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Van de Redactie
Eindelijk is het voorjaar in zicht.
Wij, Nederlanders, zijn niet meer gewend aan
koude dagen, gure wind en een paar sneeuwbuitjes.
Wij zijn een volk van aangename warmte,
lentebuitjes en dunne zomerjassen.
Het is dan ook een mooie gedachte dat de
Nuutsbaeker in serres, op verwarmde terrassen of onder afdakjes wordt
gelezen. Voor u een prettige plek om te vertoeven, voor ons een drijfveer
om er elke maand iets moois van te maken.
En dat hebben we ook deze maand wederom gedaan.
De politieke partijen zijn weer allen gerustgesteld, de posters verdwenen,
de Face Book pagina’s met massale filmpjes van “ik ben die en die…”
weer opgeschoond en het normale leven is begonnen.
Deze editie heeft niet 1 maar 2 jarigen. “Onze”, want dat is het toch,
Dagbeeker viert zijn 40 jarige verjaardag en muziekkorps St. Callistus
Neerbeek, zijn 80 jarige verjaardag. Reden voor een feestje en dat gaan
beide jarigen dan ook doen. U kunt er alles over lezen in deze Nuutsbaeker.
Ook vieren we de “geboorte” van een nieuw item: De foute foto van Loe.
Hoe, wat en waar, kunt u lezen op pagina 26.
Verder wordt u getrakteerd op prachtige wandelroutes, hilarische toneelstukken, een Sing-in, een fantastische Queensparade en nog veel meer.
In elk geval genoeg om lekker te ontspannen.
Voorlopig blijf ik nog even hameren op het mailadres van de Nuutsbaeker.
Dit is: nuutsbaeker@gmail.com
Ook wil ik u wijzen op de deadline voor het inleveren van kopij.
De datum staat al, sinds mensenheugenis, linksonder op deze pagina.
Kijk er eens een keer naar, dat voorkomt teleurstelling.
Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie

De Nuutsbaeker in data

2

Inleveren kopij

Verschijningsdatum

08
06
03
05
09
07
04
09

week
week
week
week
week
week
week
week

april 2018
mei 2018
juni 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

18
22
26
35
40
44
48
1

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 | Fax: 046-4362783 | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

Vrolijk Pasen!!!
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EXPOSITIE BEESELSE KERAMISCHE KUNST
Het Sint-Hubertus Kunstcentrum beheert het cultureel erfgoed
in de kerk van Genhout. Ze organiseert er kunstconcerten,
rondleidingen en richt in de zijkapel tentoonstellingen in.
Dit maal is de unieke entourage met werken van Charles Eyck,
Henri Jonas en Joep Nicolaas een podium voor kunstenaars van
naam die in de ateliers van Beesel hun talenten letterlijk hebben
verbeeld.

om zoveel mogelijk in Beesel
geproduceerde kunst terug naar het
dorp te halen. Zo zijn er al diverse
monumentale kunstwerken -in eigen
beheer- gerestaureerd en hebben ze
in de openbare ruimte van het dorp
een tweede leven gekregen.

De stichting van het
Beesels keramiek erfgoed
(SBKE) heeft een unieke
expositie ingericht waarin
een dwarsdoorsnede
wordt getoond van de vele
producten die uit de
Beeselse aardewerkfabrieken afkomstig zijn.
Op 18 maart werd de
tentoonstelling feestelijk
geopend door pastoor
J. van Oss.

Beesel, gelegen op de grens van
Noord- en Midden Limburg, kent
twee tot ver over de grenzen bekend
zijnde karakteristieken: het
Draaksteken rondom de legende van
Sint-Joris en de keramische kunst.
Wat de keramische kunst betreft is in
meerdere opzichten sprake van een
rijke historie. Vanaf de jaren veertig
van de vorige eeuw hebben de keramische ateliers van Sint-Joris en Loré
tot ver over de landsgrenzen een
grote reputatie opgebouwd.
De producten staan bekend om hun
kleurengamma en zoutglazuur.
De typisch verglaasde huid op de
kunstwerken kwam tot stand door
aan het einde van het bakproces zout

in het vuur van de ovens te strooien.
Samen met de hoge baktemperatuur
heeft dit procedé tot voordeel dat de
beelden in de openbare ruimte de
tand des tijds goed kunnen doorstaan. Zo zijn veel beelden, die in
Nederland al decennia lang in de
buitenlucht staan te prijken,
monumentaal geworden.
Naast de sier- en gebruikskeramiek
hebben de kleikunstenaars tot de
jaren zestig ook heel veel religieuze
kunst vervaardigd, zoals beelden van
heiligen, kerstgroepen, wijwaterkruikjes en kruisbeelden.
De Stichting Beesels Keramisch
Erfgoed (SBKE) is in 2006 opgericht

Kleinere kunstwerken worden
verzameld en zoveel mogelijk in
wisselende exposities getoond.
SBKE heeft in de loop van de jaren
een fraaie verzameling van kleine en
middelgrote kunstwerken
opgebouwd.
De tentoonstelling is te bezichtigen
op de derde zondag van de maand
tot einde juni, telkens van 14.00 uur
tot 17.00 uur.
Tussentijds (groeps)bezoek is
mogelijk op afspraak. Voor meer
informatie over de mogelijkheden;
mail naar riannebruens@hotmail.com
of piet.slangen@home.nl.
Zie ook www.sbke.nl en
www.sinthubertuskunstcentrum.nl.

De Communie bestellijsten
liggen voor u klaar in
de winkel
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

PAASMAANDAG
ZIJN WE GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr.: 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur
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Muziekkorps St. Callistus Neerbeek: 1

In de vorige editie hebben jullie al een
glimp gezien van de feestelijke activiteiten van dit jaar.
Deze keer willen wij jullie iets verder
meenemen in het programma.

Geleenbeek lopen.
Dit jaar hebben wij speciaal voor de kleinere beentjes een tocht naar het rustpunt uitgezet. Vanaf hier wordt men dan
met een personenbusje terug naar het
startpunt gebracht. Het rustpunt waar
jullie kunnen genieten van koffie, fris,
vlaai, belegde broodjes en soep, is in
het IVN-Spaubeek onderkomen. Daar
kunnen jullie eventueel een kleine rondleiding krijgen of vragen over de natuur
stellen.
Inschrijven kan vanaf 08.00 uur tot 14.00
uur voor de tocht van 6.00 uur en 12 km
en tot 12.00 uur voor 18.00 uur en 23 km
in café De Keulsteeg, Keulsteeg 43 in
Neerbeek waar ook het startpunt is.
De kosten zijn ook dit jaar weer erg laag:
€ 2,50 per persoon en voor leden van
KWBN op vertoon van lidmaatschapspas € 1,50.
Dan staat als eerst op de
feestelijke planning het optreden
van het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht op 14 april,
aanvang om 20.00 in een sporthal
van Sportlandgoed De Haamen.
Deze zal dan omgebouwd worden tot
een ware concertzaal met een podium,

stoelen, aankleding, licht en uiteindelijk ook geluid. Tijdens dit
concert laten de
professionele muzikanten verschillende
stukken
horen
uit
hun
gloednieuwe optreden ‘Missions’.
Wij zullen tijdens
dit concert niet
veel van ons laten
horen, maar we
zullen niet stil zitten. Achter de
schermen zullen
wij met veel mensen druk bezig zijn
om alles mogelijk te maken. Het zal allemaal met militaire precisie en dorpse
passie moeten gebeuren. Het is onze
missie om zoveel mogelijk mensen te
laten meegenieten van ons feestjaar.
Een kaartje kost € 10,- en is te verkrijgen bij de versmarkt Neerbeek, Café de
Keulsteeg Neerbeek, Electro Lemmens
Beek en Schoenmode Hoedemakers
Beek. Verdere info en online tickets via
onze site (zie onderaan).

Op zondag 8 april organiseert het
wandelcomité van Muziekkorps
St. Callistus Neerbeek weer de
jaarlijkse Notenkrakerstocht.
Weliswaar geen jubileum activiteit, maar
wel een unieke activiteit met veel avontuur en vooral mooie scènes.
Je kunt kiezen uit 4 afstanden namelijk;
6, 12, 18 of 23 km door een afwisselend
landschap met hellingbossen en open
vlaktes en met prachtige vergezichten.
De tocht gaat ook langs de meanderende

Kiezers bedankt!
De komende 4 jaar
kunt u weer op ons rekenen.
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1938 – 2018: 80 jaar
Naast dit gemengde gezelschap, is er ook een gemengd
programma.
We zullen namelijk muziekwerken spelen die te maken hebben met alle decennia uit de
periode van 1938 tot 2018.
Iets om u op te verheugen dus!
Deze activiteit zal
plaatsvinden op 1 juni in het
Asta theater.
Inwoners van Neerbeek die ook
dit jaar 80 worden, kunnen een
gratis kaartje ontvangen door
contact met ons op te nemen
via: 80jaar@sint-callistus.nl.

Dan het historische concert waar
wij met zo’n 80 muzikanten een
geweldige avond zullen gaan
neerzetten.

Zo’n spectaculair jaar is natuurlijk
niet mogelijk zonder sponsoren.
Wil je lid worden van de club van 80?
Of meer informatie over de mogelijkheden van sponsering?
Neem dan contact met ons op via
80jaar@sint-callistus.nl.
Informatie over alle activiteiten en de
ticketverkoop is te vinden op de site
www.sint-callistus.nl

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
De muzikanten komen deels uit onze
nabije omgeving en sommige van wat
verder af.
Ook zijn we blij dat een aantal oud leden
weer eens een kijkje komen nemen.
Er zijn mensen die slechts enkele maanden het instrument (weer) hebben opgepakt en er zullen muzikanten zijn die al
jaren ervaring hebben.
Naast deze amateurmuzikanten zal ook
een professioneel combo aanwezig zijn,
dat muzikanten zal ondersteunen en ook
een special act zal uitvoeren.

Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht maakt deel uit van de eigentijdse, dynamische luchtmacht-organisatie. De bijna vijftig orkestleden zijn stuk voor stuk
vakmusici die behoren tot de top binnen hun discipline. Het orkest beschikt
over een geluid dat uit duizenden te herkennen is. Het repertoire en het geluid
laten zich het best typeren als symfonische popmuziek met een krachtige groove en een herkenbare beat. Muziek van Bruno Mars, Katy Perry en Armin van
Buuren van deze tijd, maar ook muziek van de Dire Straits en de soundtrack van
Top Gun komen geregeld voorbij.
Het orkest is de grote verbinder tussen Defensie en de maatschappij. Op
verschillende manieren verrichten zij met hun expertise een belangrijk rol door
middel van muziekeducatie aan kinderen en amateurmuzikanten. Het orkest
mag gerust als metafoor gelden voor samenwerking en communicatie.
Zichtbaarheid en herkenbaarheid wil het orkest nastreven door zich bij een
nieuwe, jongere doelgroep te laten zien. Dit doen ze door veel openbare
concerten te geven. Door hun veelzijdigheid treden ze dan op met bekende
artiesten, maar ook liefdadigheidsconcerten zijn geen uitzondering.
Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een overweldigend orkest met een
geheel eigen geluid. Dit komt door de unieke combinatie tussen specialisatie in
lichte muziek, een krachtige blazerssectie en de permanente inzet op hightech.
De muziek is om mensen met elkaar te verbinden, en heeft een troostende en
oppeppende functie.
Zijn er nog meer superlatieven nodig om u op 14 april a.s. naar de sporthal van
Sportlandgoed “De Haamen” uit te nodigen? Wij zien u graag.
Voor verdere informatie bezoek www.sint-callistus.nl of de facebookpagina.
5
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Wandelnetwerk Gemeente Beek
Nu het voorjaar aanbreekt en men er weer op uit trekt, willen we het wandelnetwerk
met de 4 prachtige wandelroutes eens onder uw aandacht brengen.

Deze wandelroutes zijn in 2005 ontstaan
in samenwerking met de VVV zuid
Limburg, de Gemeente Beek en het
wandelcomité van de Kon. Harmonie St.
Caecilia Beek.
Ze zijn er in geslaagd 4 routes uit te zetten die zowel links als rechtsom te belopen zijn. Deze routes zijn duidelijk gemarkeerd door houten paaltjes met de
richting aanduiding doormiddel van gekleurde plaatjes met witte pijl.
Bij vele inwoners van de Gemeente
Beek is dit wandelnetwerk niet bekend
en weten ze niet hoe mooi de buiten gebieden van onze Gemeente zijn en hoe
rijk we zijn aan natuurschoon.

Een foto van de opening september 2005 door toenmalige Burgemeester Cremers

Er is een gezegde “Beek is de Poort
naar het Heuvelland” maar als u de routes heeft gelopen zult u moeten bekennen dat dit waarheid is.
De routes zijn plusminus 7 km lang
en worden 3 maal per jaar aan een inspectie onderworpen waarna eventuele gebreken of opmerkingen worden hersteld.
Zodoende zijn de routes altijd up to date
en met trots een parel van Beek.

Kiezers bedankt! Dankzij uw stem
gaan wij aan de slag!#VeurBaek
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Kasteel Genbroek - rode route
De gele route, de Vrouwenbosroute,
start bij de ingang sporthal de Haamen
en
gaat
via
het
Vrouwenbos,
Hobbelrade , Spaubeek, Weberig terug
naar het startpunt.

