
 

 

 

 

 

 

Betreft: KringenNieuws 2019 – nr. 1 

 

 

Beste 

Ook dit jaar hebben wij weer een KringenNieuws voor u samengesteld. 

Naast de Algemene ledenvergadering organiseren we dit jaar een hele leuke excursie naar 

Rotterdam. 

De inhoud van deze KringenNieuws treft u hierbij aan. 

1. Aankondiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 21 mei 2019 met aansluitend een 

presentatie van de heer Kunstek van De Unie 

2. Jaarverslag van 2018 

3. Verslag algemene ledenvergadering 2018 

4. Nieuws uit de kring Westelijke Mijnstreek 

5. In memoriam 

6. Uitnodiging dagtocht Rotterdam met een rondvaart door de wereldhaven en een bezoek aan 

De Markthal zaterdag 11 mei 2019 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Hupperetz 

Voorzitter kring Westelijke Mijnstreek 

 

  



 

 

Algemene Ledenvergadering 2019 

 

Hierbij worden alle leden van de Kring Westelijke Mijnstreek uitgenodigd tot het bijwonen van de 

algemene ledenvergadering 2019. 

De vergadering wordt gehouden op 

Dinsdag 21 mei 2019 in “’t Plenkhoes”, 

Bachstraat 2 te Geleen en begint om 19.30 uur. 

 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en voor koffie met een stuk vlaai is gezorgd. 

 

 

Agenda: 

1  Opening door de voorzitter 

2  In vergadering opgevoerde punten 

3  Binnengekomen stukken over deze vergadering 

4  Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van 

 d.d. 17 april 2018 (gepubliceerd in KringenNieuws Q1 2018) 

 

5   Verslag periode 01-01-2018/31-12-2018 (gepubliceerd in deze 

 KringenNieuws) 

 

6  Financieel verslag periode 01-01-2018/31-12-2018 

7  Verslag Kascontrole commissie 

8  Begroting 2019 

9  Bestuursverkiezing 

  Aftredend zijn: W. Hupperetz en T. Eijwoudt  

 Beide stellen zich beschikbaar voor een volgende zittingsperiode 

 

10  Benoeming leden nieuwe kascontrolecommissie 

11  Wat verder ter tafel komt 

12  Rondvraag 

13  Sluiting ledenvergadering 

Pauze. 

Na de pauze zal er door onze bestuurder de heer Kunstek een presentatie worden gegeven over de 

nieuwe kringenstructuur van De Unie en wat de gevolgen hiervan zijn voor u als Unielid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Kring Westelijke Mijnstreek  



 

 

 

 

Jaarverslag van de kring Westelijke Mijnstreek over het jaar 2018 

 

Algemene ledenvergadering in 2018 

In het afgelopen jaar is het kringbestuur vijf keer in vergadering bij elkaar geweest. 

Hierbij is het bestuur bezig geweest met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 

2018, die op 17 april 2018 heeft plaatsgevonden. 

Samen met de algemene ledenvergadering werd er een thema-avond georganiseerd, waarbij de 

notaris, de heer Pas, een inleiding verzorgde over het levenstestament en de wet langdurige zorg. 

 

Dagtocht 

Het bestuur heeft ook twee keer een dagtocht georganiseerd, die door onvoorziene omstandigheden 

helaas niet is doorgegaan. 

Het bestuur betreurde het zeer dat leden hierdoor niet aan deze dagtochten hebben kunnen 

deelnemen. Er zijn afspraken gemaakt waardoor herhaling hiervan niet meer kan voorkomen. 

 

Activiteiten ten behoeve van leden 

In 2018 is er twee keer een editie van ons bulletin KringenNieuws uitgegeven. Hierin heeft het bestuur 

u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen onze kring. 

In voorgaande jaren was de kring voor het huldigen van de jubilarissen opgedeeld in drie 

deelgebieden. Omdat niet in elk van deze deelgebieden jaarlijks een jubilarissenhuldiging 

georganiseerd kon worden, is er dit jaar één jubilarishuldiging voor alle jubilarissen samen 

georganiseerd.  

Deze jubilarishuldiging werd opgeluisterd door de cabaretgroep ‘de Kriekele”. 

Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar ook bezig gehouden met de consequenties van de nieuwe 

kringenstructuur voor onze kring. 

Gedurende de presentatie aansluitend aan deze ledenvergadering wordt hier verder op ingegaan. 

 

 

  



 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering kring Westelijke Mijnstreek De Unie op 

17 april 2018    
 

 

Aanwezig: 

Bestuursleden: Hupperetz, Geurts, Hofman, Moonen, Eijwoudt, Pustjens, Verbeet, Meys 

Deelnemers: Er waren 21 Unie-leden waren aanwezig 

Afmelding: de heer Van Ellendt is verhuisd naar Hoogstate 518 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De leden van het bestuur worden 

voorgesteld.  

