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Een nieuw begin, een nieuw jaar, een nieuwe
naam onder het voorwoord van de redactie.
Niets meer en niets minder. 

In deze editie eren wij onze vriend, Wiel Heijnen.
Hij is, was en zal altijd “onze” Wiel blijven. 
Een uniek mens, een geliefde vriend, een sterke persoonlijkheid. 

Hij was bijna 10 jaar mijn mentor, bereidde me voor ooit de eindredactie
van hem over te nemen.
Ooit?
“Ja, Wiel, ooit. Blijf jij nog maar fijn een tijdje eindredacteur. 
Ik loop niet weg, jij ook niet. Ik wil nog veel van je leren.”
Dat “ooit” kwam echter onverwacht, op 28 oktober 2017. 
En als alle mist is opgetrokken, het verdriet plaats maakt voor 
ongeloof en de harde realiteit binnendringt, besef je ineens dat “ooit” 
is aangebroken. 

Mijn eerste daad als eindredacteur is dan ook een mededeling van 
huishoudelijke aard:
Alle correspondentie vindt voorlopig plaats via e-mail en ik verzoek u 
alleen nog naar het volgende adres te mailen:
nuutsbaeker@gmail.com
Het andere e-mail adres zal binnenkort vervallen.  

Verder hoop ik dat deze editie u een uurtje ontspanning bezorgt.  
Er is een mooie diversiteit aan onderwerpen en met het oog op carnaval
wens ik u, namens de redactie en het stichtingsbestuur een hartelijke
“Alle-Wiel” (en uiteraard Alaaf) toe.

Christy
Eindredactie
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Wij wensen u een gelukkig en gezond 2018

Van de Redactie
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Als Lucia Comité gaan we ook mee met de vernieuwingen in
deze hectische tijden, zodat de Sint Lucia-traditie niet verloren
gaat voor de mensen in de gemeente Beek.

Na jaren goed te hebben gefunctioneerd, werden we inge-
haald door de snelle veranderingen in onze moderne wereld.
Door de factor tijd, veranderingen van normen en waarden,
nieuwe technologieën, komen er vernieuwingen aan voor de
komende evenementen in de gemeente Beek.                                                       

Een van die vernieuwingen vond plaats op vrijdag 8 december
2017, in het Asta Theater met een dinershow en aansluitend
de Kroningsavond met het aftreden van de 65e Lichtkoningin
Kiki Voncken. 

De aftredende 65e Lichtkoningin Kiki Voncken werd door voor-
zitter Wim Essers namens het Lucia Comité en de Beekse ge-
meenschap bedankt voor haar inzet voor de Beekse Sint
Lucia-traditie. Als blijk van waardering en dank ontving zij bloe-
men en van de vele aanwezigen een welgemeend applaus.
Dank gold ook aan haar ouders en zus Nina, voor hun mede-
werking, meebeleven en prettige samenwerking.

In een bomvol Asta Theater werd de 1e editie van een diner-
show-kroningsavond  bij de Beekse gemeenschap geïntrodu-
ceerd. Zowel het verrassingsdiner, verzorgt door het
Kookpodium uit Beek en de Prosecco van de Roode Loper uit
Schimmert en het entertainment die avond, bleken een voltref-
fer te zijn.  Zeer zeker dank aan al die mensen, die belangeloos
hebben bijgedragen aan het slagen van deze topavond.  Voor
ons, als Lucia Comité, een reden de ingeslagen weg van ver-
nieuwingen in 2018 verder uit te breiden.

Ook de 66e LK nam in het Asta Theater deel aan deze diner-
show. Na het aftreden van de 65e LK Kiki Voncken, werd door
een zoeklicht de nieuwe Lichtkoningin… Gina Gisbertz ge-
zocht en in het Licht gezet, waarna ze de zaal verliet om zich
verder voor te bereiden op de kroning tot de 66e LK.

Van achteren uit de zaal liep de nieuwe Lichtkoningin met haar
gevolg en brandende Pauskaars naar de bühne, geëscorteerd
door de leden van Schutterij St. Laurentius. De nieuwe
Lichtkoningin, Gina Gisbertz, werd door voorzitter Wim Essers
aan de talrijke aanwezigen voorgesteld en door onze
Locoburgemeester Thijs van Es, gekroond werd tot 66e LK
van de Gemeente Beek.

Hierna werd de 66e Kroningsavond in een sfeervolle ambiance
in het Asta Theater met muziek afgerond.   