Bloemenkruis op de gele route
De rode route, genoemd de Kelmonderbosroute, start op de hoek parkeerplaats Gemeentehuis - Maastrichterlaan
en gaat via het Kasteelpark met het
prachtige Kasteel Genbroek, Geverik,
Kelmond, Klein Genhout en via het
Leefbomenbos terug naar Beek.
De zwarte route, de Genhoutroute,
start op de parkeerplaats aan de Meule
bij de Hubertusmolen en gaat via Groot
Genhout, Weberig, Beek, Klein Genhout
terug naar het startpunt.
De blauwe route, de Spaubeekroute,
start op de markt in Spaubeek en gaat
via mooie hollewegen naar het plateau
van Spaubeek en via Genhout terug
naar het startpunt.

In ieder jaargetij kan men op deze routes
genieten van de prachtige kleuren in de
natuur zoals de bloesem van de fruitplantages en niet te vergeten de herfstkleuren en de prachtige vergezichten
van ons mooie Limburgse Land.
De 4 routes staan op een routekaart
welke gratis af te halen is bij o.a. het
Gemeentehuis, het VVV infopunt de
Readshop Markt Beek en bij de startpunten.
Op deze routekaart kan men ook zien
dat men overal kan in stappen op de
routes en combineren van routes is ook
mogelijk. Bij ieder startpunt staat ook
een groot routebord.
Wij wensen u dan ook veel wandelplezier en laat u eens verassen wat de
Gemeente Beek u te bieden heeft.

Een van de prachtige holle wegen

Kiezers
Tel. 06-25123064

Bedankt!

info@installatiebedrijfcarlokusters.nl
www.installatiebedrijfcarlokusters.nl
Centrale verwarming - Gas - Water - Sanitaire Installaties
7
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Dagcentrum ‘de Dagbeeker’ v
Tijd voor een kleurrijk feest!

Vrijdag 20 april 2018 viert dagcentrum
de Dagbeeker hun veertig jarig jubileum
met een spetterend feest.
En als onderdeel van de gemeente
Beek doen we dat graag samen met
een vertegenwoordiging uit deze
gemeenschap.

fotoshoot, wordt afgesloten met een
door ouders verzorgde lunch.
Aansluitend vertrekt de hele groep naar
het Auwt Patronaat waar het feest vanaf
13.30 tot 15.30 uur voortgezet wordt
met live muziek van de BeeseHofKapel,
die de hele middag kosteloos optreedt,
een optreden van Duo XL, en een verrassende act van begeleiders van het
dagcentrum. Hopelijk in aanwezigheid
van een hele grote groep genodigden
uit de gemeente.
De bezoekers en vrijwilligers van het
dagcentrum worden deze dag op feestelijke wijze ontvangen, de rode loper
ligt voor hun uit en iedereen krijgt een
“homemade” corsage opgespeld. Een
fotopresentatie “40 jaar Dagbeeker”
vergezeld met koffie en vlaai (deels gesponsord door bakker Dukers) en een

8

Voor de mensen die nog niet zo bekend
zijn met de Dagbeeker, een korte uitleg
over ons centrum.
Wij dragen er zorg voor dat mensen met
een verstandelijke beperking een prettige, passende, gezellige en leerzame invulling van de dag hebben.

Ze kunnen bij ons terecht voor een
groot, gevarieerd aanbod aan activiteiten. Samen met hen, hun ouders, begeleiders en/of wettelijke vertegenwoordigers, stellen we een dagprogramma
samen. Maatwerk dus, met activiteiten
waar de bezoeker zich prettig bij voelt.
Voor de een kunnen dat creatieve
activiteiten zijn, de ander wil misschien
een meer sportieve invulling van de
dag, of doet graag huishoudelijk werk.
Vaak zijn het combinaties van verschillende activiteiten, die aangepast worden als de behoefte van de bezoeker
verandert.
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’ van Daelzicht viert 40-jarig jubileum

Na 40 jaar ‘Beek’ merken we dat we
helemaal zijn opgenomen in deze
gemeenschap, en dat geeft een heel fijn
gevoel.
Dat we écht een onderdeel van de
gemeenschap zijn blijkt onder andere
uit het feit dat 25 vrijwilligers ons op
allerlei vlakken ondersteunen.
Overbuurman Piet Raemaekers is zelfs
al vanaf het eerste uur onze vaste steun
en toeverlaat. Dank voor die 40 jaar
Piet!
Ook de gemeente weet ons te vinden
en maakt gebruik van diensten en producten die wij met onze mensen leveren. Onze bezoekers maken op bestelling objecten voor de gemeente en we
hebben al vaak onze kunstproducten
mogen exposeren in het gemeentehuis.
Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen door de
gemeente! En onze bezoekers zijn er

hartstikke trots op dat hun werkstukken
daar worden tentoongesteld.
Het is écht fijn en het doet enorm goed
te merken dat ‘de Dagbeeker’ leeft in
Beek! We zijn dan ook heel blij dat
plaatselijke verenigingen zich kosteloos
en met groot enthousiasme voor ons inzetten.
Zo zijn carnavalsverenigingen de
Pottentoate, de Sjravelaire en de
Doorzetters al jaren trouwe gasten
tijdens het carnavalsfeest in de
Dagbeeker, en werden we onlangs door
de organisatie van de Beeker
Sprookjestocht als Goed Doel gekozen.
En niet alleen de opbrengst van die
sprookjestocht werd aan ons
gedoneerd, maar in het voorjaar zal een
groot aantal vrijwilligers van deze tocht
komen helpen een wens van veel
bezoekers te realiseren:

een belevingstuin voor mensen met
een beperking.
Fantastisch toch!
Vrijwilligers, ze zijn heel erg belangrijk
voor ons. De ontmoetingen tussen onze
bezoekers en de vrijwilligers leveren
prachtige, waardevolle contacten op.
Beide partijen vinden dat geweldig.
Mede dankzij de vrijwilligers kunnen we
ook het komende Jubileumfeest
mogelijk maken.
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natuurlijk ook gewoon te voet
komen, of met de fiets, het openbaar vervoer of met je eigen auto.
Bij binnenkomst ga je naar je
groep. De begeleiding stuurt de
activiteiten aan die in overleg
gekozen zijn.
Wat kun je bij ons zoal doen?
Hieronder enkele voorbeelden.
• Snoezelen met honden: honden
aaien, knuffelen of gewoon lekker
spelen. Iedere dinsdagmorgen komt
een groep mensen met goed getrainde honden naar het dagcentrum.
Super!

Hoe kan een dag in het
dagcentrum er voor de
bezoekers uit zien?
Samen met zo’n 60 anderen kom
je naar de Dagbeeker.
Je wordt vanuit je woonlocatie dat kan thuis zijn of een andere
woonvorm- opgehaald en met een
busje naar de Dagbeeker
gebracht. Als je goed kunt lopen,
en niet te ver af woont kun je

• Snoezelen: wil je lekker ontspannen?
Of heb je na de lunch even behoefte
aan rust? Geniet je van rustige
muziek of vind je het fijn om zachtjes
te schommelen in een comfortabele
stoel? We hebben een prachtige
snoezelruimte voorzien van een
heerlijk waterbed, grote ballenbak,
rustgevende lichteffecten, waterkolommen met kleur en ritmische
luchtbellen, en vloeistofprojectie.
Naar wens vult de muziekinstallatie
de ruimte met mooie, zachte klanken.
• Variété: speel je graag toneel en is
theater je allerliefste hobby? Dan ben
je geknipt voor onze variété-groep
waar je nieuwe (toneel) acts instudeert die bij feestelijke gelegenheden
worden uitgevoerd. Doe je mee?
• Zangkoor: 1x per week komt het
zangkoortje samen. Je oefent samen
met anderen liedjes en laat die horen

tijdens allerlei evenementen. Luister
je liever muziek, en vind je zingen niet
zo erg leuk? Kom dan gewoon lekker
luisteren tijdens het oefenen!
• Sport: ook als je graag sport, danst of
spellen doet ben je bij ons aan het
juiste adres! We hebben een grote
eigen sportzaal met allerlei sportvoorzieningen waar je in groepjes van
sport, spel, en discodansen kunt
genieten. Ben je wat ouder?
Dan krijg je een aangepast
bewegingsprogramma in de senioren
activiteitenruimte. En ook voor
zwemmers hebben we een prachtig
aanbod: samen zwemmen in
sportcentrum de Haamen!
• Keuken: je helpt bij het rondbrengen
van koffie en thee naar de verschillende groepen, helpt mee bij de vaat
en de voorbereidingen van de soep
die 2x per week een extraatje vormt
bij de lunch.
• Leeroefeningen: je bent nooit te oud
om te leren!
Daarom kun je bij ons je lees-,
schrijf-, en/of rekenvaardigheid op
speelse manier onderhouden of uitbreiden in de ontwikkelingsgroepjes.
• Externe werkplekken: Als je graag
buiten het dagcentrum, bijvoorbeeld
in een bedrijf wilt werken, gaan we
dat voor jou proberen te regelen.
Natuurlijk doen we dat ook dan in
overleg met jou, je ouders en/of
vertegenwoordigers. Op dit moment
hebben we werkplekken bij supermarkt Jan Linders, Plus, Albert Heijn
en zorgcentrum Franciscus, allemaal
in Beek.
• Nog eventjes en dan beschikt het
dagcentrum over een prachtige
belevingstuin. Deze wordt nog dit
jaar gerealiseerd door de inzet en het
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sponsorbedrag van de werkgroep
van het Beeker Sprookjes Comité.
Sprookjes bestaan dus echt.
• Creatieve activiteiten: je bent creatief.
Schilderen, werken met klei of
andere materialen is helemaal je
ding. Dan kun je terecht in een van
de twee Atteljee groepen in de
Dagbeeker, waar alle denkbare
objecten worden beschilderd en
prachtige objecten van keramiek
gemaakt worden
Je ziet, er is voor iedereen wel wat te
vinden in de Dagbeeker!

Dienstverleningsinitiatief
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niet goed van de grond gekomen.
Een groepje cliënten onder begeleiding
van personeel zou heel graag klusjes
willen uitvoeren in de wijk. Denk hierbij
aan glas naar de container brengen,
boodschappen meebrengen van de
markt etc.
Mochten wij alsnog een helpende hand
kunnen bieden in de wijk dan kunt u dit
kenbaar maken via ons mailadres:
dcdedagbeeker@daelzicht.nl
Wij zullen vervolgens beoordelen of we
aan uw vraag kunnen voldoen.

Wist u dat ‘de Dagbeeker’ over
een EIGEN CADEAUWINKEL
beschikt die voor iedereen
toegankelijk is?

En waar dus iedereen het hele jaar door
voor zeer redelijke prijzen de mooiste
schilderijen, objecten van pulp-art en
prachtigste keramiekvoorwerpen kan
kopen? En waar je terecht kunt voor
mooie themagerichte cadeautjes rond
feestdagen als kerstmis, Pasen en
carnaval. Allemaal gemaakt door onze
bezoekers.
We zouden het erg leuk vinden als u
eens een kijkje komt nemen.
Wip gewoon eens binnen!
Openingstijden
van maandag t/m vrijdag:
10.00 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
of op afspraak. T: 0475 - 57 76 79

Tot ziens in de Dagbeeker!

Helaas is ons dienstverleningsinitiatief
bij gebrek aan behoefte in de wijk nog
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Speelgroep Het Nieuwe M

INLOOPSPREEK U U R
Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

In september ging de spelersgroep van Speelgroep het
Nieuwe Masker enthousiast van start met een nieuw
toneelstuk.

Pijn in uw rug of nek? Knieklachten?
Schouderpijn? Andere fysieke kwalen?

Met zorg had de leescommissie samen met Wiel
Heijnen, de regisseur, lid én mede-oprichter van Het
Nieuwe Masker een nieuw stuk gevonden en werd het
door Wiel in het dialect omgezet en bewerkt.
Wiel had vanaf het begin van de repetities heel duidelijk
voor ogen hoe eenieder zijn of haar rol het beste kon
neerzetten. Met zijn nog steeds jeugdig enthousiasme
bracht hij dat dan ook elke repetitie op ons over.

U wilt graag inzicht in uw klacht, zonder meteen een behandeltraject
in te gaan?
Dan is ons inloopspreekuur voor u een ideale oplossing. In ongeveer
tien minuten stellen wij vrijblijvend vast of fysiotherapie u kan helpen
bij uw probleem.
De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een vervolgtraject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed
advies!

Maar veel repetities hebben we niet samen gehad,
Wiel overleed geheel onverwacht op 28 oktober 2017.
We waren verslagen…. Hoe moest het nu verder?
Het Nieuwe Masker zou nooit meer hetzelfde zijn.
De maandagavond, onze repetitie-avond zou nooit
meer hetzelfde zijn. Toch hebben we geen moment geaarzeld: het stuk zou “gewoon” gespeeld worden.

INLOOP
SPREEKUUR
Uw specialist in bewegen in Beek!

Thijs van Es en Patrick Janssen hebben aangeboden
de regieklus samen op zich te nemen en we pakten de
draad weer op. Dat was zeker niet makkelijk maar het
gaf ons ook veel steun.
Uit eerbetoon en ter nagedachtenis aan Wiel brengen
we dit stuk in april op de bühne.
We hopen van harte dat u komt kijken!

