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Als deze Nuutsbaeker verschijnt, kleuren al vele
ramen rood geel groen. Vlaggen hangen aan gevels,
carnavalsmuziek klinkt in menige huiskamer.
De Koninklijke Hoogheden zijn allen bekend, 
de zittingen zijn geweest, het feest kan beginnen.
Ik wens dan ook alle carnavalisten in het Doorzetters Riek, 
het Kwakkerte Riek, het Pottentaote Riek en het Sjravel Riek, 
geweldige dagen met veel sjpass. 
(Om geen enkel “Riek” tekort te doen, ze staan in alfabetische volgorde)

Voor de niet carnavalisten, en dat zijn er toch wel meer dan verwacht, 
bestaan bergen in Oostenrijk, zonnige kusten in Spanje, tripjes naar de
woonboulevard, of Netflix en koffie in de besloten huiskamerkring.
Ook u wens ik veel sjpass. En één troost heeft u: het zijn maar drie dagen
en die zijn zo voorbij.

Met op de achtergrond wel of geen carnavalsmuziek: neem de tijd deze
editie op uw gemak te bekijken en te lezen.
Er is wederom een mooie diversiteit aan onderwerpen, o.a. een boeiend
reisverslag van onze Lichtkoningin Gina en een hartverwarmende actie van
studenten.
Tevens bijt Lindy Wintraecken het spits af als eerste deelnemer aan ons
nieuwe item: Achter de Schermen.
En hoe leuk is het dan als je ontdekt dat zijne Koninklijke Hoogheid, Prins
Ivo I van de Pottentaote en Fotografe Lindy, broer en zus blijken te zijn.
We mogen dus wel spreken van een “Wintraeckse Nuutsbaeker”.

Uiteraard bevat deze editie nog meer lekkers, maar dat mag u zelf 
uitvinden.

Ik wil u ook nog een keer wijzen op het mailadres. Alles dient gericht te
worden aan:nuutsbaeker@gmail.com. Dit kunt u op de voorpagina vinden.
Het Ziggo mailadres vervalt binnenkort. 

Rest mij, Allewiel, Alaaf… en Netflix ze. Tot volgende maand.

Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data
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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)

HEERLIJKE BALKENBRIJ
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Van de Redactie
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In februari en maart opent BRZ Tennis de banen voor de basisschool-
jeugd van Beek. Na carnaval wordt gestart met tennislessen bij de
groepen 3, 4 en 5 van alle Beekse basisscholen. 

Aansluitend kunnen álle kinderen van Beek op zaterdag 10 en 17 maart
meedoen met tennislessen op het park van BRZ. Daarvoor worden ze
in februari uitgenodigd via NJOY. 

Introductielessen voor Tenniskids
in maart voor alle kinderen van
Beek!

Noteer alvast in je agenda de zater-
dagen 10 en 17 maart. ’s Middags zijn
de kinderen t/m 12 jaar uit Beek welkom
bij BRZ. 
Er is dan een proeftraining en er wordt
informatie gegeven aan de ouders.

TENNISkids zijn kinderen die starten
met tennis. In de categorieën rood, oran-
je en groen,  kan het kind doorgroeien van
miniveld-speler tot grootveld-speler. 
Onder leiding van professionele clubtrai-
ners worden de spelers ‘klaargestoomd’
voor de Worldtour Competitie van de
KNLTB, die in het najaar wordt ge-
speeld.    

Aanmelden kan via www.brztennis.nl
of via NJOY.

Ook volwassenen kunnen kennis-
maken met tennis bij BRZ!

Tennis is een leuk spel dat
je met je gezin of vrienden
kunt leren spelen van je
5e tot je 80e. 
De combinatie van sporti-
viteit en gezelligheid staat
voorop. 
Wij organiseren speciale
zomercursussen zodat je
snel met je gezin of vrien-
den een leuk balletje kunt
slaan. In april starten ook
voor volwassenen begin-
nerscursussen tennis.

Heb je interesse? 

Stuur dan een mail naar
trainers@brztennis.nl

Info: www.brztennis.nl

BRZ biedt kinderen meer 
sportmogelijkheden met schooltennis! 

Weer wunsje 
uch ’nne sjoane
vastelaovend

Maandag 12,  dinsdag 13 en 
woensdag 14 februari zijn wij gesloten

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84
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Campagne 2018
21 febr.: Inloop Neerbeek, Keulsteeg.  

Aanvang 19.00 uur.

22 febr.: Inloop Spaubeek, MFC. 
Aanvang 19.00 uur 

27 febr.: Seniorenmiddag  Benelux. 
Aanvang 14.00 uur. 

28 febr.: Inloop Genhout, Gemeenschapshuis.  
Aanvang 19.00 uur 

6 maart: Inloop Beek, Benelux.
Aanvang 19.00 uur. 

8 maart: KBO Beek. 
Aanvang  14.00 uur.

Marktbezoeken
7 maart: Beek

van 8.00 tot 12.00 uur

8 maart: Spaubeek
van 9.00 tot 12.30 uur

14 maart: Beek
van 8.00 tot 12.00 uur

15 maart: Spaubeek
van 9.00 tot 12.30 uur

18 maart: Paasmarkt Beek 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Zie het nieuwe 
verkiezingsprogramma 
en kandidatenlijst 
op onze website.

Fraktie 2014 - 2018
v.l.n.r.: Paul Montulet, Miranda van Reenen, Danny Hendrix, Ben Derks, Marcel Meurkens en Ger Hurenkamp

Wethouders 2014 - 2018
v.l.n.r.: Thijs van Es, 
Hub Schoenmakers 
en Maurice Wierikx
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Terugblik van BBB-NDB (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)

De enige echte lokale partij in Beek:
Wat is in de afgelopen 4 jaar bereikt

Werkgelegenheid:
- uitbreiding Makado
- behoud en versterken luchthaven
- nieuwe bedrijven op TPE en Aviation Valley
- succesvol uitvoeren van het project Vitaal aan het Werk

(30 mensen uit de bijstand)
- groei werkgelegenheid dus meer banen in Beek

Wonen:
- nieuwe energie neutrale woonwijk de Beekse Bron 
- facelift van de Carmelflats
- realiseren van appartementen en daardoor het behoud

van Hennekenshof 

Voorzieningen:
- sportlandgoed de Haamen
- restauratie van de Oude Pastorie
- behoud van de bibliotheek op dezelfde locatie 
- bieb op school in Beek , Genhout en Spaubeek
- renovatie en het vernieuwen van alle speeltuinen
- aanleg van een Mimi-milieu park bij de Haamen
- behoud van het Asta Theater
- restauratie Hubertuskerk Genhout
- Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek
- kunstgrasvelden voor GSV'28. VV Spaubeek en 

VV Neerbeek
- verstevigen van verenigingslocaties oa. 2de optochthal

en overkapping HBS. L'Union.
- uitbreiding van het Levensbomenbos
- Nieuwe Brandweerkazerne en opstarten van de 

Jeugdbrandweer 
- openhouden van de school in Genhout met veilig 

busvervoer vanuit Beek.
- verhuizen naar een nieuwe  moderne locatie van een

aantal verenigingen naar Stegen 35 zoals de KBO Beek
en het Computer Doe en Leercentrum

- aanleggen van extra parkeerplaatsen bij GSV'28 en de
optochthal in Beek

Zorg en Sociaal Domein:
- uitbreiding van wijksteunpunten tot laagdrempelige 

inlooppunten in Neerbeek en Spaubeek
- instandhouden van de Huishoudelijke Hulp
- installatie van Wijkteams
- Zorg dicht bij de burgen door Wijkgericht te werken via

het nieuwe beleid “Zo werken wij in Beek”
- Hulp geboden aan iedereen die hulp nodig heeft, 

niemand in de kou laten staan.
- verhoging mantelzorgcompliment tot 175 euro

- vrijwilligersavond
- realisatie inlooppunt GGZ in Stegen 35
- beweegmarkten voor senioren en uitbreiding 

Sportzorgprogramma's
- stimuleren gehandicaptensport op de Haamen, 

al 13 sporten aanwezig
- aanschaf sportrolstoelen voor oa.handbalclub BFC
- preventieve schuldhulpverlening
- uitbreiding van het armoedebeleid zoals een financiële

bijdrage aan de Vincentiusverenging, Stichting Leergeld
en het Jeugdsport en cultuurfonds

- veiligheidscoaches voor Senioren
- BBB-NDB organiseert als enige partij Senioren 

bijeenkomsten waar allerlei thema's behandeld worden,
(gemiddelde opkomst 40-50 personen)

Openbare ruimte:
- renovatie Maastrichterlaan, Wolfseinde en 

Prins Mauritslaan
- opknappen markt Spaubeek
- realisatie van fase 1: Openmaken van de Keutelbeek
- opknappen Onze Lieve Vrouweplein en uitvoering fase1

Centrumplan Beek
- aanleg Sportlaan bij de Brandweerkazerne
- nieuwe kunstwerken langs de Keutelbeek 

(oa. Beeld van de Kleppermen)

Luisteren naar Burgers:
- initiatieven burgers realiseren door Burger!Kracht, 

zoals de Wensbus voor Beek, het Repaircafe en 
Jeu des Boulesbaan, de kapel in Spaubeek en de 
Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek

- groenbeleid van de Gemeente: Groenbelevend Beek
- geen industriële activiteiten meer in Kelmond

Duurzaamheid:
- stimuleren van duurzaamheidsprojecten zoals op alle

openbare gebouwen zonnepanelen en deelname aan
het Groene Net

- stimuleren van duurzame initiatieven voor het Beekse
bedrijfsleven  door het invoeren van Groene Leges

- gratis inleveren van afval zoals PMD, taxus, papier, 
gras en glas in het nieuwe milieupark bij de  Haamen

Financiën:
- financieel gezonde gemeente, zonder schulden en een

sterk weerstandsvermogen 
- laagste woonlasten van de Westelijke Mijnstreek

Bestuurlijk:
BBB-NDB, de grootste partij van Beek, mag dankzij uw
steun al 12 jaar deel uitmaken van de coalitie, waardoor
Beek politiek stabiel en rustig is, zo levert BBB-NDB een
grote bijdrage aan het zelfstandig blijven van Beek
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Wie kent haar niet ‘ut Baekse 
maedje mit de camera’?

Voor onze eerste uitgave van ‘Achter de
schermen’ waren we op zoek naar ie-
mand uit de Beekse samenleving.
Iemand die bij velen bekend is, maar
waarvan we niet precies weten wat hij of
zij nu eigenlijk achter de schermen doet.

Toen kwam ik een foto tegen van ‘Liwi
foto’ in Belevend Beek. Haar naam was
ik al vaker tegengekomen bij foto’s van
diverse Beekse evenementen waaron-
der bijvoorbeeld de lichtstoet, het gla-
zencafé, de paasveemarkt en de prin-
senuitroepingen. 

Ik wist dat achter ‘LIWI foto’ de naam
Lindy Wintraecken schuil ging.  Ik kende
Lindy al als klein meisje toen ze op OBS
De Kring zat. 
Toen ik een kijkje achter de schermen bij
haar ging nemen was dan ook mijn eer-
ste vraag: ”Wat wilde je worden toen
je nog op de Kring zat?”
“Juffrouw op de prinsessenschool of

Hoe kom je aan opdrachten?