De 66e Lichtkoningin Gina Gisbertz is 21 lentes jong en
woonachtig in Genhout. Samen met haar familie is ze geen
onbekende in het Genhoutse verenigingsleven.
Gina voetbalt bij GSV ’27 vrouwen 1 en was vele jaren vrijwil-
ligster bij Kindervakantiewerk Genhout. Daarnaast een fervent
amazone en heeft in 2016 reeds opgetreden als alternatief
Schutterskoningin in Genhout.
Na de basisschool St. Hubertus in Genhout, doorliep zij met
goed gevolg SG Groenewald te Stein. Na haar opleiding tot
tandartsassistente studeert zij op dit moment aan de
Mondzorgkunde bij de HAN in Nijmegen, een hbo-opleiding.

Lichtkoningin Gina zal nog 1 jaar, geassisteerd en begeleid
worden door de Hofdames, te weten: Dewi Boessen uit Beek,
Amy Bouwens uit Spaubeek, Anne Frenken uit Neerbeek en
Iris Lemmens uit Genhout.

Wim Essers, Voorzitter van het Lucia Comité Beek.

Foto’s: Nina Voncken Fotografie

KRONING LICHTKONINGIN 2017
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De Nuutsbaeker bestaat uit het bestuur
en de redactie. 
Twee verschillende aspecten, die elkaar
altijd vinden en samen zorgen voor één
geheel. Wiel was zowel bestuurslid als re-
dactielid en zijn collega’s van het bestuur
omschrijven hem op hun eigen ludieke
wijze. 

Een fronsende wenkbrauw, een bijna on-
merkbaar zuchtje, een ja maar…., een
lichte hoofdknik, een snel veranderende
gezichtsuitdrukking, kritische vragen af-
vurend, toch nog even ingaand op details,
met een leuke kwinkslag aangevend dat
het goed was. Dit was Wiel ten voeten
uit, een bijzonder persoon die op een
unieke manier luim en ernst wist te ver-
binden.
De manier waarop Wiel zijn “clubje“ leid-
de verdient alle lof. Met een enorme
drive, veel enthousiasme en betrokken-
heid richting de andere redactieleden wist
hij redactioneel alle ideeën en suggesties
samen te voegen tot telkens weer een
mooie uitgave van De Nuutsbaeker.
Door zijn veelzijdige contacten in het
Beeker verenigingsleven wist hij ook in
overleg met het stichtingsbestuur telkens
de juiste snaar te raken, waarbij zijn in-
breng op waarde geschat kon worden.
Voor Wiel was het glas altijd halfvol,

repeteren voor de eerstvolgende voor-
stelling, maar ook onze avond waarin we
met een lach en soms een traan alles wat
ons bezig hield bespraken en er ruimte
was voor persoonlijke aandacht waarna
de groep zich in zette om de door Wiel 
opgegeven scenes uit te beelden.
Elke scène werd door Wiel van commen-
taar voorzien.
In begin zeer nadrukkelijk aanwezig en
dan als het vertrouwen toenam, steeds
meer naar de achtergrond verdwijnend.
Met papier en potlood, schrijvend en na
afloop analyserend.
Een jaarlijks terugkerend proces van
samen een stuk uitzoeken dat bij onze
groep en spelers paste, waarna het door
Wiel werd aangepast en herschreven.
Dan de rolverdeling, de tekstrepetities en
dan scène voor scène, bedrijf voor bedrijf
en op het laatst dubbele repetities van
het hele stuk van voren naar achter, van
achter naar voren.
En Wiel was er altijd van kwart voor acht
tot half elf, nog even napraten, een pilsje
aan de tap en dan naar huis met de 
wetenschap dat de rest van de week zo
voorbij was en je de maandag erop weer
op de bühne stond.
De maandagavond zal nooit meer hetzelf-
de zijn.

In memoriam: Wiel Heijnen, heel bijzonder, heel g

zodat op momenten van beslissingen
nemen of keuzes maken gekeken werd
naar een win-win situatie. 
In de contacten naar de gemeente was hij
een waardevolle medespeler, waarbij het
stichtingsbestuur ten volle kon profiteren
van zijn inbreng en expertise.
Zeker niet te vergeten is zijn jaarafsluiting
tijdens het jaarlijkse culinaire samenzijn,
waarbij hij ieder in dichtvorm op een
unieke manier een persoonlijk woord had
toebedeeld.