FYSIOTHERAPIE GCN
Kerklaan 11b, 6191 GM Beek
T: +31 (0)46 4374664
E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

Over het stuk:

Ein erfenis. En dan …?
LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG Week menu van € 22,50 voor € 19,50
Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl

De broers Hub en Jan erven de schoonheidssalon van
hun overleden tante José. De heren zijn van plan de
salon met veel winst te verkopen maar dan moet ze wel
eerst een flinke opknapbeurt krijgen. Voor een schilder
en een timmerman is dat klusje zo gepiept.
Maar van opknappen komt weinig aangezien de klanten
gewoon blijven binnenlopen en ook zij verwachten een
“deskundige” opknapbeurt.
Van de meeste behandelingen hebben de heren nog
nooit gehoord, maar ze laten zich niet kennen.

DE ZONNIGE VOORJAARSWEKEN!
GR A
OPME TIS
TE
MONT N ÉN
AGE
BIJ ALL

20 % G
IN
KORT RASVRAAG NAAR
DE VOORWAARDEN
ACTIES GELDIG
T/M 30-4-2018

ER
OP T ERING
ZONW X AFLE X
LU
VAN

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN
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EN RO CREENS
LLUIKE
N

/

+31 (0)46 474 23 11

/

KIJK OP WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL VOOR ALLE ACTIES!
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e Masker speelt: Ein erfenis. En dan…?

Voorstellingen:
Vrijdag 20 april, zaterdag 21 april en zondag 22 april 2018
Asta Theater, Markt 6a in Beek.
Kaartjes: € 7,50. Aanvang 20.00 uur
Met een beetje logisch denken kun je heel ver komen.
Omdat het niet om de makkelijkste klanten gaat, loopt het
niet altijd even soepel. Gelukkig kunnen de heren terugvallen op een stagiaire die enthousiast aan de slag wil.
Maar als dan ook nog blijkt dat Hub en Jan niet de enige
erfgenamen zijn, moeten de heren er alles aan doen om
hun erfenis te behouden.

Voorverkoopadressen:
Hub Hoedemakers, Markt 22, Beek, 046-4361909
Versmarkt Neerbeek Pascal Vroonen, Laurentiusstraat 15,
Neerbeek, 046-4372180
Reserveren: hetnieuwemasker@hotmail.com of tel tussen
18.00 - 20.00 uur op telnr. 046-4740026/ 06-49944535

Zeet geer benuujd? Reserveer dan sjnel!
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Op zondag 22 april 2018 vindt in het St. Hubertus
Kunstcentrum een uniek kunstconcert plaats met
vele muziekstromen en verrassende kunst
Kunst.
Er is een bijzondere collectie van schilderkunst en keramiek te bewonderen,
gemaakt door de kunstenaars van
Stichting Daelzicht. Het wordt een unieke overzicht tentoonstelling die slechts
te bewonderen is voor, in de pauze en
na het kunstconcert.
Het concert heeft dit jaar ook een bijzonder karakter.
Vele muzieksoorten worden ten gehore
gebracht door artiesten die allen hun
sporen hebben achter gelaten in de muziekwereld. De muziek die U kunt beluis-

teren gaat van klassiek tot zeer modern,
uitgevoerd door jonge en wat minder
jonge mensen.
Musiceren zullen:
Vocaalensemble Cantabile uit Eupen
o.l.v. Gerhard Sporken.
Southern Voices, 3 jonge sopranen
die een brug slaan tussen de
klassieke en de moderne muziek.
Guilherme Gomes Raminhos,
een Portugese jongeman en een
virtuoos op de gitaar.
Kyle Schielen, op zijn Beltuna
accordeon heeft hij de harten van
1000den mensen weten te veroveren.

Voor dit unieke kunstconcert zijn
kaarten verkrijgbaar bij:
- Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14,
Genhout
- Schoenmode Hoedemakers,
Markt 25, Beek
- Bloemenzaak Manjefiek,
Hoofdstraat 41, Schimmert
- en bestellen via
wubaghs@kpnplanet.nl of
telefonisch 046 - 4375457
Kunstenaars van
Stichting Daelzicht
Met heel veel genoegen willen wij U kennis laten maken met de kunst van diverse kunstenaars van Stichting Daelzicht.
Voor diegenen die nog niet kennis

Tijn Bosch, als 13-jarige, Nederlands
kampioen DJ. Een toekomstige
Armin van Buuren?
Vanaf 13.30 uur kunt U de Kunst al
bewonderen.
Het concert begint om 14.30 uur.
De entree bedraagt € 10,- incl. een consumptie, maar in de voorverkoop € 9,De jeugd tot 13 jaar betaalt slechts
€ 4,50 entree.

KUNST EN CONCERT IN
ST. HUBERTUS KUNSTCENTRUM
Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com
14
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•
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Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed
Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl
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hebben genomen van hun werken wil ik
zeggen dat dit een fantastisch ontdekkingstocht is door de wereld van de
kunst en voor diegenen die al meerdere
werken hebben gezien van de
Daelzichtfamilie, dan bent U nu in de gelegenheid om een unieke verzameling
van hun werken te kunnen bewonderen.

In diverse ateliers verspreid over
Limburg, ontwikkelen kunstenaars van
Stichting Daelzicht hun creativiteit en
artistieke talent.
De kunst die ze maken is kleurrijk en van
hoge kwaliteit.
De kunstenaars maken eigen creaties en
werken ook in opdracht, ze vinden
kracht en voldoening in het maken van
mooie dingen.
De begeleiding ondersteunt bij de zoektocht naar talent en vaardigheden en de
persoonlijke ontwikkeling.

08:53
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Artiesten:

Southern Voices

Vocaal ensemble Cantabile.

Southern Voices is een nieuw dames
ensemble, gevormd door de sopranen
Eline van den Broeke, Elmy Kremer en
Aukje Pijper.
Hun muzikale opleiding hebben ze genoten bij de Limburgse Koorschool
Cantarella en later Canta Volare.
Zingen van deze 3 dames is hun grote
passie en door jaren samen te zingen
hebben zij een unieke homogene klank
ontwikkeld.
Om hun muzikale kwaliteiten verder te
ontwikkelen nemen zij deel aan diverse
workshops en masterclasses van gerenommeerde musici.
Zij willen een brug slaan tussen de moderne en klassieke muziek door bijv.
moderne muziek in een klassiek jasje te
stoppen, of klassieke muziek te zingen
in een moderne hedendaagse uitvoering. Een uitdaging waarvan U tijdens dit
concert enkele verrassende voorbeelden zult horen.
Zij hebben in hun nog korte loopbaan al
vele successen bereikt.
Zij hebben o.a. deelgenomen aan de
Lazy Sunday Concerts & Co en aan

Dit dynamisch ensemble, onder leiding
van Gerhard Sporken en Paul Voncken
als 2de dirigent, bestaat uit 16 jonge
zangers en zangeressen, die allemaal
muzikaal geschoold zijn.
Het ensemble werd in 1995 opgericht en
presenteert zich met uitstekende resultaten elke 4 jaar in de hoogste klasse
van het Oost-Belgische korenfestival.
Het is één van de topkoren van België.
Hun repertoire is veelzijdig. Van middeleeuwse gezangen tot hedendaagse
koormuziek. Zij verlenen o.a. ook hun
medewerking aan grote muzikale projecten zoals de veel geprezen uitvoering
van de “Messe breve in re”van Marion
Michels.
Met talrijke optredens in België,
Duitsland, Luxemburg en Nederland bewijst het koor telkens opnieuw hun aanstekelijke vreugde in muziek.
Met andere woorden: Een ensemble dat
U gehoord moet hebben. De organisatie
is dan ook zeer verheugd U te kunnen
laten genieten van dit fantastische koor.

Niet alleen schilderijen, maar ook objecten van keramiek en pulp-art, beschilderd porselein, beschilderde vogelhuisjes en urnen met een persoonlijk
karakter behoren tot de gevarieerde collectie Daelzichtkunst.

Kiezers Bedankt!
15
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Kyle Schielen
Kyle (17 April 1998) begon met accordeon spelen toen hij 9 was. Kyle kreeg de
accordeonmuziek met de paplepel ingegoten. Van kids af aan ging hij al met zijn
ouders mee op vakantie naar Oostenrijk
waar hij vaak Oostenrijkse volksmuziek
hoorde. Dit vond hij zo mooi dat hij op
zijn 9e besloot om accordeon te gaan
spelen.

Toma Cultura te Thorn en onlangs hebben zij samen met Herman van Veen en
Edith Leerkes een aantal kerstconcerten
gegeven, waaronder concerten in het
Koninklijk Theater Carré te Amsterdam.
Guilherme Gomes Raminhos

Guilherme Gomes Raminhos, geboren
in 1999 in Lissabon, dus slechts 19 jaar,
begon zijn studie gitaar als 8-jarige.
Eerst op de Muziekschool en vanaf zijn
11de op de Muziekacademie van
Almada. Hij was een zeer belovende
leerling, want al als 15 jarige werd hij
toegelaten aan het conservatorium te
Lissabon, waar hij studeerde onder leiding van Júlio Guerreiro.
Sinds september 2017 studeert
Guilherme aan het conservatorium te
Maastricht en voor de geïnteresseerden
o.l.v. Carlo Marchionne.
Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij
al vele successen geboekt, te veel om
hier op te noemen. Hij werd 8 keer 1ste,
3 keer 2de en 3 keer 3de op national en
internationale concoursen.
Het is dus één van de pareltjes op dit
kunstconcert, waarvan U kunt genieten.

Tijn Bosch
Wat een ongelofelijk verhaal. Een jonge
man van 13 jaar uit Genhout wordt in de
categorie tot 18 jaar Nederlands kampioen diskjockey. Mogelijk dat hij over een
aantal jaren de grote concurrent van
Armin van Buuren gaat worden.
Ofschoon hij liefhebber van progressive
house is, een muziekgenre met een flinke beat, kan hij als waardig kampioen allerlei muzieksoorten mixen op zijn draaitafel.

Tijdens dit kunstconcert, dat al bol staat
van vele muziekgenres, gaat Tijn U overtuigen dat deze jongeman op zijn draaitafel veel meer kan dan progressive
house. Komt luisteren en verwonder U
over deze zeer talentvolle jongeman uit
Genhout.

Kyle begon onder leiding van de
Russische muziekdocent
Anatolie
Senine aan zijn accordeon opleiding.
maar dat was klassiek en dat was niet
wat hij wilde. In zijn genen zat een ander
soort muziek. Hij veranderde van muziekleraar en ging naar Dominique
Paats, die
bekend was
met de
Oberkrainer muziek. Hier leefde Kyle
weer helemaal op. Zijn instrument werd
aangepast op de muziek die hij wilde
spelen. Ze kwamen uit op zijn huidige
Beltuna. Later kreeg Kyle nog les van
Paul Huijnen.

Op zijn 12de speelde Kyle met het wereldberoemde Goldried-Quintet in
Oostenrijk en vele mooie optredens
volgden. Als accordeonist kreeg Kyle in
het Limburgse steeds meer bekendheid.
Enkele leuke optredens waren o.a. de
theater shows met Jack Vinders, waar
Kyle ook met zijn zusje Gwen (speelt
harp) een duo vormde. Sponsor optreden met team L1 waar oa Beppie Kraft,
Frans Kronenberg en Jack Vrins aanwezig waren. Oktober feesten in Brunssum
waar Kyle voor 3000 mensen op de
bune mocht staan en een live optredens
bij TV Limburg, L1 en radio Parkstad,
prachtige concerten met Cantokoor
Limburg i.s.m. Beppie Kraft, enz.
Toen Kyle 15 jaar was werd hij winnaar
van “de Sjeng”, (een onderscheiding
voor jong aanstormend talent), waarmee
hij op het vrijthof voor ruim 20.000 mensen mocht optreden. Hij was de jongste
Sjeng-winnaar ooit. Hierop volgde een
optreden in de oudejaarsshow van Ivo
Niehe.
17
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Toneelvereniging Ons Genoegen

Ons Genoegen in Genhout mag dan wel over vier jaar de 100
aantikken, we zijn nog steeds springlevend en actief! Dit jaar
spelen maar liefst twee jubilarissen mee: Roger Voncken 40
jaar lid en Raymond Swelsen 25 jaar lid. Zoveel jaren inzet en
betrokkenheid naar onze vereniging is iets om vieren en om
even bij stil te staan. Een vereniging valt of staat met de betrokkenheid en verbondenheid met zijn leden. Zowel Roger en
Raymond hebben de afgelopen jaren in diverse bestuursfuncties de vereniging mee opgebouwd tot wat ze nu nog steeds
is; bruisend, vitaal en jong want onze jongeren zijn ook in deze

18

productie goed vertegenwoordigd. Iets waar we bijzonder
trots op zijn! De combinatie van de geroutineerde spelers en
de jongere talenten zorgt voor veel speelplezier en daar willen
we ons publiek graag van mee laten genieten. Na onze premièrevoorstelling op 15 april 14.30 uur is er gelegenheid om
de jubilarissen in het zonnetje te zetten en te feliciteren.
Ons Genoegen staat al jaren garant voor een heerlijke toneelavond met een gulle lach en af en toe een traan. Ook dit jaar
gaan we ons publiek verblijden met een hilarische voorstelling:
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“HARRY”, een zeer vermakelijke en verrassende komedie
over een konijn van bijna twee meter lang. Gaat u deze, net als
Edward, ook zien? HARRY is gebaseerd op Harvey, een van
de meest gespeelde toneelstukken op Broadway. In 1945 won
dit stuk de Pullitzerprijs, één van de meest prestigieuze prijzen
in het toneellandschap. De Oscarwinnende filmversie met
James Stewart trok lange tijd volle zalen en enkele jaren terug
ontving Jim Parsons lovende kritieken voor zijn vertolking als
Edward. Onze regisseur Marcel Lemaire heeft Harvey vertaald
en bewerkt tot onze HARRY!

bilarissen)
elsen (de ju
w
S
d
on
m
cken en Ray
Roger Von

Is het niet om gek te worden? Arme Marga en arme Veronique!
Zij zijn gaan wonen bij Edward, in zijn prachtige grote villa.
Daar is niets mis mee. Zij hadden zich er op verheugd om in de
grote salon heel veel chique en cultureel verantwoorde party’s
te geven maar dan gooit er iemand roet in het eten...Edward,
broer van Marga en oom van Veronique, heeft namelijk een
speciale vriend. En als we speciaal zeggen, dan bedoelen we
ook echt speciaal. Hij is namelijk onzichtbaar! En niet alleen
dat, maar het is ook nog eens een dier. Een konijn. Een wit konijn van een meter zesentachtig. Harry. Harry beschikt over bijzondere gaven. Hij kan in de toekomst kijken. De tijd stilzetten.
En alles regelen wat je hartje maar begeert. Verder houdt hij
net als Edward van een stevige borrel. Zij zijn dan ook samen
vaak te vinden in een
café. Nou ja, we zien dan
alleen maar Edward.
Want die Harry bestaat
toch zeker niet? Edward
stelt hem aan iedereen
voor. Daarom durven
Marga en haar dochter
niemand uit te nodigen. Zij worden helemaal gek van hem met
zijn zogenaamd konijn. Zij besluiten om
hem op te laten
nemen in een psychiatrische inrichting.
Maar dan begint de
trammelant
pas
echt! Alles gaat mis.
We vallen van de
ene doldwaze situatie in de andere.
Wat er precies gebeurt, vertellen we
niet. Komt u zelf
maar kijken.

