.	Huijts Om	de	Toren	65 6191	KZ	BEEK	Lb.

mailto:mantelzorg@piw.nl
mailto:helpdesk.kbobeek@gmail.com
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Foroxity KBO film 
Zondag 20 september 11.00 uur KBO film, 3e zondag in de maand 11.00 uur. 

A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci 

Frans gesproken, Nederlands ondertiteld.  
 
In het najaar van 2019 opende in het Louvre een groots opgezette expositie over Leonardo Da Vinci. 
Met 160 werken verzameld van over de hele wereld, schilderijen uit grote musea elders, maar ook uit 
privé collecties. Een bewezen publiekstrekker, met meer dan 1 miljoen bezoekers.  
 
Omdat het niet waarschijnlijk is dat al deze werken ooit weer samen gebracht kunnen worden, en ook 
om meer mensen de gelegenheid te geven deze tentoonstelling te ervaren, is alles in hoge kwaliteit 
gefilmd. Het resultaat is A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci.  

Cast: Coraly Zahonero  

Regisseur: Pierre-Hubert Martin  
Duur: 90 Minuten  
Genre: Documentaire  

De Soos 

● Heeft U een vraag over de opstart van activiteiten 
● Heeft U een idee , hoe we het beste e.e.a kunnen organiseren met inachtneming van de 

Corona regels. 
● Wil U een boek meenemen of een e-book laden 
● Wilt U advies over WMO of heeft U een andere hulpvraag 
● Wilt U gewoon even bijkletsen 
● Wilt U een bestuurslid opgeven (voor kantine, PR of voorzitter of weet U iemand 
● Bent U nieuw in de vereniging en wilt U kennis maken met bestuursleden 
●
Aarzel niet en kom vanaf op donderdagmiddag naar de soos. We hebben voldoende 
beschermingsmaatregelen genomen , zodat U veilig bent. Liefst wel even van tevoren bellen 
(0651365396 en voor computerhulp: 0653752233), zodat we het aantal mensen in het gebouw kunnen 
regelen. 

KBO Website 

Onze website (www.kbobeek.nl) is helaas al een tijdje “uit de lucht” Er wordt op dit moment 
hard aan gewerkt om deze te vernieuwen. 
Helaas zal Mia Liedekerken deze niet meer verzorgen. Wij danken haar voor de uitstekende 
wijze waarop ze deze tot nu toe verzorgd heeft. 
U kunt de nieuwsberichten ook lezen op onze facebookpagina van seniorenvereniging Beek/
KBO Beek. 

EEN BIZAR JAAR, dit jaar 2020, ook voor de Oude Pastorie Beek 
De afgelopen jaren was er een traditie gegroeid om elke eerste zondag van de maand een lezing te 
houden over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Door Corona (Covid 19) is hier abrupt een einde aan gekomen, helaas konden en kunnen we de 1,5 
meter niet waarborgen. 
De lezingen gepland voor de rest van 2020 hebben we dus met pijn in ons hart ook moeten annuleren.  
Vol positiviteit en goede moed blikken we vooruit naar 2021 en hopen daar wel, misschien in 
aangepaste vorm, de lezingen weer kunnen te houden en jullie weer te zien op onze vaste eerste 
zondag van de maand. 
Zodra er een mogelijkheid is zullen wij dit laten weten via Facebook, de Nuutsbaeker, VVV-Zuid-
Limburg en de nieuwsbrief KBO Beek 

Blijf gezond, 

PR & Communicatieteam , de oude Pastorie Beek


http://www.kbobeek.nl
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Activiteitenoverzicht status 20 augustus 2020

Sport en Spel
Yoga 1 (gereduceerde groep) start 31-08-2020
Yoga 2 (gereduceerde groep) start 31-08-2020
Yoga 3 (nieuwe groepuit 1 en 2) start 31-08-2020
Gym 2 (gereduceerd) start 2 september 2020
Gym 3 gereduceerd start 2 september 2020
Gym 1 (nieuwe groep uit 2 en 3) start 2 september 2020
Gym 4 nog te plannen
Linedance reeds gestart juni 2020
Jeu de boule Start dit jaar niet op ivm aanstaand seizoeneinde
Koersbal 1 startdatum nog te plannen
koersbal 2 Start gepland voor september 2020
Wandelen lang startdatum nog te plannen
Wandelen kort startdatum nog te plannen
nordic walking startdatum nog te plannen
Tai Chi 1,2 extern reeds gestart; intern nog te plannen

Ontspanning
biljarten startdatum nog te plannen
bridgen startdatum nog te plannen
fotoclub startdatum nog te plannen
Computerclub reeds gestart in jun 2020
handwerken startdatum nog te plannen
Kaarten reeds gestart 20-08-2020
Kienen startdatum oktober 2020
Schilderen 1,2 Start gepland voor september 2020
Zangkoor uitgesteld tot 2021
leeskring startdatum nog te plannen

educatie
cursussen cultuur/muziek uitgesteld tot 2021
alle lezingen uitgesteld tot 2021
franse conversatie startdatum nog te plannen
engelse conversatie startdatum nog te plannen
spaanse conversatie startdatum nog te plannen

externe partijen
Koortje Ormus mogelijke start 21-09-2020
Groei en Bloei eerste avond op 28-09-2020
Cantori la vera mogelijk vanaf sept 2020
Bridgeclub Beek Startdatum nog te plannen