Lindy legt uit dat in de wereld van de fo-
tografie alles draait om connecties, net-
werken en zien en gezien worden. Je
ontmoet iemand waar je werk voor hebt
gedaan en die kent dan weer andere
mensen. Zo kwam ze ooit via via terecht
bij de bekende dj Nicky Romero. Er
werd een wedstrijd genaamd “A Bounce
of choices” door Canon en Protocol  uit-
geschreven. 
Degenen die wonnen mochten tijdens

Achter de schermen bij v
met gehandicapten werken”, was haar
antwoord.
Dat het beide niet is geworden mag in-
middels duidelijk zijn.
Ik was dan ook zeer benieuwd hoe Lindy
uiteindelijk vakfotografe is geworden.

Het begon met een camera die ze ca-
deau kreeg toen ze haar middelbare
school op Groenewald had afgerond.
Haar vriendinnen stonden als eersten
voor haar camera en ook de band
Lambshade waarin haar grote broer als
basgitarist speelde. 
Na Groenewald bezocht ze het
Citaverde College in Heerlen richting
Interieur en Vormgeving. Door de stage
merkte ze al snel dat vormgeving niet zo
haar ding was. Maar ze liep ook stage
als fotograaf.  Binnen het Beekse werd
ze al veelvuldig voor diverse opdrachten
gevraagd en werd zij lid van het
Mediateam. De prinsenuitroeping van
de Pottentaote was een van haar eerste
opdrachten. 
Na het Citaverde College ging zij verder
met de fotovakschool in Venlo. Als vak-
fotografe kun je in iedere denkbare rich-
ting afstuderen. Als vakfotograaf voor
familieportretten, studiowerk, fotografe-
ren van eten, interieur, reclame of evene-
ment-en celebratiesfotograaf.

Lindy had zich tot doel gesteld om na
het afronden van haar  opleiding het
geld bij elkaar te krijgen voor één goede
body en één goede lens, maar een
maand voor het behalen van haar diplo-
ma opende ze al haar studio op het be-
drijvencomplex C-mill in Heerlen. 
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het Amsterdam Dance Event Nicky
tijdens een optreden fotograferen. 
Lindy was een van de winnaars van
deze wedstrijd. Naast het fotograferen
van de dj op het podium werd er een
hele week voor haar volgeboekt met een
masterclass van 2 bekende fotografen.
En om aan te geven hoe ingewikkeld fo-
tografie is begreep ze na de masterclass
pas hoe licht eigenlijk werkt. Vanaf toen
gingen haar Eventfoto’s de lucht in. Ook
weer via een bekende kwam ze in het
Serieus Request team van fotografen in
Heerlen terecht. 

Lindy legt uit dat het maken van foto’s,
tenminste als professional, meer is dan
het maken van een leuk kiekje. Je moet
beslist geen nine to five mentaliteit heb-
ben. Weekends en vakanties schieten er
vaak bij in. Het is zwaar werk. Alvorens
een shoot gemaakt wordt moet je het
hele concept hebben bedacht, van loca-
tie tot kleding en van make-up tot de
achtergrond.
Zo heeft ze bijvoorbeeld gewerkt met
een drummer uit Breda die shows geeft
met water en vuur. De shoot zou plaats-
vinden drummend in het water. Dit bete-
kent eerst heel veel gesprekken, totdat
klant en fotograaf op 1 lijn zitten. 
Dan begint de zoektocht naar de locatie.
Na dit alles gevonden te hebben stond
Lindy bij het maken van de foto’s letter-
lijk tot aan haar knieën in het water. 
Het is ook belangrijk om een goede
band te hebben met een model of een
celebrity. Je moet weten wat de ander
mooi vindt, wat de ander voelt. Als een
model zich niet op zijn of haar gemak
voelt dan  zie je dat aan het gezicht. De
ander moet emotie voelen, zonder emo-
ties lukt het niet. 
Het maakt niet zo veel uit hoe goed de
fotograaf is of het model, het gaat om de
connectie, de energie die je met elkaar
hebt, de klik die je met het model hebt. 
En als de shoot achter de rug is dan
gaat het werk voor Lindy verder. Alle fo-
to’s worden digitaal verder bewerkt. Van

de kleur of zwart/wit tot het bewerken
van de huid. 

Wat is jouw specialiteit?

Lindy wil zich graag verder specialiseren
in het maken van zwart/wit foto’s en
haar creativiteit verder ontwikkelen. Nu
doet ze nog meerdere projecten maar ze
wil haar eigen stijl ontwikkelen voorna-
melijk in zwart/wit producties. 
Voor Lindy is het aan een leek, zoals ik,
moeilijk uit te leggen wat er in haar
hoofd gebeurt als ze een idee heeft. Zij
denkt in beelden. En daarom is een
goed contact met de klant zo belangrijk. 
In de toekomst wil ze haar tournees met
bekende artiesten uitbreiden. Door haar
studie bleef dit beperkt tot Nederland. 

Hoe is het om met bekende 
mensen in de muziek en/of 
modewereld te werken?

Lindy lacht, die vraag wordt haar vaak
gesteld.
“Binnenkort ga ik met een bekende dj
werken, maar ik blijf mezelf. Het is ten-
slotte mijn werk.”
Daarom vindt Lindy het belangrijk dat ze
een eigen studio heeft. Ze is vaak op lo-
catie maar mensen kunnen ook naar de
studio komen. Er is gratis parkeren, eten
en drinken aanwezig en het ligt buiten
de stad zodat bekende artiesten in alle
anonimiteit het terrein op kunnen.

Van ‘ut Baekse maedje mit 
de camera’ tot volwassen 
vakfotografe

Zoals ik in het begin van dit artikel
schreef ken ik Lindy al als klein meisje
vanaf de basisschool. Maar nu ik een
kijkje achter de schermen heb mogen
nemen, zie ik een inmiddels 23 jarige
volwassen vakfotografe voor me zitten,
waarvan we in de fotografiewereld nog
veel zullen gaan horen.
Lindy verzekert me dat ze voorlopig ook
nog foto’s van de Beekse evenementen
zal blijven maken.
En ondanks dat het werk als vakfoto-
grafe hard werken is en je een carrière
moet opbouwen met vaak vallen en
weer opstaan is ze ervan overtuigd dat:

als je zelf gelooft in wat je doet
en je geeft niet op,

je veel kunt bereiken! 

Sylvie Gulikers
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De afgelopen jaren hebben wij samen met onze coalitiepartner, en 
met u, gebouwd aan een beter Beek. Het is goed wonen, werken, en  
ontspannen in Beek. Dat is iets waar wij trots op zijn, dat is geen succes van de  
gemeente, maar vooral van alle inwoners, vrijwilligers, ondernemers en  
verenigingen die Beek levend houden. Ook de komende jaren willen wij samen  
met u blijven bouwen, #VeurBaek.

#VeurBaek

De afgelopen jaren hebben de wethouders en raadsleden van het CDA samen met 

de coalitiepartner doorgepakt voor Beek. Van exploitatie van de Asta, de brede 

maatschappelijke voorziening in Spaubeek, het opzetten van Burgerkracht en het 

behalen van de laagste belastingen van heel Zuid-Limburg. Ook de komende jaren 

willen wij doorpakken voor een beter Beek.

Veur daadkrachtig bestuur

Het is moeilijk om in de particuliere sector een (huur)woning te vinden die  

levensbestendig is of betaalbaar is voor starters. Wij vinden het belangrijk dat  

ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en dat jongeren ook in Beek 

hun eerste woning kunnen betrekken en niet de gemeente hoeven te verlaten. Met 

de realisatie van appartementen in Hennekenshof verfraaien we het aangezicht 

van Beek centrum, en vergroten we het woningaanbod.

Veur goed wonen

8
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Deze coalitieperiode lanceerden wij burgerkracht: niet de gemeente komt met 

ideeën, maar initiatieven uit de samenleving worden ondersteund. Het repair-

café in Neerbeek is hier een mooi voorbeeld van. De komende jaren willen wij dit 

doorzetten en in alle kernen verder uitbouwen, u komt als burger centraal te staan 

en de gemeente werkt mee om uw ideeën te verwezenlijken. 

Veur burgerkracht

Veur onderwijs

Basisscholen in onze gemeente zijn van groot belang voor de leefbaarheid. In 

Spaubeek wordt in de BMV een nieuwe locatie gerealiseerd en nu is het van belang 

om ook in Beek door te pakken. Het CDA wil de komende periode werken aan een 

nieuw huisvestingsplan voor basisscholen in Beek waarbij wij een nieuw integraal 

Kindcentrum in Beek nastreven. Zo willen wij de onderwijsvoorzieningen toekomst-

bestendig houden en Beek aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen.

Veur sterke verenigingen

Beek is een levendige gemeenschap, daar zorgen onze verenigingen en vrijwilligers 

voor. Wij willen dit graag versterken door bijvoorbeeld sportverenigingen meer in-

spraak te geven in Sportlandgoed de Haamen. Gezonde verenigingen zijn namelijk de 

sleutel tot een succesvol Sportlandgoed dat zo ook betaalbaar blijft. Maar ook culturele 

en muziekverenigingen verdienen onze aandacht. Het muziekonderwijs op scholen 

door de muziekverenigingen is een prachtig initiatief dat we graag voortzetten.

Veur sterke verenigingen

Veur sterke verenigingen

Beek kent veel tradities waar we trots op zijn, van Paasveemarkt tot de Licht- 

koningin en natuurlijk onze Baekse Vasteloavend. Die tradities willen wij  

in stand houden en ondersteunen. Daarbij is er ook aandacht voor nieuwe  

initiatieven en nieuwe tradities in Beek. Hierbij speelt het evenementenbeleid een  

belangrijke rol, we leggen de nadruk op evenementen van en voor Beek. Waar regels  

weggenomen kunnen worden, gaan wij dit doen.

Veur Vastelaovend en vrijwilligers

Veur sterke verenigingen

Inwoners van Beek zijn sterk verbonden met de eigen kern, of dit nu Beek, Neerbeek, 

Spaubeek, Genhout of Geverik/Kelmond is. Vanuit Burgerkracht wordt voor iedere 

kern gekeken wat er nodig is om de kern levendig en toekomstbestendig te houden. 

Die plannen gaan wij samen met u verwezenlijken.

Veur toekomstbestendige kernen

9
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FYSIOTHERAPIE GCN

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

INLOOP
S P R E E K U U R

INLOOPSPREEKUUR
                                                                                        Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

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

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 vervolg-
traject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een 
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed 
advies!

Uw specialist in bewegen in Beek!

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

!!! A
!!!! kom t 

Het is het weer zo ver. 
De spelers zijn weer met

volle inzet bezig om dit jaar
weer een mooi toneel stuk

op de planken te brengen.

Het toneelstuk

“Wedde”
(gespeeld in dialekt)  

Een komedie in drie bedrijven.