Onder regie van Marcel Lemaire brengen we HARRY
op zondag 15 april om 14.30 uur op de planken.
Aansluitend aan deze voorstelling is de receptie voor onze
jubilarissen.
Op 19, 20, 21 en 22 april spelen we om 20.00 uur.
Voorstellingen vinden plaats in zaal Vroemen, Hubertusstr. 14
Genhout.
We hebben goed nieuws voor ons publiek wat slechthorend is.
Voor mensen met een hoortoestel hebben we een ringleidingsysteem aangelegd. Dit betekent dat men geen woord
hoeft te missen en dat men dus optimaal kan genieten van
onze voorstelling. We bedanken het Kansfonds dat wij, dankzij
hun steun, deze service kunnen bieden.
Reserveren kan via harryonsgenoegen@gmail.com of
via 046-4370999 (tussen 18.00-20.00 uur). Entree € 9,-
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Garageverkoop
Geverik
Het is een traditie aan het worden
in het Beekse Geverik,
DE GARAGEVERKOOP.
Het gehucht bestaat uit twee doorgaande straten en
enkele zijstraatjes.

Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alle huishoudelijke taken
en tuinieren - koken - ramen wassen kleine klusjes - verstelwerkzaamheden boodschappen honden uitlaten - dieren verzorging
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84

OPNIEUW BEKLEDEN

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Een aantal bewoners zetten hun garagepoort/deur voor
U open met spullen die voor hun overbodig zijn. Het is
een mooie gelegenheid om ons gehuchtje te ontdekken
en er een wandeling te maken.
We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 14.00 uur.

Kom daarom allen op 21 april a.s. naar Geverik,
wie weet zit er iets moois voor jullie bij.

Tot ziens op 21 april 2018!!
Buurtvereniging Geverik

Neem een foto
van uw zitmeubel
n
mee en wij make
dan meteen
een passende
offerte.

TIP!

Koop ee
no
beauty ude
kringloo bij de
pw
praat m inkel en
et ons
herstoffe over
ren.

Stoel
vanaf
150,=

Fauteuil
vanaf
695,=

Bank
vanaf
995,=

MOL & GEURTS GROEP - Industriestraat 14 6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

Online
offerte!
molgeu
rts.nl

Hoekbank
vanaf
1.495,=
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SMEZO BFC versterkt zich met jong talent
Het team van Smezo BFC dat zich verzekerd zag van een plekje in de eredivisie komend seizoen, heeft een jong
talent aan zich weten te binden. Ruben
Heuvelsland, 18 jaar, heeft onlangs
besloten dat hij vanaf volgend seizoen
in de kleuren van BFC gaat spelen. De
linkshandige opbouwer speelt nu in de
heren A en het heren senioren 1 team
van V&L en wordt volgend seizoen door
trainer en coach Nick Onink opgenomen
in de selectie van Smezo BFC.
Nick Onink is zichtbaar enthousiast over
dit jonge talent. “Ik heb Ruben al een
aantal keren zien spelen en hij traint
sinds kort met ons mee. Ik heb er alle
vertrouwen in dat Ruben zich in korte
tijd thuis voelt binnen het team en bij
BFC als vereniging en dat we komend
seizoen nog veel mooie dingen gaan
zien van deze linkshander.”
Ruben vertelt rustig verder: “Ik handbal
bijna 10 jaar en al die tijd heb ik bij V&L
gezeten. Mijn moeder heeft hier ook
vroeger gespeeld.
Een tijd geleden kwam ik in contact met
BFC en ben ik door Nick en teamgenoten enthousiast gemaakt.
Ik train inmiddels (naast mijn 2 trainingen
en 2 wedstrijden bij V&L) doorgaans ook
2 keer per week mee met de selectie
van Smezo BFC.
Mijn eerste indruk?
Het is een gezellige groep, een hecht
team waarin ik goed opgevangen word.

Ruben Heuvelsland met trainer Nick Onink van Smezo BFC
En voor mij persoonlijk is het natuurlijk
hartstikke mooi dat ik mijn opwachting
kan maken in de eredivisie.
Dit is toch weer een serieus stapje hoger
dan de hoofdklasse waar ik nu met V&L
in speel.”
Ruben zit op 6 VWO aan het Graaf Huyn

College, woont in Geleen en is van plan
om na zijn eindexamen rechten te gaan
studeren in Maastricht.
Naast handballen is wielrennen een
favoriete bezigheid.
Tijd voor een bijbaantje is er niet, na
school komt sport en sport en nog meer
sport…

IVN Spau-Beek
Donderdag 3 mei:

Kruidenexcursie

Zoals deelnemers aan deze excursie wel weten, onkruid bestaat niet. Wij
gaan deze avond op bezoek bij een aantal voor de mens nuttige planten.
Dat kan zijn omdat ze lekker zijn om op te eten of als thee te drinken, of
omdat gedacht wordt dat ze medicinaal nut hebben, danwel op een andere
manier gebruikt werden of worden.
Mochten we wilde planten vinden geschikt voor thee, die kans is groot, dan
zullen we deze thee voor u maken en proeven na afloop van de excursie.
Ons zoekterrein is gelegen bij de Geleenbeek, nabij ons IVN Natuurcentrum.
N.B. We gaan geen zeldzame kruiden plukken op dit terrein, wel aanwijzen
en bespreken. Daar waar een overdaad te vinden is, bv van brandnetels of
paardebloemen, geldt dit niet.
Informatie: Elly Graafmans 046-4374800
Datum: 3 mei Start wandeling: 19.00 uur
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelname is gratis.
Vertrekpunt: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis Spaubeek)
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Zomerkledingbeurs
Zomerkledingbeurs
damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
9 t/m 12 april 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
LASWERKZAAMHEDEN
ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
COMPLEET SCHADEHERSTEL
ONDERHOUD EN APK
REPARATIE
UITLATEN / ACCU’S
UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
AIRCO ONDERHOUD
VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Van 9 t/m 12 april 2018 organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de zomerkledingbeurs in
MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel) ,
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.
Inbrengen kleding
Maandag 9 april van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 10 april van 10.00 - 14.00 uur

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

• Personen en bedrijfswagens
• Alle verzekeringsmaatschappijen
• Gratis* vervangend vervoer *exclusief brandstof

Verkoop kleding
Woensdag 11 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 12 april van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding
Donderdag 12 april van 19.00 - 20.30 uur
Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.
Op woensdag 11 april staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar.

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99

Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel
Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl
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Keulers Aarts-Mulder Advocaten
Gratis juridisch adviesgesprek:
- Kantoor Beek
(op donderdag 16.00 - 18.00)
- Bibliotheek De Domijnen
(op zaterdag)
- Partners in Welzijn Beek
(op donderdag)

Bezoekadres:
Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
fax 046 - 437 38 19
www.keulersadvocaten.nl

Bezoekadres:
C-Mill ruimte 1.31
Jan Campertstraat 7
6414 SG HEERLEN
tel. 045 - 571 62 46

mr. J.A. Moonen
mr. W.de.Vilder
mr. J.F.C Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
mw. mr. I.G. Aarts
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Effe Wachte Band

Hallo allemaal,
Op zondag 15 April 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur
vind een bijzonder muzikaal evenement plaats in het
Gemeenschapshuis in Neerbeek.
Dan komt de Effe Wachte Band u muzikaal verrassen
met een uitgebreid repertoire. Effe Wachte Band viert
zijn 25 jarig Jubileum in 2018 met gratis optredens
voor Goede Doelen.
En dit goede doel zijn wij, de Neerbeekenaren.
Zonnebloem, KVO en Gemeenschapshuis organiseren
dit evenement in eerste instantie voor hun gasten,
maar willen dat alle andere mensen ook van deze
leuke, te gekke muzikale middag kunnen genieten.

Daarom lieve mensen kom op zondag 15 april 2018
om 14.00 uur naar het Gemeenschapshuis Neerbeek
om te genieten van een spetterend optreden van de
Effe Wachte Band.
Effe Wachte Band is een groep enthousiaste muzikanten
uit Beek en omgeving, variërend in leeftijd, maar met het
gezamenlijke doel om vlotte aanstekelijke muziek te
presenteren in een leuke visuele context.
Het repertoire is een verzameling van hits uit een periode van
meer dan 40 jaar.
Wij zijn ervan overtuigd dat u een heel leuke middag heeft.
TOT ZIENS

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

GROTE OF KLEINE SCHADE?
Geen zorgen. Wij regelen het!

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op
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NIEUW:

HAARVERLENGING
DMV MICRORINGS
kom langs voor meer info

DE kapper voor dames en heren, met een authentieke barbershop voor de man en een stoere salon voor de dames.
We hebben bakken vol ervaring en veel kennis van het oude herenvak zoals knippen, scheren en baardverzorging.
Ook de dames kunnen bij ons terecht voor alle haarbehandelingen.

IEDERE DAG GEOPEND VANAF 9.00 uur • ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 tot 17.00 uur
ALTIJD ZONDER AFSPRAAK • De koffie staat klaar.

Collectie van maat 38 t/m 64.
Enorme keuze.
Kleurig, bijzonder en comfortabel.
Wekelijks nieuwe collectie.

7 dagen per week geopend.

Volg ons via facebook.com/excentriquebeek

24
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JAAAAA, KinderVakantieWerk 2018 komt er weer aan!
JAAAAA, KinderVakantieWerk 2018 komt er weer aan! 6 t/m 10 augustus (week 32) staat weer in het
teken van een te gekke week vol doldwaze avonturen! Het thema houden we nog even geheim...
Inmiddels hebben alle vrijwilligers in ons
systeem al de inschrijfformulieren ontvangen.
Deze dienen zij vervolgens vóór 1 juni in te
leveren, ook wanneer zij dit jaar helaas niet
kunnen deelnemen.
Heb je het formulier niet ontvangen of heb je
een nieuw e-mailadres? Stuur dan even een
mailtje naar kvwbeek@gmail.com.
De inschrijfformulieren voor de kinderen zullen
woensdag 25 april worden uitgedeeld op de
Beekse en Spaubeekse basisscholen.
Dinsdag 8 mei zijn tussen 18.00 uur tot
19.00 uur de inschrijvingen voor de kinderen
in ‘t Auwt Patronaat
(Burg. Janssenstraat 45, 6191 JB Beek).
Met vriendelijke groet,
Tim Gijzen
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--- nieuw item --- nieuw item ---

De foute foto van Loe
Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.
Paulo Coelho

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten
kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Markt 63
6191 JK Beek
Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl
beek@readshop.nl

Servicepunt

Servicepunt

VAN ALLE
MATEN THUIS
DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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Vanaf deze maand maakt onze fotograaf, Loe Bergers,
telkens een foto in een van de kernen van Beek,
en laat vervolgens een belangrijk onderdeel van deze
foto verdwijnen.
Om een beetje op te warmen,
is de allereerste foto niet zo moeilijk.
Aan u, de lezer, de taak uit te vinden wat “mist”
op deze foto.
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com
en we vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen een
naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.
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Japo
Nuutsbaeker enkele foto’s van Beekenaren die gedwongen werden om voor de Duitse soldaten schuttersputten
te graven langs de rijksweg, vanaf Neerbeek tot aan het
Moorveld. Soms schonk de heer Sangers een extra
borrel die men aan de fabriek op het Wolfeynde kon
afhalen.
Een minder prettige mededeling. Caesar handbal 1e
team is gedegradeerd uit de derde divisie en kan
volgend jaar op provinciaal niveau proberen terug te
keren.
Daartegenover staat weer dat zaalvoetbalteam
De Haantjes kampioen is geworden van de hoofdklasse
Zuid. In een duel met F.C. Wierts uit Weert gaan ze
uitmaken wie kampioen van Limburg is.
En het kan niet op, want het eerste damesteam van
handbalvereniging Blauw Wit is ook kampioen geworden
in de provinciale klasse.
Op de nationale molendag zal de Hubertusmolen in
Genhout weer volop haar rondjes draaien.
We kunnen allemaal gaan kijken.
Wilt u wel rekening houden met de reconstructiewerken
aan de Rijksweg. Er is maar een weghelft beschikbaar
voor het verkeer uit Sittard. Het verkeer vanuit
Maastricht wordt omgeleid via de Veldekelaan.
Als je er piekfijn wilt opstaan loop dan naar de
gemeentebalie en koop een mooie stropdas met de
naam BEEK en het gemeentewapen erop.
Gegarandeerd dat je zult opvallen. Het kost maar
fl.17.50. Ook mooi als relatiegeschenk.