Wiel, wij zullen al het goede en mooie
wat jij te bieden had enorm gaan missen.
Bestuur Stichting Nuutsbaeker.
Sef, Jo, Bernd, Jack, Wim.

Maar, veelzijdig en kleurrijk als hij was,
hebben we ook een aantal vrienden ver-
zocht iets over hem te vertellen. 

Dit zeggen zijn collega’s van Toneelgroep
“Het Nieuwe Masker” en “Het jaarlijks
Wagenspel”, over hun alom geliefde 
regisseur:

De maandagavond van toneelvereniging
“Het Nieuwe Masker” zal nooit meer 
hetzelfde zijn.
Onze maandagavond waarin we al jaren
bij elkaar komen, niet alleen om te 

28 oktober 2017 verstomden vele stemmen in Beek. 
Het bericht sloeg in als een bom: Wiel Heijnen was overleden.
Nu zullen er vast en zeker mensen zijn die zeggen: “Wie is Wiel Heijnen?”

Het is moeilijk iemand te omschrijven die men niet kent. 
Toch proberen wij u een indruk te geven van de mens Wiel Heijnen. 
Misschien begrijpt u dan ons gemis.
Voor degenen die hem wel hebben gekend, zullen onderstaande herinneringen een
lach en een traan oproepen. 

4
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l gewoon, gewoon een heel bijzonder mens

En voor elke voorstelling hetzelfde ritueel,
Wiel op de achtergrond met een kop 
koffie, de rust bewarend in onze drukte.
Kwart voor acht bij elkaar komen in het
kleedlokaal waar Wiel ons toesprak: “Let
op, vanavond hebben we een ander pu-
bliek, ook zij hebben betaald en verwach-
ten van ons dat we ons best doen, zorg
dat alle rekwisieten op zijn plaats liggen,
help elkaar, laat elkaar uitspreken en zorg
dat je ook zelf plezier hebt tijdens je spel.”
Op onze plaatsen en dan samen achter
het decor wachten tot de begin bel klonk
en na de voorstelling het applaus.
En de voorstelling was pas echt afgelopen
als we Wiel naar voren haalden om hem
te bedanken voor zijn inzet, zijn geduld en
zijn leiderschap.

Voor Wiel volgde na afloop zijn jaarlijkse
evaluatie waarin hij elke speler op rijm
beoordeelde, soms kritisch maar altijd
complimenterend.
De maandagavond zal nooit meer 
hetzelfde zijn.

Dan december, Sint Lecie, het wagenspel
op het gemeentehuis, door Wiel 
geschreven en van liedjes voorzien.
De politiek van Beek werd dan door de
spelers van Het Nieuwe Masker op een
ludieke wijze besproken. 
Elk jaar een terugkerende traditie en als

we terug kijken in dankbaarheid, beseffen
wij dat we veel plezier samen hebben
gehad bij Het nieuwe Masker, dat alles
vergankelijk is en veranderd net zoals het
leven zelf.
Het zal nooit meer hetzelfde zijn, we zul-
len je missen 

Adieu Wiel

Wiel was ook jarenlang op vele fronten
werkzaam in het onderwijs. Zelfs de 
redactie kreeg af en toe te maken met
het belerende vingertje van
“meester” Wiel. 
Marjo Hornikx beschrijft hem als volgt:

Na een breed georiënteerde opleiding bij
de paters Carmelieten in Merkelbeek
begon hij op 19 jarige leeftijd zijn toekom-
stige onderwijsloopbaan op de
Kweekschool in Maastricht.
Zijn eerste baan als onderwijsgevende
was aan de jongensschool St. Jozef in
Voerendaal. Naast groepsleerkracht gaf
hij geschiedenis en (creatieve) taal in
meerdere klassen. 
In 1977 werd hij benoemd als hoofd der
school in Sanderbout, waar hij 2 jaar met
veel plezier gewerkt heeft.
Vervolgens ging hij in 1979 naar
Stadbroek, waar naast het begeleiden
van leerlingen en het leiden van het team,
een volgende uitdaging op hem wachtte,
het realiseren van een nieuwbouw, aan-
gepast aan de nieuwste ontwikkelingen
binnen het onderwijs. Het werd een ge-
bouw waar velen in het onderwijs jaloers
op waren.
In 1990 ontstond in de wijk Vrangendael,
grenzend aan Stadbroek, een vacature als
directeur van basisschool Cantecleer. 