 

Verslag vorige algemene ledenvergadering 

Het verslag van de algemene leden vergadering van d.d. 11 april 2017 is goedgekeurd. 

 

Financieel verslag 

 De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van het jaar 2017. De 

kascommissie is akkoord gegaan met de balans van inkomsten en uitgaven. Er zijn enkele 

opmerkingen op de inhoud van het verslag. Vanuit de aanwezigen werd geopperd om het financieel 

jaarverslag op te nemen in de notulen en/of andere stukken van de ledenvergadering en daarin ook 

het banksaldo te vermelden. Ook werd gevraagd naar het nut van het “reserve potje” en of de nieuwe 

begroting kan worden getoetst aan de inkomsten per UNIE-lid.  

 

Kascontrole commissie 

De nieuwe kascontrole commissie wordt geïnstalleerd. De heren Jacobs en Hensgens nemen zitting 

in deze commissie. De heer Lukassen is reserve.  

 

Bestuursverkiezingen 

De voorzitter vraagt de aanwezigen of iemand zitting wil nemen in het bestuur. Er zijn echter geen 

gegadigden. Het oude bestuur wordt herkozen en dit wordt bevestigd door de aanwezigen met een 

applaus.  

 

Rondvraag 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.  

 

THEMA van de avond: Het Erfrecht  

Onderwerpen zijn het Levenstestament en de Wet langdurige zorg.  

Deze worden behandeld door de weledelgestrenge heer J. (Jeroen) Pas, Notaris te Beek.  

De heer Pas geeft een zeer leerzame voordracht t.a.v. de genoemde onderwerpen. Vanuit de 

aanwezigen komen dan ook vragen die uitgebreid worden toegelicht.  

We danken de heer Pas voor deze bijdrage aan onze ledenvergadering. 

  



 

 

 

 

Nieuws uit de kring Westelijke Mijnstreek 

 
 
Sinds de oprichting van de kring Westelijke Mijnstreek organiseert het kringbestuur 1 of 2 uitstapjes 
per jaar. 
Deze uitstapjes genieten altijd veel belangstelling en een vaste kern van de leden gaat altijd mee. 
Tot de ontsteltenis van het bestuur zijn de laatste 2 uitstapjes niet doorgegaan, omdat deze 2 keren 
iets fout is gegaan in de communicatie tussen de busonderneming en het bestuur. 
Er zijn afspraken gemaakt die herhaling hiervan moeten voorkomen. 
Het kwaad was echter al geschied. Er waren leden die 1 of 2 keer aanwezig waren om met een van 
deze reizen mee te gaan en de bus niet kwam opdagen. 
Het bestuur heeft dit ten zeerste betreurd. 
 
Na het verschijnen van ons vorige bulletin zijn 2 van onze bestuursleden overleden. Verderop in dit 
KringenNieuws treft U hier een in memoriam van aan. 
Wij konden ons gelukkig prijzen dat de echtgenote van een van deze 2 bestuursleden, mevrouw 
Verbeet, bereid is gevonden om tot het bestuur toe te treden. 
 
Op 28 september 2018 hebben wij ‘s middags in het Maaslandcentrum in Beek onze jubilarissen 
gehuldigd.  
Dit was de eerste keer dat wij dit voor de hele kring samen deden. De opkomst was groter dan 
voorgaande jaren. 
Het was een heel gezellige middag, waarbij onze jubilarissen een optreden van de cabaretgroep ‘de 
Kriekele” voorgeschoteld kregen.  
Na afloop van dit optreden konden de jubilarissen genieten van een warm en koud buffet. Uit het 
merendeel van de reacties konden wij concluderen dat deze middag geslaagd was. 
 
Het aantal kringbestuursleden binnen De Unie is snel aan het afnemen. Binnen diverse kringen is 
zelfs geen kringbestuur meer actief. 
Dit heeft tot gevolg dat zaken als jubilarissenhuldiging binnen deze kringen ook niet meer 
georganiseerd worden.  
Omdat dit een niet wenselijke situatie is, is binnen De Unie een discussie gevoerd over hoe dit 
probleem aangepakt moet worden.  
Besloten is om het aantal kringen drastisch te reduceren tot 1 kring binnen een provincie. Ook voor 
Limburg is 1 kring, genaamd de kring éénLimburg, opgericht. 
Vanwege de vergrijzing binnen het bestuur van de voormalige kring Westelijke Mijnstreek, zijn er geen 
kandidaten om binnen dit nieuwe bestuur zitting te nemen. 
Wel is afgesproken dat het bestuur van de voormalige kring Westelijke Mijnstreek wel verder kan gaan 
met de huidige activiteiten, echter wel onder de paraplu van de nieuwe kring Limburg. 
Hoe een en ander ingevuld gaat worden, zal in de komende periode verder uitgewerkt worden. 
 