... 60 jaar voetbal in Spaubeek. Na Genhout vorige maand
60 jaar gevierd te hebben, is het nu de beurt aan
Spaubeek. Uit het verhaal is wel op te maken dat met
vallen en opstaan, en met groot doorzettingsvermogen,
de huidige bloeiende vereniging is ontstaan. Ze zijn nu in
...
het bezit van een mooi veld, kleedruimtes en een mooie
kantine. Nu nog de voetbalprestaties omhoogkrikken en
alles is compleet. Dat er feest gevierd gaat worden is
wel zeker.
...
... Theo van Winkel mijmert na over het verdwijnen van de
vele hoogstambomen in en rond Neerbeek. Langs de
veldweg naar Spaubeek staan hier en daar nog enkele
schamele hoogstam bomen in, al of niet, met meidoorn...
hagen afgescheiden weiden. Het is het schamel restant
van de oude glorie van de prachtige boomgaarden, die
als een groene zoom achter de hoeven en huizen van
...
Neerbeek lagen.
... Op de praatstoel zit deze keer Sjir Gerits.
“Mister Caesar” of “Mister Haantje”, refererend naar de
...
voetbalploegen. Gedenkwaardig was de opening van
sportpark De Carmel. De wedstrijden tegen Monaco en
Haipoel tel Aviv uit Israel. En het beslissingsduel tegen
Allemania in de Baandert in Sittard. En de landstitel in
...
1971. Er zijn zoveel herinneringen. Hij was ook de
vakman in het benaderen en vastleggen van sponsoren.
Hij was ook de eerste voorzitter van een sportploeg die
met Pierre Smeets en Rie Dirx naar Gundelfingen reisde.
Met Sjir aan het woord krijg je wel een dag om.
En pas op met de griep…
... John Bannier heeft zijn oor te luister gelegd:
Zo vernam hij dat de ambtenaren van Beek naar
Groetjes
Gundelfingen gaan. Kosten 75 gulden. Andere
Japo
Beekenaren mogen ook mee, maar moeten dan meer
neertellen. Je bent ambtenaar of
niet.
... Het witte hoekpand in hobbelrade is
ook bijna gesloopt. Dat kan toch
niet de bedoeling zijn.
... En dat terwijl Beek een budget heeft
van 65.000 gulden voor het behoud
van panden met een beeldbepalend
karakter.
... De KBO St. Josef is een ledenwerfaktie begonnen. Haast u met 50 jaar
te worden, dan mag u meedoen. En
de volksdansgroep “Oos Plezeer”
zorgt voor de beentjes van de vloer.
... De inwoners van Beek hoeven voor
de viering van koninginnedag niet
meer naar omliggende gemeenten.
Er is nu een heel programma
opgesteld door het oranje comité,
Horeca Beek, Federatie
muziekverenigingen en Beek bloeit.
De tent staat al recht.
De puttengravers
... In het kader van de komende
J.Dobbelsteyn,
L.
Peters
(Spar),
Lahaye (Schoenmaker), F. Pisters, Fr. Mennens,
bevrijdingsdag publiceert de
G. Colin (Rijwielhersteller, J.hallmans (Schoenmaker), H. Lahaye (Kleermaker), Fr. Custers
27

april 2018 - NB no. 4:Layout 1

15-03-2018

08:54

Page 28

EEN GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS
VAN DE BEEKSE BODEM

Geologie bepaalt voor een aanzienlijk deel het landschap,
ook het Limburgse en dus ook het Beekse. Lei Nelissen is
IVN-Natuurgids van IVN-Spau-Beek en graag bereid om de
argeloze wandelaar in deze contreien uit te leggen hoe de
bodem en het reliëf van Beek door duizend jaren, zelfs
miljoenen jaren heen via ijstijden en andere grote 'natuurevents' werden gevormd.
Lei heeft als hobby amateur geologie. De laatste jaren is hij
veel bezig met de geologische opbouw van het Limburgse
landschap, en al vanaf het moment dat hij als kleine jongen
naar bijzondere stenen liep te zoeken in lokale groeves.
Lei vertelt niet alleen wat er nog in het ons omringende land-

28

schap te zien is, dat ontstaan is vanuit een heel ver verleden,
hij vertelt ook welke schatten, steensoorten en fossielen in
deze bodems aan te treffen zijn.
Heeft u ergens een aparte steen gevonden maar u weet niet
welke het is? Lei kan u zeker helpen!
Kortom een boeiende zondagochtendlezing, met veel uitleg
en dialoog door een echte kenner.
De toegang is gratis, vol is vol (er is plaats voor ongeveer
25 personen).
De zaal is de koeienstal.
De geïnteresseerde jeugd is uiteraard ook welkom!

april 2018 - NB no. 4:Layout 1

15-03-2018

08:54

Page 29

Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert Sing-In met medewerking
van Carla Maffioletti en zangpedagoog Harrie Spronken
Gratis demonstraties op vrijdag 13 april a.s. in MFC ’t Raodhoes Spaubeek
Oproep aan de mannen van
Spaubeek en omgeving. Onder het
motto “zing met ons mee !!” zijn wij
op zoek naar versterking van onze
gelederen. Op vrijdag 13 april a.s. aanvang 20.00 uur - organiseren wij
hiervoor een Sing-In met een zeer
onderhoudend programma.
Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd in MFC ’t Raodhoes
Mussenberg 101 te Spaubeek.
Partners worden eveneens vriendelijk
welkom geheten.

Mannenkoor Beeker Liedertafel en soliste Carla Maffioletti tijdens ‘t Kerstconcert 2017. Foto: © Esther Gouder.

Mannenkoor Beeker Liedertafel
o.l.v. Dion Ritten biedt belangstellenden de gelegenheid te
ontdekken wat ‘t betekent in dit
koor te (leren) zingen. Ervaar
het tijdens onze spectaculaire
Sing-In. Het wordt een avond
met heel veel muzikale variatie.
Een avond om te luisteren, te
oefenen en om mee te doen.
De medewerkenden geven jullie
daartoe alle gelegenheid.
Zoals bijvoorbeeld de sopraan Carla Maffioletti; wereldwijd

bekend vanwege de jarenlange samenwerking met het
Johann Strauss Orkest van
André Rieu. Zij zal enkele
demonstraties geven die onderstrepen wat ‘t betekent
je stembanden te laten
“spreken”.
Daarnaast staat een korte
workshop van stem- en
zangpedagoog Harrie
Spronken op het programma.
Zijn kennis en ervaring op het
gebied van “stembandmassage” is uniek. De amusante
manier van presenteren garandeert een avond ontspannen
bezig zijn met muziek. De informatieve sessies worden
omlijst met luchtige optredens van het koor.
Het mannenkoor van Beek heeft de ambitie om te groeien
naar een toekomst met veel aandacht voor hedendaagse
en populaire muziek. Hierdoor hoopt men steeds meer
bezoekers tijdens de uitvoeringen te kunnen amuseren en
boeien.
Daarnaast is het de bedoeling dat koorleden zich “thuis”
voelen bij de activiteiten die de vereniging in het
programma opneemt zodat men met plezier de repetities
volgt. Zingen is een “sportieve” vrijetijdsbesteding en een
uiterst gezonde bezigheid.
Ervaar het zelf.
Ons aanbod:
- Gratis deelname aan deze Sing-In. We maken er een
onderhoudzame avond van.
- Demonstraties van Carla Maffioletti.
- Een speelse workshop onder
leiding van Harrie Spronken.
- Koorscholing en een uitnodiging tot deelname aan een
toekomstig concert als gastzanger.
- Vrijblijvende proefperiode
(3 maanden) voor aspirant leden.
- Voor aanvullende info raadpleeg onze website:
www.beekerliedertafel.nl
29
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Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Wie kent Wie januari 2018

We ontvingen naar aanleiding van de foto in de januari uitgave de volgende reactie:
v.l.n.r.: Pierre Smeets, Jean Wouters, Balt Debeij, Jan Gorissen, Sjeng Deckers, Pie Vaessen, ?, Huub Bouwens,
Pierre Cobben, Piet Lemmens, Huub Habets, Jan Philippens, Jeanne Klinkers, Notaris Imkamp, ?, Albert de Vries,
1976 Prins Huub Lacroix

eh

Organisa

d

en

Nederlan

andicapt

KIENEN
tie

Wordt u ook liever thuis verzorgd?
Schakel dan nu uw complete
thuiszorgorganisatie in!

afdeling Beek en omstreken

G

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
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Met de opbrengsten bezorgen
wij onze leden 12 keer per jaar
een gezellige middag met koffie
en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc waarvan wij de
grootste kosten dragen en de
leden maar een zeer kleine
bijdrage hoeven te betalen.
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Wie kent Wie

Aflevering 145

Wie kan ons iets vertellen over deze foto.
Op de achterkant stond: Juli

1960
Bij het bezoek van de Koffie Branderij Fabriek de “Zwarte Kat”.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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BCG Beek 3 keer in de top 3
Het badminton competitieseizoen duurt
zo ongeveer van september tot februari
wat betekent dat het seizoen nu ten
einde is gekomen. Even een welverdiende rustperiode om alle spieren, banden
en pezen weer tot rust te laten komen en
nieuwe technieken te gaan leren en verrassende strategieën te bedenken.
Team 1, net als vorig jaar een bonte verzameling van geroutineerde spelers en
dappere recreatieve spelers. Een gigantisch verschil in techniek, speelervaring
en levenservaring maar allen gedreven
om er op de baan zoveel mogelijk uit te
halen. We hebben partijen gezien waarbij onze spelers de baan aanveegden
met geduchte concurrenten en hebben
wedstrijden gezien waarbij we zelf de
pan in werden gehakt. Doordat team 1
elke zondag weer met een andere combinatie op het veld stond (een aantal
vaste spelers daargelaten) was het
voor de tegenstanders altijd weer een

verrassing wat ze konden aantreffen. Er
moet in de poule van team 1 nog één
wedstrijd gespeeld worden maar de
kans is klein dat deze nog wat kan veranderen in de eindstand. Team 1 is op
een 3e plek geëindigd!
Team 2, had te kampen met de zwaarte
in de poule en met tegenslagen in het
eigen team. Veel blessures, vaak moeten werken met een invaller… eigenlijk
gewoon héél véél pech. Ze hebben gestreden voor wat ze waard waren maar
ze kregen geen voet aan de grond. Best
een aantal driesetters maar die dan toch
net weer verliezen… jammer, maar het is
niet anders. Team 2 is als laatste geëindigd in het klassement maar dat betekent niet dat we minder trots op hen zijn.
Ze hebben geknokt, fair gespeeld en
mooi spel laten zien, dat is voor ons belangrijker dan winnen!
Team 3, had het tegenovergestelde van

team 2. Zij waren een maatje te groot
voor hun tegenstanders en wisten bijna
alle wedstrijden met volle overtuiging te
winnen. Voor hen was er eigenlijk maar
één echte uitdaging en het was dan ook
snel bekend dat de allerlaatste wedstrijd
van het seizoen zou gaan tussen de
nummer 1 en de nummer 2. Alle andere
teams bleven op zeer grote achterstand
achter. De uiteindelijke finaledag was
een beetje een domper voor onze
dames en heren. Niet zozeer door de
uitslag maar meer door de wijze waarop
de tegenstanders acteerden. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel en dat
was voor team 3 niet voldoende om
kampioen te worden. De tegenstander
ging met de 1e plaats aan de haal en
voor ons team restte de 2e plek in de
eindrangschikking.
Team 4 heeft een productief seizoen
gehad. Heel veel geleerd, leuke wedstrijden gespeeld, en over het algemeen
goed gescoord. Wat pechmomentjes
gehad door zieken en blessures, een
paar keer gebruik moeten maken van
een invaller maar zelf ook even een wedstrijdje uithelpen bij een ander team als
daar iemand nodig was. Een leuk, sportief team dat een welverdiende derde
plek heeft weten te behalen.
Team 5, had een beetje een vergelijkbaar seizoen als team 4. Een aantal
leuke partijen kunnen spelen waarbij de
shuttle beide kanten op kon rollen en
een aantal wedstrijden waarop op voorhand al gevreesd werd voor een massale nederlaag. Ze hadden helaas maar
een kleine poule waardoor ze weinig
wedstrijden konden spelen maar achteraf gezien was dit misschien maar goed
ook. Team 5 bleek ineens het predicaat
“Koninklijk” te gaan voeren.
Een heuse jeugdprins en de adjudant
van de jeugdprinses in één team, als dat
niet bijzonder is. Team 5 is als voorlaatste geëindigd.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Eindstanden: • Team 1: 3e plaats
• Team 2: 7e plaats
• Team 3: 2e plaats
• Team 4: 3e plaats
• Team 5: 5e plaats
We zijn trots op al onze spelers, de winnaars en ook de verliezers. Het is ons
motto om sportief te zijn en fair te spelen en dat hebben ze allen gedaan,
super! Op onze website staan alle uitslagen en diverse wedstrijdverslagen.
Hoog bezoek voor BCG Beek
Tussen al het competitiegeweld door
moest er natuurlijk ook nog even carnaval worden gevierd. Terwijl iedereen het
druk had met puntjes scoren waren er
twee jeugdleden die met een groot ge-
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heim rondliepen. Eerst kwam het heuglijke nieuws dat onze Kirsten verkozen
was tot adjudant van prinses Emma van
CV de Doorzètters in Neerbeek en even
later maakten de Pottentaoten bekend
dat onze Pim voorlopig aangesproken
dient te gaan worden met prins Pim II.
Met zoveel Koninklijk carnavalsbloed in
de vereniging kon er natuurlijk niet voorbij worden gegaan aan dit stukje
Limburgse cultuur. Er werd een heuse
carnavalstraining gepland, mét hoog
bezoek! Heel hoog zelfs, de gehele
Koninklijke carnavalsfamilie van Beek én
Neerbeek was present, geweldig!
Uiteraard werden de hooglustigheden
uitgedaagd om een wedstrijdje mee te
badmintonnen…we mogen wel stellen