Wiel werd de nieuwe directeur en bleef
dit tot aan zijn afscheid van zijn actieve
loopbaan in 2008. 
Wiel was een directeur die altijd open-
stond voor kinderen, team en ouders.
Kenmerkend voor zijn functioneren als 
leidinggevende, leerkracht en collega,
waren zijn goede zin, humor, vriendelijk-
heid, rechtvaardigheid en openheid. 
Hij was een onderwijsman in hart en 
nieren en wist naast zijn drukke taak als
directeur toch ook nog tijd vrij te maken
voor activiteiten met leerlingen o.a. de
jaarlijkse musical, het maken van gedich-
tenbundels, organiseren van school-
verlaterskampen, voorbereiden van het 
H. Vormsel.
“Kinderen leren als het zinvol is, kijk hoe
de kinderen leren en speel daarop in. 
Ze moeten de kans krijgen zichzelf te ont-
wikkelen op de manier en op het terrein
waar ze zelf voor kiezen, dit is de eigen-
heid van het individu.” (Wiel 2008)

5
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Men zou denken dat “gepensioneerden”
eindelijk van hun welverdiende rust gaan
genieten, maar wat Wiel betreft, was dat
alles behalve. Na zijn “schoolcarrière”
begon hij aan diverse nieuwe projecten,
waaronder Orbis Amicorum.

Wim Janssen, voormalig  eindredacteur
van de Nuutsbaeker, en wandelvriend van
Wiel, zegt het volgende:

Toen Wiel na zijn afscheid als directeur
van de Cantecleer in Sittard de uitnodi-
ging kreeg om lid te worden van Orbis
Amicorum, zei hij tegen Els: “ Ik ga toch
niet met die oude mensen optrekken.”
“Die oude mensen”, was een groep van
gepensioneerde Directeuren van
Basisscholen uit de Westelijke Mijnstreek.
Toen Wiel toch aansloot bleek al direct
dat hij zich thuis voelde. Sterker nog, hij
manifesteerde zich als een van onze
meest trouwe en loyale leden. Weinig 
activiteiten waarbij hij samen met zijn Els
ontbrak. Door zijn gemoedelijkheid voelde
iedereen zich op zijn gemak bij Wiel. Als
geen ander had hij de gave om mensen te
binden, ze samen te brengen, vooral ook
omdat hij heel assertief kon reageren.
Vooral de wandelingen waren daarvoor
zijn terrein. In het begin als deelnemer, af-
gelopen jaar zelfs als medeorganisator.
Nog niet te beseffen, maar de wandelin-
gen voor de komende periode zijn ook
reeds door Wiel gepland. Zij zullen met
een heel andere lading gelopen worden,
maar steeds met Wiel in gedachten. Hij
genoot van de kleine dingen onderweg,
kon daar soms met een korte kwinkslag
op reageren, maar ook snel weer 
relativeren.
Wiel ontpopte zich als huisfotograaf en

als hij daarbij ook nog een verslag maak-
te dan kon je nog eens op een hoogwaar-
dige manier nagenieten. Want de pen en
de camera hanteren dat kon Wiel als
geen ander. Kleine details kon hij op on-
navolgbare wijze beschrijven, soms uit-
vergroten. “Kijk eens rond, kijk ook eens
achter je”, was een wijze raad aan ons.
Wiel wilde je erbij betrekken, je plezieren,
je deelgenoot maken van zijn eigen ener-
gie, zijn levenslust en zijn zoeken naar
saamhorigheid en gezelligheid.
Bij het 10-jarig bestaan van Orbis
Amicorum en de feestelijkheden daarom-
heen, lichtte hij op humoristische wijze
ons en onze vereniging door. Met zijn zo
kenmerkende twinkelende oogjes en soms
een opgestoken vingertje keek hij terug
op de voorbije 10 jaren, altijd waarderend
en vooral ieder persoon in zijn waarde la-
tend. Ook dat was Wiel ten voeten uit.
Nooit kwetsend, altijd integer. Maar voor
onze Wiel, onze collega, ons maatje is de
route anders gelopen. We moeten ons
vasthouden aan de herinneringen, die
aangeven hoe bijzonder Wiel was. 
Er resten ons vooral warme en de beste
gevoelens.
Namens iedereen wil ik de wens uitspre-
ken, dat Els deelgenoot wil blijven van
onze activiteiten. Wiel, uit de grond van
ons hart willen wij je intens bedanken dat
je jarenlang deel hebt uitgemaakt van
“die oude mensen.”
Bedankt, Goede Vriend!