“Wedde”, is de titel van een 
doldwaze komedie die “Sjpaubik

Sjpeelt” in maart 2018 op de 
planken  gaat brengen, een klucht

waarop de leden van “ Sjpaubik
Sjpeelt “ de afgelopen maanden hun lusten op
hebben kunnen botvieren. Ze hebben gerepe-
teerd, teksten geleerd en hun acteertalent opti-
maal gebruikt. Maar ze hebben ook gelachen
en veel plezier gehad.
Na de dood van zijn vrouw heeft Johan
Ligthart het er niet makkelijker op gekregen.
Samen met zijn zoon Thijs moet hij, naast het
werk op de hoeve, nu immers ook het huis-
houden doen. Logisch dat vader en zoon
het allang over eens zijn dat er weer een
vrouw in huis moet komen. Maar van
trouwen of hertrouwen wil geen van 
beiden iets weten. Bij hun buurman Kuëb
ziet het er al niet beter uit. Bovendien zit
hij opgescheept met een werkschuwe
zoon die bij Ligthart kind aan huis is en
regelmatig in een of ander bed komt uit-
rusten.
Teneinde raad verzint Johan dan een
list, die uitmondt in een weddenschap
tussen hem en Thijs, met als inzet de
hoeve. Daarvoor is het echter nood-
zakelijk dat ze een moeder met een
dochter voor een proefperiode  over
de vloer krijgen. Op het beslissende
moment blijkt echter, dat elk van de
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Attentie  • Attentie !!!
t dat zien, komt dat zien !!!!

twee een eigen koppel  “geregeld” heeft. De proefperiode, die
moet uitmaken wie het beste voor het huishoudelijk werk, c.q.
een aansluitend huwelijk geschikt is, wordt dan zoiets als een
strijd tussen twee rivaliserende bendes, met aan het hoofd de
doldrieste moeders, die beiden vast besloten zijn hun dochter
aan de man te brengen. En Kuëb ? Hij en zijn zoon zijn het beste
onder te brengen in de categorie onschuldige slachtoffers. 
Ik garandeer u als toeschouwer dat het MFC op de avonden van
de uitvoeringen op zijn grondvesten zal schudden en dat u als
toeschouwer buikpijn zult hebben van het lachen.
Wedde…?     

Ed Gubbels, regisseur

Het stuk word gespeeld op 
zaterdag 3, zondag 4 maart en op 
zaterdag 10, zondag 11 maart  2018 
in het MFC Musschenberg 101
Spaubeek. Aanvang 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.00 uur)  Kaartjes € 8,-

Kaartjes zijn te verkrijgen:
- Glenn Bloemsierkunst Hobbelrade 2 Spaubeek
- Bakkerij v.d.Bongard, Zandstraat 15 Spaubeek
- Secreteriaat: 06-22190085
- E-mail secretariaat: batjakker@home.nl
- Op de speelavonden aan de kassa mits niet 

uitverkocht.

Deze informatie is ook te vinden op onze website:
www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl 

Tot ziens, Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”.
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Soms gebeuren er dingen in het leven
waardoor je de grip op je financiën kwijt-
raakt: je wordt werkeloos of arbeidson-
geschikt of je komt in een echtscheiding
terecht. 

Dit zijn financiële situaties die invloed
hebben op je dagelijkse leven en daar-
door is het vaak logisch dat iemand het
overzicht verliest over zijn of haar admi-
nistratie. Met als gevolg betalingsach-
terstanden, oplopende schulden en de
nodige mentale problemen van dien. 
Je denkt in het begin nog wel dat lost
zich op maar als deze toestand te lang
duurt, kan er al sprake zijn van een ach-
terstand in betalingen en dat leidt
meestal tot nog meer kosten waardoor
het al snel hopeloos lijkt.

Op tijd hulp vinden lijkt ons hierbij het
meest geschikt. Er moet iets veranderen
en aangezien we onze blinde vlekken
niet zien, kan je daar hulp bij gebruiken.

Volgens ons werkt deze hulp het beste
als er twee zaken duidelijk zijn:

1. Een goed overzicht van de financiële
administratie. Oftewel de balans tus-
sen inkomsten en uitgaven en het
wekelijks te besteden budget.

2. Het financiële gedrag dat tot schul-
den en achterstallige betalingen
leidt, veranderen. 

Workshop Budgetteren “vanuit de eigen
financiële omgeving” is het antwoord
voor 2018.

Als je weet hoe de vork in elkaar steekt,
kunnen we een plan maken dat leidt tot
resultaat. Dat resultaat is om schulden-
vrij te worden en te blijven. Dat is het
doel waaraan je je verbindt en dat bereik
je door bereid te zijn de juiste acties uit
te voeren, door de verantwoordelijkheid
te nemen voor de situatie en zo de fi-
nanciële “problemen” de baas worden.

Een mooi voornemen voor het nieuwe
jaar, voor jezelf en voor die anderen die
mee profiteren als jij jouw resultaat gaat
bereiken. Een schuldenvrij leven en
financiële balans.   

Maart 2018 komt er een workshop bud-
getteren aan waarbij inwoners van de
gemeente Beek zich kunnen inschrijven.
De kosten voor de inwoners van Beek
zijn gratis. 

Heeft u interesse en/of wilt u
meer informatie?

Schroom niet en neem contact op met:
Mat Heugen, Budgetcoach 
NEN 8048 gecertificeerd
Mobiel: 06-20279218 
mat.heugen@kpnmail.nl
www.matheugenbudgetcoach.nl 

Financiële “problemen” de baas worden

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

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

Neem een foto 

van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 

een passende 

offerte.
Online offerte!molgeurts.nl

TIP! Koop een oudebeauty bij de kringloopwinkel en praat met ons over herstofferen.

Hoekbank
vanaf

1.495,=

Stoel
vanaf
150,=

Bank
vanaf
995,=

Fauteuil 
vanaf
695,=
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Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 06 - 18 09 42 78    |   www.zorggroep-beek.nl

KIENEN

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

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.

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

Door de ingelaste Gemeenteraadsver-
gadering op 14-12-2017 en de gewij-
zigde verschijningsdata van de
Nuutsbaeker vanaf 1 januari 2018 is de
weergave van deze Gemeenteraadsver-
gadering in de februari editie van de NB
‘uit de oude doos’!

Pas tegen het einde van de vergadering
beseft de schrijver dat hij getuige is ge-
weest van een zeer bijzondere vergade-
ring. De keuzes die de Gemeenteraad
van Beek vandaag maakte, verandert
de hele samenleving van het 
Spaubeekse deel van de Gemeente
Beek. Maar even terug naar het begin.
Vanavond is het ‘volle bak’, de publieke
tribune is overgenomen door bewoners
van Spaubeek waarvan velen ook nog
gereserveerde stoelen hebben. 
Ze zitten vanavond geregeld op het
puntje van de stoel. Er hangt iets in de
lucht, maar wat? De voorzitter opent de
vergadering en na de standaard agen-
dapunten worden er eerst de agenda-
punten die de ondertitel ‘hamerstuk’
dragen, ook echt af- gehamerd. 
Al gebeurt dit in Beek niet meer altijd
met een echte hamer! Niet minder dan
10 agendapunten verdwijnen hierdoor
als sneeuw voor de zon en er blijft van
de oorspronkelijke lijst alleen nog over
een bespreekstuk als agendapunt 15;
kredietvotering BMV Spaubeek, waar
BMV staat voor Brede Maatschappe-
lijke Voorziening. 
De gemeenteraad wordt uitgenodigd
een besluit van de burgemeester en
wethouders te honoreren. 

Tribunus Plebes XIV-XII- MMXVII (14-12-2017) 

langrijk besluit genomen wordt, hij
noemt dit burgerkracht ten top en
geeft aan hoe de gebruikers van de
BMV zijn behandeld. 
Ook de verschillende werkwijze van de
diverse werkgroepen wordt vermeld.
Hij verwacht dat er voor de basisschool
Spaubeek van Kindante 150 leerlingen
verwacht worden. Ook zijn er regels
voor eventuele last minute nee- zeggers
als huurder binnen BMV. 
Stemming; bij de stemming over de 
votering (voteren = zijn stem geven voor
aanwijzing van een krediet ,) ter grootte
van € 7.312.000, - en de meerkosten
uit de reserves te halen van 
€ 2.512.000, - wordt dit agendapunt
onder groot applaus aangenomen. 

Vanaf vandaag is Spaubeek ‘anders’. 

George Stevens

De fractie PB schat dat een
zorgvuldige afweging niet mo-
gelijk is door de zeer emotio-
nele sfeer die rond het BMV
een grote invloed kan hebben
bij een beslissing. 
Verder een opmerking van PB
dat ze zelden uitspraak moe-
ten doen over een project dat
aan alle kanten wringt en on-
volledig is. 
De woorden als; Is er een
schone grond verklaring?
Concurrentie vervalsing? Hoe
is de invloed van Kindante? 
Exploitatiekosten? 
De fractie CDA zegt: “Hier zit een 
tevreden raadslid” en hij is trots dat na
14 jaar eindelijk weer eens iets ‘gebeurt’
in Spaubeek. Men is ingenomen met
het voorgenomen BMV gebouw omdat
daar veel lokale verenigingen onderdak
vinden, waardoor het ‘wij- gevoel’ voe-
ding krijgt. 
Dan de fractie VVD; er komt de vraag
of er intentieverklaringen zijn getekend,
hoeveel kost dit BMV de inwoners van
Spaubeek? Hoe staat het met de 
invloed van Kindante? Ze wil ervan
overtuigd zijn dat aan alle regeltjes is
voldaan? Bij na-lating kan dat een hoop
ellende opleveren. Is de organisatie van
BMV vergelijkbaar met de Haamen? 
De fractie BBB-NDB noemt de BMV
de katalysator voor de gemeenschap
Spaubeek, de voorziening is van maat-
schappelijk belang en de tijd is nu rijp.
De verantwoordelijke wethouder
geeft aan dat er vandaag een zeer be-
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OP DIVERSE TUIN EN DIER PRODUCTEN

40% KORTING
EN MEER

IN ONZE

IN ONZE WINKELS IN BEEK, KERKRADE 
& HEUGEM (MAASTRICHT)

MERKELBEEK  ∙  BELENWEG 29  |  BEEK  ∙  POLYCHEMSTRAAT 2
HEUGEM (MAASTRICHT)  ∙  VOGELZANG 7 A  |  KERKRADE  ∙  LOCHT 2 
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Vanuit Zuyd Hogeschool te Sittard kre-
gen zeven studenten de opdracht om
een geheel verzorgde dag te organise-
ren voor een doelgroep in de samenle-
ving die dit volgens hen verdiend. Als
snel kwamen zij uit bij stichting De
Knoevel te Maastricht, waar zij voor der-
tig zieke kinderen een onbezorgde dag
mochten organiseren.

Om deze dag mogelijk te maken moest
de projectgroep opzoek naar sponso-
ren. Al snel boden Jamin Beek, Albert
Heijn Beek, Subway Sittard en Oranjerie
Roermond zich aan om een bijdrage te
leveren aan deze dag. Zonder hen was
deze dag niet zo’n succes geworden!

De projectgroep heeft een speurtocht
uitgezet die startte bij de Sphinx te
Maastricht en al lopend door het cen-
trum van Maastricht weer uitkwam op
de markt bij het Stadhuis. Aan het begin
startten de kinderen met een deel van

Zeven studenten van Zuyd Hogeschool te Sittard hebben 
op vrijdag 29 december 2017 een evenement georganiseerd,
genaamd ‘A Wonderful Day’. Het betrof langdurig zieke 
kinderen binnen de regio Zuid-Limburg.

de kaart die hen de route zou leiden
door Maastricht, echter om de andere
kaartdelen in handen te krijgen moesten
zij diverse raadsels en puzzels oplossen.
Uiteraard is met het lopen van de route
ook rekening gehouden met rolstoelen.