dat we wel enig talent hebben gezien.
Bedankt CV de Doorzètters
en de Baeker Pottentaote!
Zoals gezegd, is het competitieseizoen
nu voorbij en gaan we ons voorbereiden
op het nieuwe seizoen. Wie ook zin heeft
om een partijtje bij ons te komen slaan,
is altijd van harte welkom. Wel graag
even een berichtje vooraf sturen naar
ledenadministratie@bcgbeek.nl zodat er
iemand aanwezig is om je te introduceren en te woord te staan. Iedere geïnteresseerde kan vrijblijvend drie keer gratis
komen meespelen om te bekijken of
BCG Beek de club is voor hem of haar.
Meer informatie over ons is te vinden op
onze website: www.bcgbeek.nl
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14e Editie QueensParade Beek vrijdag
In vorige edities
van de
Nuutsbaeker heeft
u kunnen lezen dat
de festiviteiten
rondom
Koningsdag
plaatsvinden op
Sportlandgoed
“De Haamen”.
Deze nieuwe weg zijn we
ingeslagen om niet alleen de
muziekkorpsen maar ook de
bezoekers meer mogelijkheden
te bieden. De luxe van een overdekte tribune en het grote sportveld
om maar een paar voorbeelden te noemen.

Avondprogramma van 19.45 tot 22.00 uur
Zal een waar spektakel worden met 4 gerenommeerde
muziekkorpsen. Alle korpsen hebben op het WMC in
Kerkrade een goede indruk achtergelaten en weten met hun
uitstekende shows de bezoeker te vermaken en te laten
genieten van hun muzikale kwaliteiten.
Showband Corio uit Heerlen
Zij haalden in 2017 een gouden medaille op het WMC.
Het korps heeft met hun motto: LET ME ENTERAIN
YOU al heel wat vrienden gemaakt. Zij hebben de
laatste jaren steeds meer opgetreden in het buitenland.
Een van de grote successen was het optreden in
Zwitserland bij het World Band Festival in Luzern.
Zij gaan daarnaast al ruim 10 jaar naar de Bundes
Musikparade in Duitsland. Van muziek tot choreografie
houden zij alles in eigen hand.

Middagprogramma van 13.00 tot 16.00 uur
Hier zijn voor de kinderen diverse activiteiten te
beleven.
• Springkussen
• Kindervrijmarkt
• Workshops
• Voetbal clinic
• Tennis clinic
• Tombola
• En nog veel meer …
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten,
op het terras zijn diverse hapjes en drankjes
verkrijgbaar.
Van 15.00 tot 18.00 uur zorgt
TRIO PARADISE voor een aangename
overbrugging naar het avondprogramma.
19.00 uur start Streetparade
waaraan de kinderen kunnen deelnemen met hun versierde
fietsen, skelter of bolderwagen.
Zij dienen hiervoor uiterlijk om 18.45 uur op het
Sportlandgoed “de Haamen” aanwezig te zijn.
De deelnemers zullen door een jury beoordeeld worden en
voor de beste versiering kun je een mooie prijs winnen.
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Show & Marchingband Juliana uit Amersfoort
Deze band heeft al 4 maal aan de Nationale Taptoe Breda
deelgenomen. En 6 keer een gouden medaille op het WMC
weten weg te slepen. Met hun diversiteit van het instrumentarium, het brede repertoire en een groot aanpassings-
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g 27 april 2018
Jachthoorn en trompetterkorps uit Gemert

vermogen maken Juliana tot een van de attractieve showkorpsen van Nederland.
Policeband Drums and Pipes uit Maastricht
Al eerder melden we de komst van deze band uit Maastricht.
Zij maken niet alleen geweldige muziek maar zijn in hun opvallende mooie gala uniformen ook een oogstrelende aanblik.
De blauwe pluim op de helm is een echt handelsmerk van
deze band geworden. In 2002 zijn ze een hele nieuwe weg ingeslagen en treden nog meer op als showband.

Ooit ontstaan uit Harmonie Excelsior en in 1976 omgedoopt
naar Jachthoorn- en Trompetterkorps Excelsior en in 1982
naar J & T Gemert.
Dit korps heeft er voor gekozen om niet meer de voor hun
zware Duitse marsmuziek te spelen maar zijn overgestapt
naar Franse Batterij-Fanfaremuziek. Deze muziek geeft het
korps een vernieuwend jasje. De muziek is uitdagender en tegelijkertijd niet zo zwaar als de marsmuziek. Ook zijn zij regelmatig te gast op de Taptoe in Breda en het WMC in Kerkrade.
Volgend jaar vieren zij hun 60 jarig bestaansjubileum.
Deze korpsen mag u zeker niet missen.
En voor dat het vuurwerk losbarst, hebben zij nog een
muzikale uitsmijter van wereld formaat.

Tot ziens op vrijdag 27 april Sportlandgoed
“De Haamen” QueensParade 2018.
Stichting QueensParade Beek
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Evenementenrooster

Bridge is een populaire ‘denksport’. In Nederland
zijn er een half miljoen mensen die bridgen. Bridge
is een spel dat de hersenen fit houdt, maar het is
ook uitstekend voor sociale contacten.
De Bridge Club Beek heeft zestig leden.
Er wordt het hele jaar door gebridged op de
donderdagavond, dus ook in de zomermaanden.
Vier keer per jaar is er een interne competitie van
vier donderdagavonden; de rest van de avonden is
het vrij bridgen. Daarnaast zijn er enkele bijzondere
bridgedrives. In de zomermaanden juli en augustus
bridgen we samen met de Bridge Club Stein.
Bij de Bridge Club Beek staat plezier in het bridgespel voorop!
Informatie waaronder de uitslagen is te vinden op
www.bridgeclubbeek.nl
Vorig jaar organiseerde Bridge Club Beek een cursus. Gezien het succes hiervan is er vanaf half september 2018 opnieuw een cursus bridge voor beginnelingen en gevorderden. Het zijn twaalf lessen
steeds op de dinsdag voor beginnelingen en op de
maandagavond voor gevorderden. Voor het volgen
van die lessen hoef je geen lid te zijn van de Bridge
Club Beek. De kosten bedragen € 90 per persoon.
Opgeven kan bij Jan Bijen
E-mail info@bridgeclubbeek.nl - tel. 06-53659600

2018
31 maart
7 april
7 april
8 april
13 april
14 april
9 t/m 12 april
15 april
15 april
20, 21, 22 april
21 april
22 april
22 april
19, 20, 21, 22 april
26 april
27 april
4 mei
5 mei
5 mei
6 mei
9 t/m 11 mei
31 mei
1 juni
2 juni
2 juni
3 juni
8 t/m 10 juni
10 juni

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden via
info@bridgeclubbeek.nl of bij de secretaris Leonie
Roebroek tel. 045-4052412 of 06-651088835

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in voor mensen
die (tijdelijk) in de problemen zitten en er op eigen
kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minderdraagkrachtigen en
kwetsbare mensen in onze samenleving en biedt
ondersteuning op velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 11103092 of
mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website:
www.vincentiusvereniging.nl
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24 juni
28 juni
1 juli
7 juli
7 juli
5 augustus
24 augustus
25 augustus
25 augustus
1 september
22 september
27 september
29 september
30 september
6 oktober
21 oktober
25 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
25 november
29 november
1 december
23 december
22 december

Opening speeltuinseizoen 2018 De Speeltrein (Rooseveltlaan) van 13.00 tot 15.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Jaarlijkse wandeltocht Sint Callistus Neerbeek
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert Sing-In met medewerking van Carla Maffioletti
en zangpedagoog Harrie Spronken. Gratis demonstraties in MFC ’t Raodhoes Spaubeek
Concert ‘missions’ uitgevoerd door het orkest van de koninklijke luchtmacht,
in De Haamen, org. Sint Callistus Neerbeek
Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Vredeskoor, Nuth 9.30 uur
Het geheim van het Vrouwenbos, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek
Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”
aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek
Garageverkoop heel Geverik
Kunstconcert door en voor jong en oud. Aanvang 14.30 uur in St. Hubertuskerk, Genhout.
Lezing Geologische geschiedenis Beekse bodem door Lei Nelissen, (IVN Spau-Beek),
van 10.00-11.30 uur, Oude Pastorie 25, Beek
Toneelvereniging Ons Genoegen speelt HARRY in zaal Vroemen, Genhout, aanvang 20.00 uur
en op zondag 15 april, aanvang 14.30 uur, met aansluitend receptie voor jubilarissen.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Queensparade Beek
Dodenherdenking
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Lezing Geschiedenis van de Maria-verering door Paul Mennens, (Heemkundevereniging Beek),
van 10.00-11.30 uur, Oude Pastorie 25, Beek
Hemelvaarttoernooi VV Neerbeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Jubileum concert Sint Callistus Neerbeek met 80 muzikanten op 1 juni in het Asta Theater
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik
Antiekbeurs “Antiek aan Huis” van 11.00 tot 18.00 uur. Musschenberg 30 6176 BD Spaubeek.
Organisatie Victorian House Antiques & Art
Op stap met Hubertus, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie Heemkundevereniging Beek en IVN Spau-Beek
Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.
Anderkovver. Feesttent op trapveldje GSV’28, 20.30 uur
Familie-evenement. Feesttent op trapveldje GSV'28, 18.00 uur
Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Multiculturele Dorpsdag
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
“Veiling mer dan angesj” v.a. 19.00 in het MFC te Spaubeek. Organisatie Auwt Prinse Sjpaubik
Op de loop met de Keutelbeek, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans.
Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur in Auwt Patronaat.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00
tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt
worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,
eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent
gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /
incontinentie en leerlingenvervoer.

In Beek kan trouwen voortaan overal
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan voortaan overal in de gemeente Beek.
De gemeente Beek heeft per 1 maart 2018 haar beleid voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen aangepast. Ook het tijdstip waarop het huwelijk of het geregistreerd partnerschap
wordt voltrokken, kan het paar zelf bepalen, evenals door wie zij in de echt worden verbonden.
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, is
voor velen een bijzondere gebeurtenis. Tegenwoordig
geven paren graag zelf meer invulling aan hun (trouw)dag.
Ze kiezen zelf de locatie, het tijdstip waarop
hun verbintenis wordt voltrokken en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan trouwen in een tuin van een
familielid of in een bijzonder gebouw, een
ceremonie in de avonduren of op zon- en
feestdagen en een familielid of goede kennis
als (trouw)ambtenaar.

de gemeente voortaan aan te wijzen als ‘gemeentehuis’ is
een huwelijk of geregistreerd partnerschap mogelijk op alle
dagen en tijdstippen en op vrijwel alle locaties.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente
Beek met ingang van 1 maart het hele grondgebied van Beek aangewezen als ‘gemeentehuis’. Dit is nodig omdat het burgerlijk
wetboek voorschrijft dat een huwelijk of
geregistreerd partnerschap in het openbaar
in het gemeentehuis moet worden voltrokken
of op een door de gemeente aangewezen
trouwlocatie. Door het hele grondgebied van

Facebookpagina Steunpunt Mantelzorg-WM
Vanaf nu is het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek ook aanwezig op Facebook. Op onze pagina leest u updates
en tips over (nieuwe) ontwikkelingen en thema’s zoals mantelzorgwoningen, jonge mantelzorgers, lichaamshouding en
energie en actuele onderzoeken. Zeer zeker ook interessant voor de werkende mantelzorgers.
U kunt ook vragen stellen op deze Facebookpagina of uw ervaringen en tips met anderen delen.
Wij zien onze Facebookpagina als een aanvulling op de website. Bent u benieuwd wat we al
gepost hebben? Ga dan naar onze Facebookpagina en geef ons een ‘like’!
https://www.facebook.com/SittardGeleenBornBeek
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Beek scherpt Damoclesbeleid aan
De gemeente Beek heeft haar Damoclesbeleid aangescherpt. Woningen of bedrijfspanden
waar hennepplantages of harddrugs worden aangetroffen krijgen geen waarschuwing meer,
maar gaan voortaan meteen op slot. Dat heeft onze burgemeester besloten.
Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “We zien in
Beek geen toename van het aantal plantages, maar wel
dat de professionaliteit van dergelijke inrichtingen toeneemt. Ook de omvang van de aangetroffen plantages
neemt toe. We ruimen vaker meer dan duizend planten op.
Een waarschuwing is dan niet meer op zijn plaats. Zo’n
pand moeten we meteen kunnen sluiten.”
Onveilig
Volgens onze burgemeester is het aangescherpte beleid
nodig om de openbare orde en veiligheid in woonwijken en
op industrieterreinen zo snel mogelijk te kunnen herstellen.
“De bedrijfsmatige teelt van hennep leidt vaak tot grote
overlast voor de buurt. Geluids-, stank-, en wateroverlast
en dumping van afval zijn daar voorbeelden van.
Dergelijke activiteiten gaan bovendien vaak gepaard met
uitkeringsfraude, energiediefstal en belastingontduiking.
Inwoners en ondernemers voelen zich daardoor in toenemende mate onveilig.“

De burgemeester hoopt dat het aanscherpen van het
Damoclesbeleid een afschrikwekkend effect heeft op
mensen die overwegen een hennepplantage in Beek in te
richten. Ook hoopt ze dat pandeigenaren hun verhuurders
beter screenen en controleren om te voorkomen dat dergelijke activiteiten in hun vastgoed plaatsvinden.
Ogen en oren
Van Basten-Boddin: “Pandeigenaren kunnen wellicht niet
altijd voorkomen dat er illegale praktijken plaatsvinden in
hun panden, maar zij blijven wel verantwoordelijk voor hun
eigendom. Ik wil graag met hen spreken over wat we
kunnen doen om te voorkomen dat er hennep achter hun
voordeur wordt geteeld. En ik hoop dat zij ambassadeurs
willen worden om ook andere pandeigenaren te waarschuwen en helpen. Tenslotte vind ik het ontzettend belangrijk
dat onze inwoners goed kijken en luisteren naar wat er in
hun omgeving gebeurt. En dat zij het melden wanneer ze
iets zien gebeuren wat niet door de beugel kan.
Melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.”