 

 

 

  



 

 

 

In memoriam 

 

 

In memoriam de heer Verbeet 

 

Tot onze ontsteltenis moeten wij u mededelen dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Verbeet 

is overleden. De heer Verbeet was een bestuurslid die zich vele jaren in diverse functies voor De Unie 

heeft ingezet, waaronder het dagelijks bestuur en de bestuursraad. 

Gedurende de laatste jubilarissenhuldiging was hij nog aanwezig om onder andere de jubilarissen op 

te roepen. 

Onder andere voor zijn inzet binnen De Unie heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. 

Als mens en als bestuurslid zullen wij hem zeer missen. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

 

 

In memoriam de heer Moonen 

 

Tot onze ontsteltenis moeten wij u mededelen dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Moonen 

is overleden. De heer Moonen was een bestuurslid die zich vele jaren in diverse functies, waaronder 

functies binnen het dagelijks bestuur, voor De Unie heeft ingezet. 

Als mens en als bestuurslid zullen wij hem zeer missen. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

 
  



 

 

 

Uitnodiging dagtocht naar 

Rotterdam met een bezoek aan de Markthal en een 

rondvaart door de Rotterdamse havens 

 

Zaterdag 11 mei 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Deze dagtocht, op zaterdag 11 mei 2019, staat helemaal in het teken van Rotterdam.  
Bij aankomst in Rotterdam is er eerst een bezoek aan de Markthal, het Food Walhalla. 
Een architectonisch hoogstandje, ongeveer 40 m hoog. 
In deze hal zijn ongeveer 100 verswinkels, 15 foodshops en 8 restaurants. Op deze culinaire 
ontmoetingsplek zullen we onze ogen uitkijken en de fijnproevers onder ons zal het water in de mond 
lopen. In de Markthal kan ieder ronddwalen zoals hij/zij zelf wil. 
Maar wel op tijd bij de bus zijn voor vertrek naar onze lunchplaats: De Zwarte Zwaan. 
 
Na de lunch gaan we een rondvaart maken door de Rotterdamse havens. 
Het is een onvergetelijke ervaring de werven, dokken, kades en silo’s van dichtbij te zien. Na deze 
rondvaart vertrekken we weer ‘noa ’t Zuuje’ met onderweg een diner in Stevensweert. 
 
 
Tijdschema 
08.00 uur vertrek van der Valk Urmond 

09.30 uur Aankomst van der Valk Gilze Rijen voor koffie met gebak 

10.15 uur Vertrek Gilze Rijen 

11.15 uur Aankomst Markthal, vrije tijd in de Markthal 

12.15 uur Vertrek vanuit Markthal voor de lunch 

12.30 uur Aankomst in de Zwarte Zwaan te Rotterdam voor een lekkere lunch 

13.30 uur Vertrek vanuit de Zwarte Zwaan 

14.00 uur Rondvaart door Rotterdamse haven met Spido 

15.15 uur Einde rondvaart, vrije tijd 

16.15 uur Vertrek vanuit Rotterdam 

18 15 uur Aankomst In ’t Brookx te Stevensweert, diner 

20.15 uur Vertrek vanuit Stevensweert 

20.45 uur Thuiskomst Urmond 



 

Kosten 
De kosten voor deze dagexcursie zijn laag wegens een extra tegemoetkoming van vakbond De Unie. 
Dit vanwege de problemen die we vorig jaar hadden met de uitvoering van dezelfde reis. 
De kosten bedragen € 47,- per persoon. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de beschikbare vrije tijd tijdens deze excursie zijn ondergetekenden ingeval van nood te 
bereiken: 
Jan Geurts op nr. 06-53974801 en Jean Hofman op nr. 06-44754767. 
 
Aanmelden 

U kunt onderstaand formulier vóór 27 april 2019 invullen en toezenden aan:  

J. Hofman, Brederodestraat 6, 6181 BE Elsloo. 

 

  



 

Rotterdam De Markthal en havenrondvaart op zaterdag 11 mei 2019 
  
 
 
 
 
Naam aanvrager  ……………………………………................................. 
 
Postcode    ……………………………………………………………. 
 
Woonplaats   ……………………………………………………………. 
 
Telefoon    ……………………………………………………………. 
 
E-mailadres   ……………………....................................................... 
 
 
Zal deelnemen met …… perso(o)n(en)  (alleen partner toegestaan) 
 
Het inschrijfgeld is overgemaakt op: ……………. (Datum) 
 
 
  
 
Handtekening ……………….. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

U kunt dit formulier vóór 27 april 2019 invullen en toezenden aan:  

J. Hofman 

Brederodestraat 6 

6181 BE Elsloo. 

 

Wij vragen u vriendelijk het inschrijfgeld van € 47,- per persoon eveneens vóór 27 april 2019 over te 

maken op IBAN nr.: NL72 INGB 0007 0650 77 ten name van De Unie Activiteitencie. WM  te Elsloo 

onder vermelding van: “Rotterdam Markthal”.   

 

 

 