Nadat de speurtocht om 11.15 uur was
vertrokken kwam de eerste groep om
12.45 uur aan bij het Stadhuis op de
markt in Maastricht. Daar wachtte hen
een geheel verzorgde lunch, gespon-
sord door Subway te Sittard. Kinderen
konden warme chocomel met slagroom
krijgen, gesponsord door Albert Heijn te
Beek. Ook werd er Fristi en appelsap
aangeboden, gesponsord door de
Oranjerie te Roermond. Door het
Stadhuis te Maastricht werd er aan de
ouders koffie en thee geschonken.

Om 13.30 uur startte de spellenmiddag
in het Stadhuis. Hier werden diverse
bordspellen gespeeld, onder andere
Doolhof, Mens-erger-je-niet en Jenga,
maar kon er ook worden gevoetbald,
geschminkt en geknutseld.

Om 16.00 uur werd er afgesloten met
een kort dankwoord aan de ouders/ver-
zorgers van de zieke kinderen en liepen
alle deelnemers (inclusief projectgroep)
naar het Vrijthof te Maastricht waar
onder andere het reuzenrad, de
schaatsbaan, en de rups 30 tickets ter
beschikking had gesteld. Ook verzorgde
de oliebollenkraam 30 oliebollen.

Aan het einde van deze bijzondere dag
kregen de kinderen een zakje snoep uit-
gereikt, gesponsord door Jamin te Beek
en werd hen een appel met een flesje
water aangeboden.

De projectgroep, bestaande uit Denise
Beckers, Marialle van Egeraat, Rick
Gielkens, Karen Henderikx, Rick Maes,
Niels Rüland en Jan Vaessen, wil via
deze weg alle sponsoren bedanken die
deze dag mogelijk hebben gemaakt.

Sponsoren:
• ubway te Sittard
• Albert Heijn te Beek
• Jamin te Beek
• Oranjerie te Roermond
• Stadhuis te Maastricht

Studenten organiseren ‘A Wonderful Day’
voor zieke kinderen in Maastricht, met hulp
van o.a. Beekse sponsoren
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Februari-lezing

Iedereen heeft wel eens gehoord van brandnetelsoep en kamillethee, maar
kruidenkundige Marjo Dullens heeft nog veel meer te vertellen over de nuttige
kruiden die goed voor ons zijn bij allerlei kwalen en ongemakken en hoe je ze
kunt bereiden. Zij heeft de 2-jarige opleiding tot herboriste gevolgd en vertelt u
graag wat we zelf kunnen doen om gezond te blijven met behulp van kruiden.

Marjo heeft een mooie geïllustreerde presentatie over de apotheek in onze ach-
tertuin en als IVN-Natuurgids van de afdeling Elsloo weet zij als geen ander hoe
ze een boeiend verhaal moet brengen.
Het is aan te raden om een aantekenboekje mee te nemen!

Alle lezingen bij de Oude Pastorie zijn gratis, na afloop wordt er een vrijwillige
bijdrage gevraagd voor een door Marjo te bepalen goed doel - deze keer IVN-
Elsloo.
Wanneer: 4 februari 2018. Tijd: van 10.00 uur tot 10.30 uur

Aanmelden is niet nodig, vol is vol. 
De zaal bij de Oude Pastorie is de Koeienstal

Voor meer informatie: marjo.dullens@hetnet.nl

De apotheek in onze achtertuin

4 maart 2018
10.00 uur tot 11.30 uur
Oude Pastorie Beek

Tijdens deze lezing zal Pascal Jongen
van kwekerij Marni’s in Schimmert ver-
tellen hoe we de tuin zo kunnen inrich-
ten dat meer vlinders, vogels en andere
(nuttige) dieren zich in onze tuinen thuis
zullen voelen.

Dit bevordert niet alleen ons genot om er
naar te kijken, maar zorgt er ook voor
dat we onze tuin ecologisch op een
hoger niveau tillen.

Wat is hiervoor nodig zult u zich afvra-
gen. Niet alleen de beplanting aanpas-
sen bijvoorbeeld planten die vlinders
aantrekken, maar ook schuilplaats en
overwintering voor diezelfde vlinders.

Dat geldt ook voor de vogels in de tuin.
Niet alleen zorgen voor heesters of
bomen die bessen dragen waar de vo-
gels op af komen, maar ook zorgen voor
broedplaatsen en nestkastjes. Ook heb-
ben zij graag beschutte plekjes als het
regent of als het koud is in de winterpe-
riode.

Voor bijvoorbeeld egels geldt dat zij
voor de overwintering graag op een be-

schut plekje een holletje kunnen maken
van afgevallen en verdorde bladeren om
hun winterslaap te kunnen houden.

Ik herinner me nog goed dat ik een aan-
tal jaren geleden in het vroege voorjaar
de tuin wilde ontdoen van die zelfde
dorre bladeren en dat ik achter een laag
buxushaagje stootte op zo'n plekje waar
ik de egel bijna stoorde in zijn laatste
weken van z'n winterslaap. Ik ben vlug
op een andere plek verder gegaan met
het voor het voorjaar voorbereiden van
de tuin.

Nicole de Coninck
Vrienden van de Oude Pastorie

Lezing vlinders, vogels en…
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Verkiezingen, keuzes maken zijn er al zolang er mensen zijn die kennis,
inzicht, leiderschap, geld, moed, overredingskracht en zoveel meer
eigenschappen hebben. Als er verkiezingen ‘voor de deur staan’ is dat
op alle plaatsen zichtbaar want de kandidaat moet toch aan iedereen
worden voorgesteld en laten zien waar hij/zij voor staat. ‘Flyer’ acties,
papieren brievenbusvullers, mond op mond reclame en tegenwoordig
op “social media”.

Verkiezingen vonden al plaats bij de Romeinen. Rond 63 voor Christus
werden er ook al verkiezingen gehouden waarbij de winnaar in dit geval
tot consul zou kunnen worden gekozen. We spreken hier over Marcus
Tullius Cicero die als ‘pretor’ wilde promoveren naar het consulschap. In
die tijd mochten alleen de Romeinse mannen via een gecompliceerd
systeem stemmen. Hij kreeg van zijn broer advies over een te beginnen
campagne om de benodigde stemmen binnen te halen. We gaan ze
even bekijken. 1) verzeker je van de steun van je familie en vrienden, 2)
omring je met je familie, vrienden, kortom de juiste mensen, 3) verzilver
alle wederdiensten, 4) bouw een brede basis van steun, 5) beloof ieder-
een alles, 6) communicatieve vaardigheden zijn essentieel, 7) ga de stad,
(Rome) niet in, 8) ken de zwaktes van je opponenten en buit ze uit, 9) vlei
de kiezers schaamteloos,10) geef mensen hoop.

Zoals u ziet, de oudheid wijkt niet ver af van de 20e eeuw. 
Veel van deze tien punten zijn nog steeds actueel.

George Stevens              Bron; Hoe je verkiezingen wint, een Romeins Handboek 

Hoe werd er in de tijd van
de Romeinen gestemd?

IVN Spau-BeekHOUTZWAMMEN
Op zondag 4 februari is er een presentatie over houtzwammen.

Houtzwammen zijn de vruchtlichamen van in het hout levende schimmels.Zonder deze
schimmels die het dode hout afbreken zou een bos in zijn eigen houtafval omkomen.
Elke boom, dood of levend, heeft een unieke relatie met talrijke houtzwammen.
Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg ( PSL) laat ons kennismaken
met de vele facetten van het houtzwammenrijk.

Toegang is gratis. 
Aanvang 10:00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis) Moorheide 1 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

februari 2018 - NB no. 2:Layout 1  18-01-2018  07:18  Page 17



18

Op uitnodiging van Prinses Clothilde en Prins Charles-Louis,
van Schloss Merode in Duitsland, werd op 23 december
2017 voor de 2e keer  naar de Kerstmarkt van Merode  ge-
gaan.
Samen  met de 66e  Lichtkoningin  Gina  en de Hofdames
Amy, Anne, Dewi  en Iris  en het Lucia Comité met aanhang,
om aldaar het “Friedenslicht”  op te halen en  dit  naar Beek
te brengen.   

Waarom het Vredeslicht overbrengen naar Beek? 
Heel eenvoudig: ”Samen Vrede”

“Het Vredeslicht”

In Bethlehem geboren  een vlammetje eenzaam en klein.
Het wil zijn boodschap aan  iedereen laten horen, 
het wil in alle harten zijn                     .
Door een kind ontstoken en meegenomen... 
zo gaat het vredeslicht op reis.
Per vliegtuig en trein, in vele landen aangekomen
laat het zich niet tegenhouden door grenzen, 
sneeuw en ijs.
Dit vlammetje spreekt alle talen en brand voor  iedereen.
Vrede op aarde voor alle mensen,  is wat wij willen en dat
maakt ons blij.
Hoe meer we hieraan denken en ons die Vrede wensen…
des te sneller komt die Vrede dichterbij.

Bezoek aan Schloss

• 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

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

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl
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Dit  ”Friedenslicht”  wordt middels een Licht- estafette  aan
vele plaatsen in Europa doorgegeven  aan alle mensen van
goede wil, met de hoop op ”Vrede” op deze aarde.
En onze traditie van de Sinte Lecie  bestaat uit het doorgeven
van het Licht aan mensen die daar behoefte aan  hebben. Een
mooi initiatief om dit Vredeslicht door te geven.

Aangekomen op de binnenplaats van het  Schloss  werd
Lichtkonigin Gina en de Hofdames Amy,  Anne, Dewi  en Iris,
hartelijk ontvangen door Prinses Clothilde en Prins Charles-
Louis.
Hierna konden we gelijk proeven van de sfeer  van deze
Romantischer Weihsnachtsmarkt.  

Door Prinses Clothilde werden Lichtkoningin Gina, de
Hofdames en het Christkindl  Gina van Merode,  begeleidt
naar het Schlosspark alwaar samen met Scouting Stein, met
in hun gezelschap ook de burgemeester, Marion Leurs en de
Scouts  van Merode,  werd  genoten van het optreden  van de
Vendelzwaaiers van Westerloo. 

Door Lichtkoningin Gina werd hierna, voor de vele bezoekers
van deze Kerstmarkt, het bovenstaande  gedicht voordragen
over het  ”Vredeslicht”.  
Na de uitleg van Prins Charles-Louis omtrent het Vredeslicht,
waarom dat dit zoveel mogelijk  verspreidt  dient te worden,
werd het Vredeslicht van Merode door de Scouts van Merode
overgegeven aan Lichtkoningin Gina en aan Scouting Stein.

In het donker namen  honderden lichtjes in het Schlosspark
het licht over, dat kwam de romantische sfeer van de
Weihsnachtsmarkt alleen maar ten goede. 

In de Schlosskapelle werd door Lichtkoningin Gina en Hof-
dames  het “Friedenslicht”  doorgegeven en ontstoken aan de
kaarsen van de aanwezige mensen om dit  Vredeslicht van
Merode verder te verspreiden.  

Tijdens een rondgang  door het park met zijn kerstmarkt  werd
er ook geproefd  van de glühwein, reibekuchen en andere lek-
kernijen.  En dit  jaar speelde het weer gelukkig mee, droog en
fris weer.

Rond 18.00 uur konden wij  genieten van een Wunderschön
vuurwerk.

Hierna  werd op de binnenplaats van Schloss Merode afscheid

genomen van  Prinses Clothilde en Prins Charles-Louis.
Prinses Clothilde sprak haar waardering uit dat wij met de
Lichtkoningin en de Hofdames naar Schloss  Merode waren
gekomen, om  aan de Weihsnachtsmarkt  cachet te geven  om
samen cultuur en mooie tradities  uit te dragen.