Themabijeenkomst over wonen bij
Steunpunt mantelzorg Beek
Op donderdagmiddag 12 april om 13.30 uur organiseert Steunpunt Mantelzorg Beek in het Gemeenschapshuis van
Neerbeek (Callistusplein 9) een bijeenkomst voor mantelzorgers. Eerst wordt uitleg gegeven over de veranderingen in de
WMO met extra aandacht voor het thema “wonen mantelzorgwoningen en woonunits”. Vervolgens is er
ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over
genoemd thema en andere onderwerpen die mantelzorgers willen bespreken. De gesprekken worden
begeleid door medewerkers van Zorg Verandert.
Aanmelden is wenselijk via mantelzorg@piw.nl of
bellen naar 046-4575700.
Houd onze website in de gaten voor alle actuele
informatie over mantelzorg
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl .
Heeft u vragen over uw mantelzorgsituatie of heeft u
behoefte aan een gesprek, neem dan gerust contact
op met Astrid Vermeulen: 046-4575700 of via
avermeulen@piw.nl van Steunpunt Mantelzorg Beek.
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Bouwbord Centrumplan Beek onthuld
Tijdens de open dag van de gemeente Beek op zondag 4 maart jl. werd op de hoek van de Raadhuistraat-Maastrichterlaan het bouwbord van het Centrumplan Beek onthuld. De onthulling
markeerde de start van de tweede fase van het Centrumplan.
De eerste fase van het Centrumplan vond
plaats in 2015, toen werd de omgeving
van het OLV-plein en de Labouréstraat opgeknapt. Nu wordt gestart met de tweede
fase en de omgeving van de Burg. Janssenstraat/Raadhuisstraat en de omgeving
van het gemeentehuis aangepakt.
In het centrum worden nieuwe rioleringen,
wegverhardingen en straatverlichting aangelegd, evenals zeventig extra parkeerplaatsen. Het plan voorziet tevens in de
aanleg van meer groenvoorzieningen,
1200 vierkante meter extra ten opzichte
van de huidige situatie.
In de Burg. Janssenstraat wordt met de
aanleg van drie terrassen meer verblijfsruimte gerealiseerd. Het gemeentehuis
krijgt een parkachtige inrichting en in de
straat Achter de Kerk komt een waterkunstwerk.
Aannemer Dura Vermeer voert de
werkzaamheden uit. Deze gaan ongeveer
een jaar in beslag nemen. Om ervoor te
zorgen dat er tijdens de werkzaamheden
voldoende parkeerplaatsen zijn, wordt aan
de zijkant van het gemeentehuis, langs de
Maastrichterlaan, een tijdelijke parkeerplaats aangelegd.
Fasering:
• Maart tot en met juni: straten Achter de
Kerk en Burg. Janssenstraat worden
gerenoveerd.
• Juli en augustus: start werkzaamheden
omgeving
gemeentehuis
• September: start werkzaamheden Brugstraat en
Raadhuisstraat.
Tijdens de verschillende fases worden omleidingsroutes
ingesteld om het verkeer in goede banen te leiden.
Ook zal op het werk een omgevingsmanager aanwezig zijn
om vragen te beantwoorden. Zijn naam is Didier Swelsen.
Telefoon: 06-10899611,

mail: centrumplanbeek@duravermeer.nl
Wilt u de omgevingsmanager persoonlijk spreken,
dan kunt u iedere woensdagmiddag terecht in de Burg.
Janssenstraat 23 A, daar wordt tussen 15.30 en 17.30 uur
een inloopspreekuur gehouden.
De voortgang van de werkzaamheden zijn tevens te volgen
via de Facebookpagina van Centrumplan Beek en de
BouwApp van DuraVermeer die u kunt downloaden in de
Appstore en Playstore.
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Nieuwe subsidieregeling voor coöperatieve
energieprojecten
Het lokaal opwekken van duurzame energie heeft volgens de provincie Limburg de toekomst.
Om méér lokale energieprojecten te stimuleren en uit te voeren, komen energie coöperaties
sinds kort in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 20.000, -.
Limburg heeft op dit moment zo’n twintig lokale energiecoöperaties bestaande uit actieve burgers die samen
energie willen opwekken of besparen. De opbrengsten van
deze coöperaties worden geïnvesteerd in hun eigen
omgeving, bijvoorbeeld in nieuwe duurzame projecten.
De energiecoöperaties versnellen hiermee niet alleen de
energietransitie, maar zorgen ook voor een lokaal sterke
economie én meer maatschappelijke betrokkenheid.

De provincie wil deze en nieuwe lokale energiecoöperaties
ondersteunen. Zij stelt daarvoor een nieuwe subsidieregeling voor coöperatieve energieprojecten beschikbaar. Per
coöperatie een bedrag van maximaal € 20.000,-.
De subsidie is ook beschikbaar voor een coöperatieve
aanpak van de asbestdakenproblematiek in combinatie
met energieprojecten. Kijk voor meer informatie op de
webpagina van Provincie Limburg:
https://www.limburg.nl/loket/subsidies bij actuele-subsidies.

Schrijfsessie voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek houdt op maandag 23 april 2018 van 13.30 tot
16.00 uur een schrijfsessie voor mantelzorgers.
We schrijven over ervaringen als mantelzorger. Door erover te schrijven, geef je jezelf de ruimte om je eigen gedachten te formuleren en deze te delen met andere
mantelzorgers. Dat delen zorgt voor herkenning en erkenning. Het gaat bij de schrijfsessie vooral om de uitwisseling
van ervaringen én om het plezier in schrijven.
Schrijfervaring is niet vereist en dankzij verrassende
oefeningen lukt het je vast en zeker om jouw mooie en
minder mooie ervaringen van het zorgen in een tekst te
vangen. De workshop wordt begeleid door Astrid
Vermeulen en Ellen Kersten, beiden werkzaam bij het

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Ellen is daarnaast docent creatief schrijven en heeft ervaring in het
schrijven met groepen.
Schrijfsessie voor mantelzorgers
maandag 23 april 2018,
van 13.30 tot 16.00 uur
Voor wie: mantelzorgers van 18+ die actief zijn in
Sittard-Geleen, Born of Beek
Locatie:
MFC Sanderbout / Onger de 2 Tores,
Bremstraat 7, 6134 TZ Sittard
Belangrijk: Neem je eigen lievelingspen en papier mee.
Zo schrijf je het lekkerste.
Deelname aan de workshop is gratis. Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen. Je moet je vooraf aanmelden, waarbij geldt: vol=vol. Tijdens de workshop serveren
we koffie en thee en iets lekkers.
Wat:
Wanneer:

Aanmelden: Aanmelden kan tot en met 17 april 2018
via mantelzorg@piw.nl, via telefoon: 0464575700 of via het aanmeldformulier op onze
website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
Heeft u nog vragen over deze schrijfsessie?
Neem dan gerust contact op met
Ellen Kersten of Astrid Vermeulen
via bovenstaand telefoonnummer.
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Bouw zes
appartementen in
pand Hennekes
Op donderdag 22 februari is het bouwbord
onthuld van het project Hennekes op de
hoek Stationsstraat - Wolfeynde in Beek.
In de voormalige sigarenfabriek Hennekens
worden 6 appartementen gerealiseerd en er
komt een nieuwe parkachtige omgeving.
Beeldbepalend
De in Beek bekende familie Hennekens begon in 1867
een sigarenfabriek op deze plek. De sigarenfabriek
werd niet lang daarna omgebouwd in een distilleerderij.
Hun meest bekende product was Els La Vera, in de
volksmond ‘het Elske’ genoemd.
Het voor Beek beeldbepalende pand verkommerde
door de jaren heen. En ondanks verschillende plannen
kwamen er lang geen concrete bouwactiviteiten tot
stand. Nadat de gemeente medeeigenaar werd van de
locatie is het tot een herontwikkeling gekomen.
Met de onthulling van het projectbord is de bouwfase
aangebroken van de zes appartementen. Het uitgangspunt is om de historische uitstraling van het industriële
object te behouden en in ere te herstellen. Naar
verwachting worden de appartementen begin volgend
jaar opgeleverd.

Gooi hondenpoepzakjes in de afvalbak
Het valt medewerkers van onze buitendienst op dat geregeld
hondenpoepzakjes met inhoud worden achterlaten in de
kernen van Beek en in het buitengebied. De zakjes worden
zelfs aangetroffen in de nabijheid van afvalbakken. Dit leidt
tot (milieu)overlast en uiteraard ook tot ergernis. Het is niet
goed voor het milieu als plastic zakjes op straat, in struiken,
plantsoenen of in het buitengebied worden achtergelaten.
Bovendien is het zeer onprettig voor degenen die het moeten opruimen. De gemeente is ervan overtuigd dat verreweg
de meeste hondenliefhebbers de poep van hun honden
netjes opruimen. Het wordt echter zeer op prijs gesteld als
voortaan alle hondenpoepzakjes in de afvalbak verdwijnen.
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Stand van zaken wijkgericht werken
Ook deze maand informeren wij u graag over wijkgericht werken in de gemeente Beek.
De locaties gemeentehuis, Spaubeek, Neerbeek en de
Carmel blijven vaste ‘wijkpunten’ om inwoners te zien en te
spreken. Daarnaast wordt een locatie bij ‘de Stegen’ ontwikkeld. Daarover volgt later meer informatie. Steeds vaker
zal het wijkteam ook op andere locaties haar gezicht laten
zien en aansluiten bij activiteiten in de gemeente.
Samenwerking
We werken nauw samen met ketenpartners Zuyderland en
Partners in Welzijn. We blijven samen met hen in gesprek
over het vormgeven en verbeteren van de dienstverlening
aan u. Ook zoeken we regelmatig de samenwerking op
met de zogenoemde ‘tweede schil’ van het wijkteam. Sinds
kort werkt de jeugdarts af en toe op een van de vaste locaties en sluiten zorgverleners die de scholen bezoeken bij
ons aan. Ook blijven we onze kennis vergroten om u de
meest optimale zorg te kunnen bieden. Zo volgt het wijkteam Jeugd – WMO van de gemeente bijvoorbeeld een
training Mental Health First Aid (hoe verleen ik EHBO bij
psychische nood van burgers).

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat we zichtbaar én bereikbaar blijven
voor u. Onze ambitie is de bereikbaarheid zelfs te verhogen. Zo is er vanaf april iedere dag iemand van JeugdWMO van de gemeente telefonisch en per e-mail te
bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Contact opnemen kan
via het Zorgloket op telefoonnummer 046-4389342 of per
e-mail: info@gemeentebeek.nl .
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken of binnenlopen
bij een van onze spreekuren in de wijk.
Onze openingstijden en locaties zijn als volgt:
• Gemeentehuis, iedere woensdag van 9.00 tot 12.30 uur
en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.
• Neerbeek, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
het gemeenschapshuis Neerbeek.
• Spaubeek, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
het MFC ’t Raodhoes.
• de Carmel, iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in de
muziekschool.

Sociaal domein 2018 stelt activiteitenplan vast:
van kookcursus tot open inloop
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het activiteitenplan Sociaal Domein
2018 vastgesteld. In dit plan zijn activiteiten opgenomen die in 2018 worden uitgevoerd op het
gebied welzijn en bewegen, of die bedoeld zijn voor ouderen of mantelzorgers. We zetten ze even
voor u op een rij:
▪ Een kookcursus voor mannen in het gemeenschapshuis
Neerbeek. Mannen die alleen komen te staan en waarvan de vrouw altijd kookte, kunnen dit vaak zelf niet,
maar willen dit wel leren.
▪ Aanschaffen van spel-, luister- en leesmaterialen voor
de Hoeskamer in Spaubeek. Ook wordt gekeken of de
akoestiek van de Hoeskamer verbeterd kan worden.
▪ Inrichten van een open inloop in het gebouw Stegen 35,
gecombineerd met een inloop GGZ en een inloop van
Home.