Prins Charles-Louis zei het als volgt: “Als de Lichtkoningin en
de Hofdames van Beek 2 maal naar de Kerstmarkt in Merode
komen, is er sprake van een  traditie. En dus zou het mooi zijn
als  de 67e Lichtkoningin met haar gevolg in 2018 wederom
haar opwachting zou maken op Schloss Merode.”

Wij kunnen zeggen volop genoten te hebben van een mooi
bezoek aan Schloss Merode. Zeer zeker een bezoek waard.

Met deze mooie traditie van de Sinte Lecie heeft het Lucia
Comité de gemeente Beek en Belevend Beek meer naamsbe-
kendheid gebracht in Duitsland en mooi op de kaart gezet.

Op zondag 24 december 2017 werd het Vredelicht van
Merode, door  Lichtkoningin Gina en de Hofdames Amy  en
Iris ook in de Gemeente Beek gebracht en wel naar de
St. Laurentiuskerk in Spaubeek.

In  de Kinderkerstmis van Spaubeek werd door de kinderen
samen met Pastoor Kenis een kerstspel opgevoerd. En gedu-
rende deze dienst bracht Lichtkoningin Gina het Vredeslicht
van Bethlehem naar het kribje op het altaar.

Na afloop van de kindermis gaf Lichtkoningin Gina het
Vredeslicht door aan de mensen van Spaubeek. Ook Pastoor
Kenis mocht een vredeslichtje in ontvangst nemen van
Lichtkoningin Gina.

Ik heb voor 2018 maar een wens,
blijf altijd een bijzonder mens.

W.J.M. Essers, Erelid  Lucia Comité Beek.    

s Merode op zaterdag 23 december 2017
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Het Sint-Hubertuskunstcentrum in de kerk van Genhout
heeft 2017 afgesloten met een druk bezochte expositie van
kerststallen. Voor 2018 heeft het bestuur ook weer mooie
plannen om kunst voor iedereen toegankelijk te maken.  
Op zondagmiddag 22 april wordt er een kunstconcert geor-
ganiseerd en vanaf maart wordt in de expositieruimte
Beeselse keramische kunst ten toon gesteld.

Beesel kent wat keramische kunst betreft een rijke historie.
Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben de ateliers
van St Joris en Loré tot ver over de landsgrenzen een grote
reputatie opgebouwd. Bekende kunstenaars werden aan-
getrokken om de ontwerpen te maken. Niet alleen werden
er veel religieuze beelden gemaakt, ook kleinere gebruiks-
en siervoorwerpen van keramiek zijn in een ruime oplage en
diversiteit geproduceerd.  
In 2006, in een tijd dat veel monumentale Beeselse werken
in gebouwen verloren dreigden te gaan door sloop, is de
Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) opgericht.
Deze stichting stelt zich ten doel om zoveel mogelijk in
Beesel geproduceerde kunst te behouden. 
De stichting repareert beelden en zorgt dat ze een tweede
leven krijgen in de openbare ruimte van het dorp.  

Kleinere kunstwerken 
worden zoveel mogelijk in
wisselende exposities 
getoond.
Zo zal de stichting SBKE
op verzoek van het bestuur
van het Sint-Hubertus-
kunstcentrum in het voor-
jaar in de kerk van Genhout
een tentoonstelling 
inrichten. 
Daarin wordt een dwars-
doorsnede getoond van de
vele producten die uit 
ateliers van het drakendorp
afkomstig zijn.

Nadere informatie over
deze unieke tentoonstelling
volgt in de komende 
uitgave.

Sint-Hubertuskunstcentrum Genhout 

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Stationsstraat 1  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

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
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t/m carnavalszaterdag
de hele zaak vol met

carnaval.

Kostuums, hoeden,
accessoires, schmink,

decoratie, lampjes etc.

7 dagen per week geopend
in Makado tegenover Lidl.

Facebook.com/carnavalmakadobeek
Facebook.com/excentriquebeek

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.
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Winkelcentrum Makado  6191 NA Beek  
Weth. Sangersstraat 218 Tel: 046 - 437 56 12 
 

Met carnaval in de kop, doen wij er 
nog een schepje bovenop! 

Alaaf!    Alaaf! 

Actie is geldig van 7 februari tot en met 14 februari 
 

Winkelcentrum Makado
www.vonkenservice.nl

Hét adres voor sleutelkopiën, 
schoenreparaties en naamborden

Wij zijn nu te vinden onder de roltrap van de parkeergarage.
Om de hoek voorbij Albert Heijn en de Groenteboer

Carnavals aanbieding:
10 NONNEVOTTE

of
BERLINER BOLLEN

voor 11euro
Aanbieding geldig van 8 t/m 13 februari
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SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

14e jaargang nr 2 (februari ) 1988 

… Het I.V.N. gaat weer klaar-over spelen. Ze gaan maat-
regelen treffen zodat de padden veilig naar hun “voort-
plantings-poel” kunnen trekken. Er is weliswaar een 
nieuwe poel gegraven voor de nieuwe generatie, maar de
ouden steken nog steeds de weg over en zijn zo overgele-
verd aan de voortrazende autobanden. Daarom worden ze
in de berm verzameld en naar de poel gebracht.

... De muziekschool in Beek start nu ook met jazz-dansen.
Zij wil tieners opleiden om straks aan het amateurfestival
in het Maaslandcentrum in Elsloo deel te nemen.

... Helaas hebben de handbaldames van Blauw Wit niet voor
een stunt kunnen zorgen. Zij zijn voor het bekertoernooi
verder uitgeschakeld.

... En de heer Falden gaat voor de heemkundevereniging een
lezing houden over de hoog adelijke familie Van Salm. 
U mag natuurlijk ook gaan luisteren.

... Pater Hubert Luyten stuurt een brief uit  Brazilië  
(S. Joao d ‘Allianqa) en dankt de lezers van de Nuuts-
baeker voor de vele postkaarten die zij hem stuurden.  
Hij besluit zijn brief “ P.S. Hier bestaat ook reumatiek.”

... Van Winkel laat ons weer genieten van zijn speurwerk in
het Beekse verleden. Hij schetst de onherkenbare hoeve
aan de Rijksweg. (voormalige, 1922, hoeve Gelissen aan
de Rijksweg). Hij verhaalt over de talloze verbouwingen en
voormalige bewoners van de diverse panden. Op het
ogenblik (1988) zijn dat de panden 2 t/m 8 aan de Prins
Mauritslaan. ( Handels, Het Gevelke en Kegelbaan Molin.)
(In 2018 de Griek, appartementen en café De Baan).

... Eindelijk is het zover. De basisschool Catharina Labouré is
volledig gerenoveerd en zal officieel geopend worden met
een open dag. De kinderen krijgen weer “een nieuwe
school” waar van vakkundig onderwijs kan worden 
genoten.

... Het ging er op z ’n Amerikaans toe. 
Met een geluidswagen door de straten werden de 
parochianen van de Martinuskerk er op attent gemaakt
dat de kerkbijdrage werd opgehaald. 
Het is waar je voor kiest, maar velen vonden het maar 
heel vreemd.    

... In het gemeentehuis zal er een expositie worden 
gehouden van de kunstenaars Sjef Kreutzer en 
Hennie v.d. Steeg.  
De eerste met hout- en bronswerk, de tweede met 
olieverfschilderingen.

... Aandacht voor het sneeuwruimen. En als u toch bezig
bent, neem dan de stoep mee van degene die dat niet
meer kan. Is het met handkracht een onoverkomelijk 
probleem, op het gemeentelager kunt u strooizout kopen
voor 1.50 gulden per 5 kilo.

... En in Genhout gaat volgende maand “De zevende Zoon”
in premiére. Warm aanbevolen. Verkoelen (Paul Janssen)
speelt op “d ’n trekzak”.

Ik geniet er nog van.

Groetjes, Japo
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto. Op de achterkant stond:  De Baanbrekers

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.

  Wie  kent  Wie Aflevering  143

Van de heer Wim Frijns ontvingen we naar aanleiding van de foto in de decemberuitgave de volgende reactie:

1. Jan Daalmans, 
2. Ser Schoffeleers, 
3. Niek Huynen, 
4. Jeske hoedemakers, 
5. Janssen (Salamander),
6. Kapelaan Essers, 
7. J. Hoedemakers (leraar),
8. Hoedemakers (bankman),
9. Jean Timmers, 
10. Rich Alberti, 
11. Jan Heldt, 
12. L. Sproncken, 
13. Wim Frijns, 
14. Ger Janssen, 
15. S.A. Jahaie, 
16. P. Wouters, 
17. Willy Hoedemakers,
18. Guil. Wouters, 
19. Verheul, 
20. Frans Kutschrutter, 
21. Theo Cornelussen, 
22. Janssen, 
23. Spronken, 
24. Eug. Sproncken, 
25. Math Solberg
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Zoals beloofd een actuele update over het programma van
de QueensParade 2018. In de vorige editie van de
Nuutsbaeker hebben we vermeld dat we dit jaar op
Sportlandgoed  “de Haamen”  te gast zijn. 
Voor ons een mooie, nieuwe stap om het publiek nog beter
te laten genieten van in elk geval de volgende 2 fantastische
korpsen.  

De Showband Corio Heerlen
is in 2010 ontstaan uit een fusie
van de toenmalige Showband
Antonius en Show-Drumfanfare
Molenberg, beiden geen onbe-
kenden binnen de muziek- en
showwereld. 

Showband Corio is vooral bekend om de wisselende
tempo’s, showfiguraties in hoog tempo en de adembene-
mende showelementen. 
Het korpsmotto: “Let me entertain you”, maakt Showband
Corio steeds weer waar. Dat blijkt onder meer uit de vele
prijzen die behaald zijn op concoursen en de gouden 

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

QueensParade 2018 -
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medaille tijdens het prestigieuze
WMC 2017 Kerkrade. 
Jachthoorn- &
Trompetterkorps Gemert
werd opgericht in 1959 als
drumband. 
Sinds eind 2008 speelt het

korps steeds meer Franse
Batterie-Fanfaremuziek. 
Deze muziek is namelijk uitdagender
en tegelijkertijd niet zo ‘zwaar’ als de 
voorheen gespeelde Duitse marsmuziek.
Daarbij wist het Jachthoorn- &
Trompetterkorps zijn jachthoornsound 
te behouden.  Het schitterende uniform,
de uitstraling van discipline en de unieke
sound, maken het korps een graag geziene
gast in binnen- en buitenland.

Ook het middagprogramma is bijna rond, waarin tevens de
vaste voetbal- en tennisvereniging van het 
sportlandgoed gaan meedoen. Zij trekken alle registers open

om de kinderen hun sport op een veelzijdige manier te
laten ontdekken. 

Aan het einde van het middagprogramma wordt er
samen met het orkest Trio Paradise de brug 
geslagen naar het avondprogramma. 

Wat is het toch heerlijk toeven in Beek, want wij
mogen jullie ook al de onvergetelijke hoofdprijs

van de loterij verklappen: 1 minuut gratis
winkelen bij Plus Van Wijnbergen aan de
Markt in Beek.

Al met al een goede reden om er bij te zijn op
vrijdag 27 april op Sportlandgoed 
“de Haamen”. 
Wil je ons die dag een handje toesteken, 
meld je dan aan via onze website en wij nemen
contact met je op. 

Blijf ons ook volgen op facebook en onze website 
www.queensparadebeek.nl

8 - De Korpsen
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Begin dit schooljaar opende Studie 11 naast haar vestiging
in Meerssen, een vestiging aan de Prins Mauritslaan 3 in
Beek. In januari starten ze Xtra 11 begeleiding en zijn er met
17 gemeentes contracten afgesloten voor het leveren van
jeugdzorg. 
Naast de huiswerkbegeleiding voor (GPL) leerlingen bieden
ze nu ook zorg op maat voor jongeren. 
Deze zorg kan via PGB, Zorg in Natura of particulier worden
ingekocht. Denk hierbij aan begeleiding op het gebied van
plannen, organiseren en structureren, het vergroten van de
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden,
het verbeteren van zelfvertrouwen, school-leerlinggericht
adviseren, etc.

Jeanine Rijcks, oprichtster van Studie 11 en Xtra 11 vertelt:
wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om jonge-
ren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Dit jaar hebben
we weer nieuwe stappen gemaakt binnen onze organisatie.
Ons team bestaat uit psychologen, pedagogen en universi-
tair geschoolde begeleiders.  

Wij begeleiden bij Studie 11 in Beek inmiddels leerlingen van
het basisonderwijs uit (Neer) Beek en Elsloo, en onder- & bo-
venbouw leerlingen van Groenewald en het Graaf Huyn col-
lege! Deze begeleiding kan voor een bepaald vak, een trai-
ning Snel lezen en mindmappen of voor het dagelijkse
huiswerk zijn.

Studie 11 Huiswerkbegeleiding  s

XTRA11BEGELEIDING.NL  
BEEKSTRAAT 24 MEERSSEN 

PRINS MAURITSLAAN 3 BEEK
06.128.227.45  •  WWW.STUDIE11.NL

• Huiswerkbegeleiding • Brugklasbegeleiding 
• Training doelen stellen, langer en beter onthouden, 

snellezen, plannen • Examentrainingen • Bijles

VOOR LEERLINGEN VAN HET BASIS-
VOORTGEZET- EN HET VERVOLGONDERWIJS

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

Keu le r s  Aar t s -Mu lder  Advocaten
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Wij helpen jongeren o.a. het beste uit zichzelf te halen en bie-
den ondersteuning bij hun dagelijkse opdrachten, het plannen
en het behalen van hun weekdoelen. 
Wij zien bijvoorbeeld ook dat voor sommige leerlingen de stap
van de basisschool naar het zelfstandig leren in het vervolgon-
derwijs erg groot is en wij coachen ze hierin. Daarnaast bieden
we ook altijd een luisterend oor. 

OUDERS AAN HET WOORD

Onze jongste dochter heeft dit schooljaar de overstap ge-
maakt naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap met veel
veranderingen.  Hoe kunnen we deze overstap zo goed mo-
gelijk laten verlopen, was een vraag die ons bezighield. Na
een gesprek bij Studie 11 waren wij direct enthousiast.  Sinds
het begin van dit schooljaar gaat onze dochter dagelijks naar
Studie 11. Hier kan ze in alle rust haar huiswerk maken en
leren. Dit alles onder toeziend oog
van de enthousiaste en betrokken
begeleiders van Studie 11.
Doordat wij als ouders via het 
systeem precies op de hoogte
worden gehouden, weten wij ook
wat er speelt en wat er aan huis-
werktaken gedaan is op een dag.
De communicatie met ons als ou-
ders loopt perfect. Vragen worden
direct beantwoord en alles gaat in
goed overleg. Ook niet onbelang-
rijk; onze dochter is enthousiast!
Als ze thuis komt is ze klaar en kan
ze heerlijk genieten van een rusti-
ge avond zonder ouders die de
hele tijd vragen “heb je je huis-
werk af?” 
Onze oudste dochter heeft heel
veel baat bij de training Leren
leren (Snellezen, plannen en mind-
mappen) die Studie 11 
sinds enkele jaren geeft op o.a.
’ t Stella Maris College. Ze leest
nu al haar leerstof in de helft van
de tijd en is veel sneller klaar met
haar huiswerk.

Fam. Smulders.

WAT BETEKENT STUDIE 11 VOOR ONS?

Onze beide kinderen maken sinds een tijd gebruik van de
huiswerkbegeleiding van Studie 11. Aanvankelijk om te leren
studeren en om te leren plannen. Inmiddels omdat het zoveel
rust in ons gezin biedt. Als onze kinderen om 18.00 uur naar
huis komen zijn ze doorgaans klaar, goed voorbereid en mis-
schien wel het allerbelangrijkste: ze zijn zeker van hun zaak.
Door de intensieve begeleiding, toetsing en extra uitleg zijn ze
veel zelfverzekerder geworden. En dat is aan de resultaten te
zien. 
Jeanine Rijcks vertelde ons dit in een eerste kennisgesprek en
mijn gedachte was: eerst zien dan geloven. Maar, eerlijk is
eerlijk: studie 11 maakt haar belofte waar!
En onze kinderen: ja, ze mopperen wel eens over het feit dat
ze tot 18.00 uur naar studie moeten, de begeleiders hun flink
in de nek zitten maar als zij ’s-avonds tijd hebben om te spor-

ten en te chillen en in de proefwerkweek ge-
middeld een 7 voor de toetsen halen, weten
ze meteen waar ze het voor doen.

Sandra Bremen.

LEERLING AAN HET WOORD

Hoi ik ben Lotte en zit bij Studie 11. 
Als je binnenkomt bespreek je gezamenlijk de
gebeurtenissen van school. Daarna moet je je
mobiel inleveren en dan komt het op het huis-
werk aan. We gaan eerst alles samen plannen.
Als je ergens niet wijs uit komt steek je ge-
woon je vinger op en zal een van de begelei-
ders het snel uitleggen totdat je het begrijpt.
Toen ik voor het eerst naar Studie 11 ging
voelde ik me al snel op mijn gemak en als ik
de dag daarna naar school ging hoorde ik veel
van mijn klasgenoten klagen over het vele
huiswerk en dat ze het nog lang niet 
afhadden. Terwijl ik dacht: ’’Ik heb het gisteren
al allemaal afgemaakt’’. 
Door Studie 11 heb ik altijd mijn huiswerk af
en mijn ouder zeuren me niet meer aan mijn
kop. Ook al moet ik toegeven dat het niet altijd
foutloos gaat. 
Ik ben blij dat ik bij Studie 11 zit.

g  start ook in Beek en breidt diensten uit met Xtra 11 begeleiding!

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Vrijdag 12 januari komt een grote
wens uit: voorop te mogen lopen
en de mensen uit het dorp mee te
nemen. Aan het woord is Prins Ivo
I, de nieuwe heerser van het
Neerbeekse Doorzèttersrijk.
Tijdens een gezellige en drukbe-
zochte zitting in het gemeen-
schapshuis in Neerbeek is afscheid
genomen van Prins Paul II. 
Nadat Paul uit de grond van zijn 
hart “Ja” zei op de vraag of hij wilde
toetreden tot het gezelschap van
Auwt Prinse was het zoetjesaan tijd
geworden om de identiteit van de
nieuwe hoogheid te onthullen.
De spanning in de zaal is voelbaar,
de gordijnen gaan een stukje open
en een wit scherm wordt zichtbaar.
Plots klinkt er vanuit het niets mu-
ziek, ook klinkt de stem van Vorst
Rob maar hij is nergens te bekennen.
Achter het witte scherm wordt een 
silhouet zichtbaar. Is het een Prins, 
of een Prinses, of misschien een
Prinsenpaar dit seizoen? 

Normaal gesproken staan vorst en voorzitter nu op de
bühne, maar deze zijn in geen velden of wegen te 
bekennen.  Stapje voor stapje worden onder de muziek de
11 punten uitgesproken, iedereen is gefocust naar de
Bühne. Niemand heeft in de gaten dat de nieuwe heerser
samen met vorst en voorzitter achter in de zaal al staan te
wachten. Nauwelijks heeft vorst Rob de laatste woorden
uitgesproken of Ivo Kusters komt enthousiast tevoorschijn
van achteruit de zaal.

De medaille wordt 
omgehangen, de veren op
de steek gezet, de scepter
overhandigd en na het uit-
spreken van de proclama-
tie begint onder luid ap-
plaus de regeerperiode
van Prins Ivo I als 44ste
prins van CV de
Doorzètters.

Prins Ivo I is geen 
onbekende in Neerbeek.
Bij handbalvereniging
BFC kun je hem regel-
matig tegenkomen en
ook bij de buurt-
vereniging draagt hij zijn
steentje bij. 
Ivo is een carnavalist in
hart en nieren. 
Jarenlang is hij al lid van
de Doorzetters en stond
op de bühne met de
Klosterzaler. 
Het verlangen om prins

te mogen zijn was er al
heel lang maar werd sterker en sterker. Dus toen de vraag
kwam of hij als 44ste prins de Doorzètters wilde voorgaan
was er weinig tijd van twijfel. “Hiermee komt het geel en
groen van BFC nu prachtig samen bij het rood van de
Doorzetters”.

Prins Ivo I roept iedereen op om de zorgen even aan de
kant te zetten, aan zijn hand het carnavalsland te betreden
en SAMEN de carnaval te vieren!

Prins Ivo I CV De Doorzetters

- Tabakswaren & Sigaren
- Luxe Sigaren in Humidor
- Lederen Tassen & Beurzen van Bear Design
- Leuke Woon & Kado spullen
- Groot assortiment Graf & Noveenkaarsen
- Pasfoto Service voor alle officiele documenten

LEMMENS-HOVER
A U T O S C H A D E

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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Op zaterdag 13 januari vond
de jeugdzitting in het
Doorzèttersrijk te Neerbeek
plaats. 
Na enkele optredens, 
waaronder dat van Ron van
Roy werd afscheid genomen
van jeugdprins Jesper.
En toen kwam het moment
waar iedereen naar 
uitkeek…. Wie is de nieuwe
jeugdprins(es)???
Een vlog vol met hints
bracht het antwoord: 
Dit jaar regeert
Jeugdprinses Emma I
over de jeugd van het
Doorzèttersrijk.

Emma (Schoonbrood) is geboren op 4 december
2006 en dus net 11 jaar geworden. Samen met haar
ouders en haar broertje Stijn woont zij in de
Cartylshofstraat in Neerbeek. Ze zit op basisschool
De Bron in groep 7 bij meester Roy en Juf Marisol.
Buiten het carnavalsseizoen kun je Emma 
tegenkomen in de Makado, waar ze samen met
vriendinnen gaat shoppen. Of in Urmond, waar ze
basketbal speelt bij BC Boemerang. In de vrije tijd
die dan nog rest speelt ze graag Minecraft.
Al sinds ze een klein meisje was heeft Emma haar
hart verpand aan carnaval. 
In groep 5 mocht ze “eindelijk” bij de jeugdraad en
ze droomt er al jaren van om prinses te worden. 
Toen ze in september hoorde dat ze prinses zou worden
was ze dan ook superblij. “Ik kon het bijna niet geloven”
zegt ze. 
Het was wel heel moeilijk om 15 weken lang aan niemand
iets te mogen vertellen, maar gelukkig kon ze dit geheim
wel delen met Kirsten, haar adjudant.

Het meest verheugt jeugdprinses Emma zich erop om
samen met Kirsten, de jeugdraad, de Doorzètters en alle
carnavalsvierders van Neerbeek de optocht te lopen en
voorop te gaan in de polonaise.