▪ Aanbod valpreventie wordt uitgebreid. Er worden door
de veiligheidscoaches activiteiten aangeboden rondom
valpreventie met als oorzaken medicijngebruik, alcoholgebruik, gebruik van de elektrische fiets en de scootmobiel.
▪ Projecten in het kader van de seniorvriendelijke gemeente:
workshops positieve gezondheid, partner in balans en
advies over preventie van ouderdomsdepressie. Er komt
een cursus sociale veiligheid voor ouderen. Deze cursus
wordt gegeven door veiligheidscoaches.
▪ De volksuniversiteit gaat in de kernen activiteiten als
yoga, bloemschikken en schilderen aanbieden.
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▪ Vanuit het steunpunt mantelzorg wordt de aandacht voor
de jonge mantelzorger geïntensiveerd en zullen in samenwerking met Zorg Verandert thema bijeenkomsten
voor mantelzorgers gehouden worden.
▪ Bekeken wordt welke acties nodig zijn om zogenaamde
zorgvrijwilligers te ondersteunen.
▪ Ecsplore gaat aan de slag met het programma Healthy
Life. Dit is bedoeld voor 50-plussers met overgewicht en
een eventueel risico op hart/vaatziektes of diabetes.

▪ Ook het leefstijlproject Smart en Fit wordt door Ecsplore
uitgevoerd. Dit is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12
jaar met een motorische achterstand of overgewicht.
▪ In 2018 zal een beweegpas worden ingevoerd. Door de
invoering hiervan wordt voor de Beekse inwoners een
levenslange beweegloopbaan mogelijk gemaakt.
Over de uitvoering van deze activiteiten zal onder meer in
de Nuutsbaeker gecommuniceerd worden. Maar heeft u nu
al vragen dan kunt u terecht bij de afdeling Samenleving
van de gemeente, tel. 046 - 43 89 222.

Eerste steenlegging snelle fietsroute
Sittard-Maastricht
De gemeente Beek werkt samen met de provincie
Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen
en Sittard-Geleen aan de aanleg van een snelle
fietsroute tussen Sittard en Maastricht.

Op dinsdag 27 februari werd in Beek de eerste steen
gelegd. Momenteel wordt gewerkt aan de eerste fase
tussen de komgrens aan de Maastrichterlaan in Beek en
station Maastricht-Noord. Het initiatief voor de aanleg van
een snelle fietsroute werd genomen door het samenwerkingsverband Maastricht Bereikbaar.
De komst van de e-bike heeft ervoor gezorgd dat de fiets
een steeds interessanter vervoermiddel is geworden voor
forenzen. De aanleg van snelle, directe, comfortabele en
veilige fietsroutes kunnen eraan bijdragen dat meer forenzen en andere reizigers overstappen van de auto naar de
fiets. Dit is positief voor de bereikbaarheid van de regio, de
gezondheid van fietsers en het milieu.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Gemeente Beek en
Mullens Sports & Health Innovations
werken samen
Mullens Sports & Health Innovations en de gemeente
Beek slaan de handen ineen. Voor de verdere invulling
van sportlandgoed De Haamen schrijft Mullens Sports &
Health Innovations een uitvoeringsplan voor de realisatie
van een Trainingscentrum voor Aangepast Sporten (TAS).
Het plan wordt begin mei 2018 opgeleverd.

aangepast sporten worden in Limburg.
Het TAS richt zich zowel op de breedtesport als op talenten. Hiermee fungeert het als een voorportaal voor talenten
met topsport ambities die uiteindelijk terecht zullen komen
in Papendal. Papendal is en blijft het landelijke centrum
voor valide topsporters en topsporters met een beperking.

Ambitie
NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de
beste tien sportlanden van de wereld te horen. Paralympische sporten maken deel uit van deze ambitie. Om dat te
verwezenlijken wil NOC*NSF de instroom van talentvolle
Paralympische sporters vergroten en worden de Paralympische topsportprogramma’s geoptimaliseerd.

Talentontwikkeling
Op sportlandgoed De Haamen kunnen mensen met een
beperking laagdrempelig ontdekken welke sport het beste
bij hen past. Het TAS biedt daarnaast de mogelijkheid voor
talentherkenning en – ontwikkeling. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met onder meer sport- en zorgaanbieders,
sportbonden, bestaande trainingscentra voor valide sporters, Revalidatiecentrum Adelante, Topsport Limburg en
Huis voor de Sport.

Limburg heeft een sterkte topsportstructuur voor valide
sporters. Voor sporters met een beperking is nog veel
verbetering mogelijk. Sportlandgoed De Haamen, waar het
TAS onderdeel van zal zijn, wil een belangrijk centrum voor

Het TAS neemt geen taken over van deze partners, maar
zal juist de samenwerking tussen de partijen coördineren.
Hierbij wordt ingezet op onderlinge
versterking door het delen van kennis,
ervaring en goede praktijkvoorbeelden.
Met name het gecombineerd ter
beschikking stellen van faciliteiten en
de deskundigheid die de verschillende
partners van het TAS te bieden
hebben, zullen er voor zorgen dat
talenten en sporters de kans krijgen
zich te ontwikkelen op het gewenste
niveau. Het centrum past binnen de
landelijke, provinciale en regionale
ambities om het aangepast sporten te
optimaliseren.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Leuk weetje:

Sportlandgoed De Haamen
behaalt Licentie Nationale
Zwemdiploma’s
Sportlandgoed De Haamen uit Beek heeft de
Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald.
Daarmee voldoet De Haamen aan de meest
recente kwaliteitscriteria om zwemles te mogen
geven voor het Zwem-ABC.
Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale
Raad Zwemveiligheid, over de Licentie
Nationale Zwemdiploma’s: “Het is belangrijk
dat we door het hele land dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als het gaat om het behalen
van de zwemdiploma’s. Ouders kunnen bij het
kiezen voor het Zwem-ABC verzekerd zijn van
kwaliteit. Slechts zwemlesaanbieders die in het
bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s mogen het Zwem-ABC uitgeven.”
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Themabijeenkomsten
voor mantelzorgers
In 2018 organiseert Steunpunt Mantelzorg Beek in samenwerking
met het landelijk programma “Zorg Verandert” en de wijkteams,
maandelijks bijeenkomsten om mantelzorgers de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten en samen in gesprek te gaan over een
bepaald thema, waarbij geregeld ook gastsprekers uitgenodigd
worden. Reserveer alvast in uw agenda de volgende data:
12 april
13.30 -15.00 uur
gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
17 mei
13.30 -15.30 uur
gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
14 juni
13.30 -15.30 uur
Stegen 35, Beek
13 september 13.30 -15.30 uur
MFC Spaubeek, Musschenberg 101
25 oktober
13.30 -15.30 uur
gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
8 november (dag van de Mantelzorg), 13.30 -16.00 uur,
’t Kaar, Stationsstraat 126 Beek
13 december 13.30 -15.30 uur
Stegen 35, Beek
Tijdens alle bijeenkomsten kunt u luisteren naar verhalen van
mantelzorgers en professionals. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen. U kunt aangeven waar ú als mantelzorger behoefte aan hebt en welke stappen u misschien zelf al
gezet hebt zodat anderen van u kunnen leren. Door uw deelname
wordt mantelzorg duidelijk in beeld gebracht bij de gemeente,
zorg- en welzijnsorganisaties en bij mantelzorgers onderling.
Houd de Nuutsbaeker of de website van Steunpunt Mantelzorg
Beek (www.steunpuntmantelzorg-wm.nl.) in de gaten voor meer
informatie.
Aanmelden is verplicht
Per mail: jessica.zorgverandert@gmail.com
of via sonja.zorgverandert@gmail.com
Telefonisch 06-11879451 of 06-42614172.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen
met Astrid Vermeulen van Steunpunt Mantelzorg Beek,
tel: 046-4575700, email: avermeulen@piw.nl.
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Hoe een TV programma
Carola Quadvlieg-Goergen inspireerde om
maatje te worden bij Partners in Welzijn
Als ze het vertelt, moet ze er zelf een beetje om lachen. Polderdiva’s Gerard Joling en Gordon
brachten Carola Quadvlieg-Goergen uiteindelijk op het idee om aan de slag te gaan als vrijwilliger in het maatjesproject van Partners in Welzijn Westelijke Mijnstreek (PIW). Carola is sinds
enkele maanden het maatje van mevrouw Mia Simons. Samen drinken ze koffie en praten ze
over de dagelijkse beslommeringen. Daarnaast vergezelt Carola mevrouw Simons regelmatig
tijdens een bezoekje aan huisarts of ziekenhuis. “Voor mij een kleine moeite, voor haar een
wereld van verschil.”
Nadat Carola arbeidsongeschikt
raakte kwam ze thuis te zitten.
“Ik had, naast de zorg voor de
kinderen en het huishouden, niets
meer om handen”, begint ze haar
verhaal. “Ik wilde heel graag weer
iets doen. Nadat ik op een avond
het programma Geer & Goor
zoeken een hobby! gezien had,
waarbij de entertainers zich
inzetten voor eenzaamheid bij
ouderen, dacht ik; dit is het. Ik ben
toen gaan zoeken op internet en
kwam terecht bij het maatjesproject van Partners in Welzijn
Westelijke Mijnstreek.”
Aandacht
Carola spreekt met Mia af op welke dagen ze langskomt.
“Dan help ik haar ook weleens met bepaalde klusjes. Zo
gaan we binnenkort bijvoorbeeld samen kijken naar haar
tv- en telefoonabonnement. Gewoon even kijken of het niet
goedkoper kan. Voor mij is het een kleine moeite, maar ik
zie dat Mia er enorm mee geholpen is en van mijn aandacht geniet.” Mia woont alleen en krijgt slechts sporadisch
bezoek. Wel gaat ze twee keer per week zelf op pad, maar
de rest van de dagen moet ze dus alleen doorbrengen.
“Het begon met een paar uurtjes in de week, maar inmiddels is dat flink uitgebreid. Ik haal er enorm veel voldoening uit en het allerbelangrijkste; ik help een ander. Dat
kan ik echt iedereen aanraden.”
PIW wil met het maatjesproject iets doen aan eenzaamheid bij ouderen en andere kwetsbare mensen. Sociale
contacten zijn daarbij van het grootste belang en dat is
waar PIW wil bijspringen.
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Ook maatje worden?
Heeft dit artikel uw interesse gewekt?
Neem dan contact op met Astrid Vermeulen van Partners
in Welzijn 046-4575700 avermeulen@piw.nl of loop binnen
bij een van de wijkteams in Neerbeek, Spaubeek of de
Carmel.
Ook kunt u via de website van de vrijwilligerscentrale
westelijke mijnstreek www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
zoeken naar vrijwilligerswerk bij u in de buurt.
Na een intakegesprek met een professional van PIW wordt
er een match gemaakt tussen de vrijwilliger (het maatje in
dit geval) en de persoon die behoefte heeft aan die sociale
contacten. “Daarna volgt de eerste kennismaking en van
daaruit gaat het eigenlijk als vanzelf”, aldus Carola.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:
• Fietsenmaker (V1926)
Op het AZC te Sweikhuizen bevindt zich een fietswerkplaats
voor onderhoud aan de plusminus 250 fietsen van bewoners. Wij
werken samen met bewoners, vrijwilligers en medewerkers COA
om de fietsen te repareren. Ben je geïnteresseerd in andere culturen, heb je twee rechterhanden en kun je eenvoudige reparaties uitvoeren, dan ben je meer dan welkom. Wij zijn blij met elke
vrijwilliger die ons twee uren per week komt helpen.
• Chauffeurs gezocht (V2039)
Bella Vita Beek is een dagbesteding voor kwetsbare senioren te
Beek. Wij zijn op zoek naar een chauffeur die affiniteit heeft met
het vervoeren van ouderen. Het gaat hierbij om senioren die
woonachtig zijn in de Westelijke Mijnstreek die thuis worden opgehaald en vervolgens naar de dagbesteding worden gebracht.
• Voorzitter KBO afd. Beek (V1733)
KBO afdeling Beek zoekt per direct een voorzitter. Taken zijn
onder meer leidinggeven aan bestuursvergaderingen en bijeenkomsten, het samen met de penningmeester controleren van de
inkomsten en uitgaven van de afdeling, toezien op een correcte
uitvoering van genomen besluiten.
• Vrijwilligers Speelgoedbank de Grabbelton (V1723)
Speelgoedbank de Grabbelton is op zoek naar enthousiaste
vrouwelijke vrijwilligers die helpen met het aannemen, sorteren
en schoonmaken van speelgoed.
• Vrijwilliger op Koningsdag (V1894))
De stichting QueensParade Beek organiseert dit jaar voor de
14e keer een Koningsdagfeest in Beek. Voor het middagprogramma zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen
helpen om deze dag tot een groot feest te maken.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er diverse inloopspreekuren in de
gemeente Beek.
Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Beek /
“De Carmel” in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en
donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.
Beek /
Stegen:

MFC De Stegen, Stegen 35 Beek,
donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur.

U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op
vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Koen Vanspauwen
Bezoekadres: MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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