Prins Ivo I en Jeugdprins Emma I
houden hun prinsenreceptie

op zaterdag 27 januari
Aanvang 20.00 uur

in café De Keulsteeg
(Keulsteeg 43, Neerbeek)

1964

Jeugdprinses Emma I CV De Doorzetters

BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl 

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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
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Tiedens ein zeer drök bezochte en 
sjprankelende groate zitting in het ASTA-
theater aan de mèrt in Baek is aafsjied 
genômme van Prins Glenn I (Nijsten). 
Het publiek woort getrakteerd op optraejens
van ein keur aan artiesten; o.a. Marlon Kicken,
Wir sind Spitze, Dobbel3, Erwin en 
natuurlik de welbekènde klanken van de
Baeker Hofkapel.

‘T hwoagtepunt waor natuurlik de oetreuping en instalasie
van de nuuje prins van ‘t Pottentaoteriek: de 25 jaorige

Ivo Wintraecken
Kômmend vastelaovessèzoen zal Ivo Wintraecken regére ès
Prins Ivo I. Ivo haet een relasie mit Milou Hendriks en woont aan
‘t Roebroekpad 14 in Baek. 
Prins Ivo I is geine onbekènde in ‘t Baekse en zeer zeker neet
bènne de Baeker Pottentaote. Hae haet in ‘t verleeje, deil 
oetgemaak van de jeugraod van de jeugprins van de Baeker
Pottentaote. Teeves is Ivo reeds enkele jaore aktief ès begeleider
van de groate optoch op vastelaovesmaandag, woo de prins
ziene zaegetoch maak door de Baekse sjtraote. Auch veur 
angere hand en sjpandeenste is Ivo te porren; hulp bie de 
groate zitting èsauch begeleiding ès verkjaersreigelaer is häöm
op ‘t lief gesjréve. Van 1999 t/m 2004 haet hae deilgenômme
aan de jeugzitting, wèlke door kènjer veur de kènjer wurt 
gemaak.

Ivo haet passie veur ‘t lesgaeve aan jeug bie Sjwoalegemeinsjap
Groenewald in Stein ès docent Techniek en Natuurkunde. 
Ein angere passie van Ivo is mèziek; meermaals haet hae de podia
besjtége mit de Steinse band Lamshade. 
Daonaeve is hae al menig jäörke ein van de gezichte van Kènjer
Vèkansie Wèrk in ‘t Baekse; tiedens zien 19 jaorige carrière 5 jaor 

ès deilnummer; 4 jaor ès leiding; 10 jaor lid van de
kèrngroep, wovan 3 jaor ès veurzitter. 
Auch is hae aktief ès evenemente-verkjaers-
reigelaer, dit verwis ôngermjèr nao zien prinselikke
ôngersjeijing wèlke Ivo haet ontwôrpe, 
’t welbekènde gaele hèsje.
In 2013 maogde prins Ivo I de jeugvriewilligers-
pries in ôntvangs numme van de gemeinte Baek.
Dit ôngersjtreep, dat hae ein bezig bieke is op
väöle vlakke bènne de Baekse gemeinsjap!
Teeves is Ivo sinds 2016 drager van de Kitsch,
wèlke eeder jaor op èsj-woonsdig wurt oetgereik.
De Baeker Pottentaote höbbe mit häöm ein sjot in
de roas.

De liefsjpreuk van Prins Ivo I:

“Vastelaovend maake v’r saame!”

Wilt geer Prins Ivo I kômme felicitére, dan kènt
dat op zaoterdig 10 fibrewarie in ‘t ASTA-theater

aan de mèrt in Baek vanaaf 20.30 oer.

Wilt geer leever dansen mit ziene dorslustige
hwoagheid, dan zeet geer van harte wèlkom op
`t prinse galabal op zaoterdag 3 fibrewarie auch

in ‘t Asta-theater vanaaf 20.30 uur.

Baeker Pottentaote installére 
nuuje heerser euver ‘t Pottentaoteriek!!!
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Ziene pap waor in ’t verleeje auch
jeugprins, mèr dae haet bie de
Sajelaire in Aelse de scepter maoge
zjweije. Jaorliks löp Pim al van baby
af aan mit in de optochte, mit ein van
de weinige buurtvereiniginge die Baek
nog riek is “Buurt ’t centrum”, mit ’t
ganse gezin; pap Christian, mam
Laura en zösterke Sanne. 
Pim is van nature altied lèkker röstig
en kènt mèkkelik omgaon mit sjtrèss;

soms haet hae gèt te völ 
energie, wodoor hae d’rop los
wiebelt. Deese eigensjappe
kômme häöm good vanpas de
kômmende tied, want d’r
kômme aardig gèt verassinge
aan h’m veurbie.
Jeugprins Pim II zal d’r sjwoan
opsjtaon tiedens ziene zaege-
toch door de Baekse sjtraote op
zondigaovend; ès de leechstoet
ter èjre van häöm wurd georgani-
seerd. Dit wurd dus voor häöm
zien jubiléumoptoch, ès hae hie
veur de 11de kjèr aan deil deit
numme.

‘T motto van Jeugprins Pim II is;

Vastelaovend vèng 
ich super top,
Dit jaor zèlfs mit de 
prinsesjteek op.
Sjprènge en danse doon 
ich neet allein,
Dees drie daag vier’ste 
mit eederein!

Wilt geer jeugprins Pim I komme
felicitére, dan kènt geer häöm de
hand kômme sjudde op vriedig

9 fibrewarie in café Benelux,
vanaaf 19.00 oer. Hienao kènt geer

auch mit häöm danse.

Wilt geer allein danse mit jeugprins
Pim II, dan zeet geer van harte

wèlkom op `t kènjersjprènge op
zondig 21 jannewarie in zaal ‘t auwt

patronaat vanaaf 14.00 oer. 

Zondig 14 jannewarie verangerde
’t Pottentaote-riek in ware
Nickelodeon-sfere. Dit waor te
bekieke in het Asta-theater, wo
SpongeBob ès thema veur de
jeugzitting op ‘t prègram sjtông;
ongermjèr SpongeBob SquarePants,
Patrick Ster, Octo Tentakel waore
van de partie, om op zeuk te gaon
nao de nuuje jeugdprins van de
Baeker Jeugpottentaote. 
Ein fantastisch decor zörgde auch
dit jaor weer veur de gooje sfeer
tiedens dees jeugzitting. 
‘T ontbraok werkelijk aan niks, om
‘t fjès compleet te maake. Op ‘t
einde van de jeugzitting woort 
Pim Daemen, geinstalleerd ès

Jeugdprins Pim II
van de Baeker  Jeug Pottentaote.
Pim II wurt ôngersjteund door 
hofnar Stef van Schendel.

Jeugprins Pim II is 11 jaor auwt
en zit op basissjwoal OBS de
Kring in groep 8. Hae sjleit gaer
taege eine shuttle tiedens een
partieke badminton en trap gaer
taege ein bèlke mit zien vrunj op ’t
trapvèldje in buurt ‘t Kirkevèld. Auch
kiek hae gaer nao zien favoriete voet-
balclub Ajax. Daonaeve is hae fan van
sjnèlheidsduvel Max Verstappen. Pim
is op dezèlfde daag jeurig, ès ziene 
veurgènger auwt jeugprins Mano I, 
allein is hae ein jaor jônger. Hae haet
’t vastelaovesblood door zien aojers
sjtruime en haet ’t virus auch mit de
paplaepel bènne gekrege. 

33

SpongeBob bie de Pottentaote
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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

Even ementen carnaval
3 febr. Prinsebal Pottentaote, Asta, 20.30 uur
3 febr. Gekke Pekskesbal C.V. de Doorzètters, 

Café de Keulsteeg, Neerbeek, Aanvang 21.00 uur
4 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk 
4 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire
6 febr. Blauw Sjuut, MFC Spaubeek
9 febr. Sjwoalevastelaovend, Scholen Beek, 9.15 uur

Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur; 
Aansjlétend jeugprinsebal

10 febr. Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur

Carnaval: 11, 12 en 13 februari

11 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
11 febr. Optocht CV de Kwakkerte Spaubeek, aanvang 14.11 uur
11 febr. Leechsjtoet, Beek, 18.00 uur
12 febr. Groate optoch Beek, 14.11 uur
13 febr. Optocht C.V. De Doorzètters.
13 febr. Afsluiting jeugdcarnaval C.V. De Sjravelaire 15.00 u. 

Zaal Vroemen
13 febr. Afsluiting seizoen C.V. De Sjravelaire 21.00 uur 

Zaal Vroemen

13 febr. Vaan sjtrieke Pottentaote, 23.45 uur

Evenementenrooster 

3 februari Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

18 februari Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Koper ensemble Cupros, Puth 9.30 uur

22 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

2 en 3 maart 40 jaar VV Neerbeek

3 maart Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

3, 4, 10, 11 mrt. Toneel Sjpaubik Sjpeelt Het toneelstuk heet : “Wedde..??”

11 maart    Jubileumconcert Dion Ritten, dirigent van Mannenkoor Beeker Liedertafel. 

Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.

18 maart 76ste editie Paasveejaarmarkt

18 maart Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Libre, Geverik 9.30 uur

22 maart Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

29 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

31 maart Opening speeltuinseizoen 2018 De Speeltrein (Rooseveltlaan) van 13.00 tot 15.00 uur

7 april Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

9  t/m 12 april Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek   

15 april Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Vredeskoor, Nuth 9.30 uur

20, 21, 22 april Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”

aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek

21 april Garageverkoop heel Geverik

22 april      Kunstconcert door en voor jong en oud. Aanvang 14.30 uur in St. Hubertuskerk, Genhout.

15, 19, 20, 21 april Toneelvereniging Ons Genoegen speelt HARRY  in zaal Vroemen, Genhout, aanvang 20.00 uur

en op zondag 22 april, aanvang 14.30 uur, met aansluitend receptie voor jubilarissen. 

26 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

27 april Queensparade Beek

5 mei Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

9 t/m 11 mei Hemelvaarttoernooi VV Neerbeek

31 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

2 juni Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

3 juni 20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik

24 juni Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek

28 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

1 juli Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door 

Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek

7 juli Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

5 augustus Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.

25 augustus Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek

1 september Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

22 september Multiculturele Dorpsdag

27 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

6 oktober Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

21 oktober Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans. 

Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater

25 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

28 oktober 32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek

29 okt.  t/m 1 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek  

3 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

25 november Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

29 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

1 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

23 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.

2018
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De BMV is voorzien op het voormalige

Vixiaterrein aan de Musschenberg in

Spaubeek. Het gebouw is straks de thuis-

basis van alle Spaubeekse verenigingen,

een gezondheidscentrum, de basisschool

en de naschoolse opvang. In de BMV

wordt tevens een horecavoorziening 

gerealiseerd die ook overdag open is. 

Op het terrein wordt tevens een grote multifunctionele

loods gebouwd waar de carnavals-, en toneelvereniging 

terecht kunnen, evenals de schutterij en scouting. 

De BMV wordt bovendien volledig klimaatneutraal 

gebouwd. 

Draagvlak
Het initiatief voor de bouw van een Brede Maatschappe-

lijke Voorziening kwam uit de Spaubeekse gemeenschap.

Wethouder Hub Hodzelmans: “Dit is een burgerinitiatief pur

sang waar ik erg trots op ben. Nu de raad krediet beschik-

baar heeft gesteld, gaan we met de gemeenschap aan de

uitvoering van de plannen beginnen. Dat wordt een flinke

klus en vast wel eens spannend, maar ik heb er alle 

vertrouwen in dat de BMV een succes wordt. We doen het

immers samen.”

Als alles volgens planning verloopt, dan opent de BMV in

het voorjaar van 2020 haar deuren.

Raad akkoord met krediet voor Brede 
Maatschappelijke Voorziening Spaubeek
De gemeenteraad van de gemeente Beek heeft unaniem ingestemd met een krediet van ruim
zeven miljoen euro voor de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in
Spaubeek. In de BMV, waarvan de bouw op zijn vroegst eind dit jaar begint, worden maar liefst 
23 verenigingen, stichtingen en maatschappelijke voorzieningen onder één dak gebracht. 
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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.

De gemeente Beek opent op zondag 4 maart 2018

tussen 12.00 uur en 17.00 uur haar deuren voor alle 

inwoners en ondernemers uit de gemeente. 

Het thema van deze open dag is ‘100 jaar kiesrecht’. 

Meer informatie over de open dag vindt u op onze

website: www.gemeentebeek.nl

Open dag 
gemeentehuis Beek
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Enkele voorbeelden: negen keer per jaar wordt er op dins-

dagmiddag in café Auwt  Baek gekiend, alle leden kunnen

één keer per jaar mee op een busreis, jaarlijks wordt er

een uitgebreide kerstviering gehouden en de leden-

vergadering wordt ieder jaar feestelijk omlijst met een 

orkest en een hapje en een drankje. Daarnaast organiseert

de GON-Beek en omstreken activiteiten voor niet-leden 

om hen toch te betrekken en te enthousiasmeren lid te

worden. Zo werd vorig jaar een huifkarrit gemaakt door het

Beekse buitengebied.

Nieuwe collega’s
De GON-Beek en omstreken mag bij het organiseren van

haar activiteiten rekenen op ondersteuning van vele lokale

en regionale bedrijven. De gemeente Beek ondersteunt de

organisatie met een subsidie en ook de leden betalen een

bescheiden bijdrage. Het bestuur telt momenteel vier leden

en is naarstig op zoek naar nieuwe collega’s. 

Bestuursvoorzitter Henry Horsmans: “We zoeken mensen

die willen meedenken, maar vooral ook willen meedoen!

We hebben mensen nodig die met hun benen in de 

klei willen gaan staan en meehelpen om onze 

activiteiten op te zetten én uit te voeren.”

Ben jij zo’n doener? Heb jij zin om je voor de Beekse 

gemeenschap in te zetten en vind je het leuk om met 

oudere mensen om te gaan? Meld je dan aan bij Henry

Horsmans en word meewerkend bestuurslid bij GON-Beek

en omstreken. Telefoonnummer: 06-29522081 of 

046 - 4378711. E-mail: henryhorsmans@hotmail.com

GON-Beek en omstreken zoekt actieve 
bestuursleden
De GON-Beek en omstreken is met spoed op zoek naar actieve bestuursleden. Deze organisatie
zet zich in voor eenzame ouderen en ouderen met handicaps, die veelal door ouderdom zijn 
veroorzaakt. Om te zorgen dat zij actief mee kunnen blijven doen, houdt de GON-Beek 
en omstreken diverse activiteiten.

U heeft de gemeente van veel zinvolle informatie voorzien,

die ze kan gebruiken om het wijkgericht werken verder

vorm te geven. Hoe het wijkgericht werken concreet per

wijk ingevuld gaat worden, lichten we u in het voorjaar 

uitgebreid toe in een speciale uitgave van de Nuutsbaeker.

Voor u, als inwoner, blijft voorlopig nog alles zoals u van de

gemeente gewend bent. 

U kunt ons bereiken via het Zorgloket, telefoonnummer

046-4389342 of via e-mail: info@gemeentebeek. 

Wilt u de gemeente persoonlijk spreken dan kunt u naar een

van de huidige spreekuren gaan in het gemeentehuis of in

de wijk.

• Gemeentehuis, iedere dag van 9.00 tot 12.30 uur,

woensdag ook van 14.00 tot 17.00 uur 

• Neerbeek, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur in

het gemeenschapshuis Neerbeek.

• Spaubeek, iedere maandag en woensdag 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.

Stand van zaken wijkgericht werken 
De gemeente Beek hield in november en december vorig jaar zes bewoners-
avonden in de diverse kernen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u uw ideeën,
opmerkingen en wensen kenbaar kunnen maken over de invulling van het
wijkgericht werken in uw wijk.
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Wat is het?
De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken

voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers

woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige fi-

nanciële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Rege-

ling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.

Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of

haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen

van € 175 per jaar. Hieraan zijn een aantal voorwaarden

en verbonden. 

De belangrijkste zijn:

• Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De

mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.

• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur

per week en langer dan drie maanden mantelzorg

wordt verleend.

• U kunt maximaal één mantelzorgwaardering 

aanvragen.

• Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steun-

punt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners

in Welzijn.

Wat moet ik doen?

De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het

aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de

mantelzorger opgestuurd. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van

1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 ingediend worden

bij het Zorgloket van de gemeente Beek. 

Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen

noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens

hiervan gewijzigd zijn. 

Indien u over 2016 een 

mantelzorgwaardering van de 

Gemeente Beek heeft ontvangen

en uw legitimatiebewijs en bank-

pas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u

deze bewijsstukken niet opnieuw

bij de aanvraag te voegen. 

Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken

te worden toegevoegd:

• Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager

(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

• Kopie bankpas van de mantelzorger

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steun-
punt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steun-

punt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich

eerst in te schrijven bij het steunpunt. Vanaf 2 januari 2018

kan dan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het

steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook 

terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

en de inschrijving bij het steunpunt.

• Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg

Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersonen: Astrid Vermeulen en 

Maarten Wehrens

T 046 - 457 57 00

M avermeulen@piw.nl

M mwehrens@piw.nl

• Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek, 
Callistusplein 9 te Neerbeek: 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

• Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek, 
Musschenberg 101 te Spaubeek: 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 

10.00 tot 12.00 uur.

• Wijksteunpunt Beek/de Carmel, muziekschool 
Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te Beek: 
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Hoelang duurt het?

Uw aanvraag wordt ingaande

1 april 2018 in behandeling

genomen. De uitbetaling van

de mantelzorgwaardering zal

voor 1 juli 2018 plaatsvinden.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017
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Voor wie?
De bedoeling is om voor inwoners van de gemeente Beek

vervoer aan te bieden op werkdagen van 08.30 uur tot

18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig in en uit het

busje kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is

geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden vervoerd.

Welke bestemmingen?
Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus

ook station Beek-Elsloo en station Spaubeek. Daarnaast

zijn ook adressen buiten de gemeente Beek als eind-

bestemming mogelijk, zoals: centrum Geleen, zorgcentrum

Glana in Geleen, Zuyderland Geleen, Aelserhof in Elsloo,

station Sittard en Adelante Hoensbroek. Maar u kunt 

bijvoorbeeld ook in Sittard-Geleen, Elsloo en Hoensbroek

een winkelcentrum of familie en vrienden bezoeken.  

Hoe wordt het vervoer geregeld?
Een vervoersaanvraag moet minimaal een dag van tevo-

ren telefonisch worden gedaan en dat kan op werkdagen

van 10.00 uur tot 12.00 uur, via telefoonnummer 

06-83770283. Wij doen ons best om u zoveel mogelijk zon-

der omwegen naar de gewenste bestemming te brengen. 

Wat gaat het kosten?
De Wensbus werkt met een strippenkaart. U kunt tien

strips tegelijk kopen voor € 11. Een losse strip kost € 1,50.     

• Binnen de gemeente Beek kost een enkeltje één

strip per persoon.

• Voor bestemmingen binnen Sittard-Geleen, Elsloo of

Hoensbroek (Adelante) betaalt u voor een enkele

reis drie strippen per persoon.

• Wilt nu naar de luchthaven of het bedrijventerrein,

dan betaalt u voor een enkele reis 2 strippen per

persoon. 

De eerste keer aanmelden?
Maakt u voor de eerste keer een vervoersafspraak? 

Dan hebben we een aantal gegevens van u nodig, 

namelijk: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer

(het liefst een mobielnummer) en of er wel of geen rollator

meegenomen wordt.

De Wensbus is nog op zoek naar enkele vrijwilligers! 
Bent u geïnteresseerd? Bel of mail ons! 

E-mail: wensbusbeek@gmail.com

Telefoon: 06-83770283

Meer informatie op www.wensbusbeek.nl

Coördinatiepunt Wensbus 
Het coördinatiepunt van de Wensbus wordt gehuisvest in

het Gemeenschapshuis Neerbeek.

Wensbus Beek
In de gemeente Beek begint medio maart 2018 het project Wensbus Beek.
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In 2018 organiseert Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek weer maandelijkse bijeenkomsten waar mantelzorgers

elkaar kunnen ontmoeten. Tevens komen gastsprekers vertellen over

uiteenlopende thema’s die voor mantelzorgers zijn. 

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op donderdagmiddag 
8 februari om 13.30 in de aula van Partners in Welzijn aan de 
Molenstraat 158 Beek.

Het thema is “de overbelaste mantelzorger”. Samen met een 

gastspreker wordt besproken hoe overbelasting ontstaat en wat kan

helpen om dat te voorkomen. Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Reserveer ook alvast de datum voor de bijeenkomst van maart in u

agenda: donderdag 15 maart om 13.30 uur bij PIW. 

Uitnodiging  Steunpunt Mantelzorg-WM Beek
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilli-

gerswerk 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 “De Carmel” in de muziekschool, 

Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en

donderdag van 09.00 tot 10.30 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.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: MFC “De Molenberg”, 

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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:

• Chauffeurs gezocht (V2009)

Stichting GIPS Spelen & Leren, zoekt een chauffeur die op 

vrijwillige basis op woensdagochtend een groep van maximaal 

acht medewerkers met beperkingen wil vervoeren. Hij/zij rijdt

met een van onze bussen in Beek en omgeving van en naar de

scholen en verricht diverse hand- en spandiensten.

• Voorzitter KBO afd. Beek (V1733)

KBO afdeling Beek zoekt per direct een voorzitter. Taken zijn

onder meer leidinggeven aan bestuursvergaderingen en 

bijeenkomsten, samen met de penningmeester controleren 

van de inkomsten en uitgaven van de afdeling en toezien op een

correcte uitvoering van genomen besluiten.

• Vrijwilligers Speelgoedbank de Grabbelton (V1723)

Speelgoedbank de Grabbelton is opzoek naar enthousiaste 

vrouwelijke vrijwilligers die helpen met het aannemen, sorteren

en schoonmaken van speelgoed. 

• Actieve overblijfkrachten gezocht (V1937)

Vind jij het leuk om als vrijwilliger een leuk overblijven voor 

kinderente verzorgen door je eigen (creatieve) talent in te 

zetten? Dan ben je geknipt voor dit vrijwilligerswerk. 

Je gaat namelijk met groepjes kinderen werken die zich hebben

opgegeven voor knutselen, sport, muziek of vrij spel.
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CARNAVAL
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE

LIVE 
te volgen via

LICHTSTOETBEEK.NL
11 februari 

vanaf 19.00 uur

MAKADO
BEEK

hoofdsponsor
van de

LEECHSJTOET 
BAEK

11 FEB GESLOTEN 
12 FEB ENKELE WINKELS GEOPEND 13 FEB HEEL MAKADO GEOPENDKijk voor meer info op makadobeek.nl

www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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