Ook als kerkmeester was hij onmisbaar.
Niet alleen voor de parochie, maar ook
als mens, als vriend voor zijn collega’s in
de kerk.
Pastoor Kenis omschrijft hem als een
markante en veelkleurige persoon.

Wiel is van Els, maar ze zijn beiden ook
een beetje van ons en van Onze Lieve Heer.
Wij waren blij en trots dat hij een van ons
was en dat wij bij hem mochten horen.

Wiel was er zich van bewust dat ieder
mens anders is.
Een ander ik …
Gelukkig dat we niet allemaal hetzelfde
zijn, anders was ik als die ander.
Wat Wiel zo apart maakte zijn zeker zijn
indringende vragen en opmerkingen die
velen bij blijven. Zijn vermogen om overal
en altijd het goede te zien en de kansen
die er liggen.
Er bestaan geen hopeloze zaken … er zijn
hoogstens uitdagingen.
Van jongs af wilde Wiel bij de karmelieten
(geschoeid of ongeschoeid) in Merkelbeek.
Toen het toch anders liep dan gedacht en
er ontgoochelingen en teleurstellingen
kwamen omdat hij het niet eens kon zijn
met de gang van zaken, schakelde hij over
naar de kweekschool. Hij wilde paus wor-
den … maar toen iemand anders het al
geworden was, was hij maar gestopt. Er
was toen net een nieuwe paus gekozen in
de tijd van het Concilie.
Maar het vuur bleef en hij ging naar de
kweekschool.
Hij werd leraar en heeft zijn ideaal kun-
nen beleven in zijn vakmanschap als on-
derwijzer.
Als leraar kon hij hetzelfde doen: werken
voor mensen, bij voorkeur voor hen die
niet zo goed mee kunnen, bij voorbaat de
partij van de zwaksten kiezend.
Ook voor mij was Wiel een sparring-part-
ner. Hoe gaan we om met mensen, met
elkaar.
Hij was geen ja-knikker, maar probeerde
altijd te zien wat mogelijk was.
Van tegenwind word je sterker, zou hij
zeggen en als fouten gemaakt worden,
dan leren we ervan. Overal kon hij dat on-
gelooflijk positieve zoeken.
Een aneurysma … dat is niet alleen een
moeilijk woord, maar het is letterlijk en 
figuurlijk een aderlating voor ons 
allemaal. Niemand kon vermoeden dat
die sluipmoordenaar ook als een dief in
de nacht zou toeslaan om onze Wiel van
ons weg te nemen.

6
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Als eindredacteur van de Nuutsbaeker
had Wiel uiteraard veel te maken met het
wel en wee op de Gemeente. Hij was dan
ook een “vaste klant” die aan de balie al
van verre werd herkend. In de redactie-
vergaderingen sprak hij altijd zeer lovend
over “zijn” Melanie, het “meisje van de
Gemeente”. 
Dat Melanie Minkels hem ook een warm
hart toedroeg, spreekt uit onderstaande
boodschap.

In de 9 jaar dat ik bij de gemeente Beek
heb gewerkt als Communicatieadviseur,
had ik regelmatig contact met Wiel vanuit
zijn functie als hoofdredacteur van de
Nuutsbaeker. Mooi om te zien hoe hij be-
gaan was met dit blad, en de functie die
het vervult voor Beek. De Nuutsbaeker
was echt zijn ‘kindje’, hij zette zich jaar in
jaar uit met hart en ziel in om iedere
maand weer een goed gevuld blad op de
deurmat van alle Beekenaren te krijgen.
Hij wist degenen die hij hiervoor nodig
had mee te slepen in zijn enthousiasme
en gedrevenheid, en zat je als het nodig
was op subtiele wijze ‘achter de vodden
aan’ om de deadlines te halen.

Ik heb Wiel leren kennen als een zeer be-
trokken en sociaal persoon, met een
groot hart voor Beek. Hij had aandacht
voor de mens achter de mens en maakte
altijd tijd voor een persoonlijk babbeltje.
Ik denk met een zeer warm gevoel terug
aan Wiel. Het feit dat hij er niet meer is, is
een groot verlies voor Beek. Ik wens zijn
naasten en alle Beekenaren heel veel
sterkte met het verwerken hiervan.

Uiteraard heeft iedereen die hem kende
zijn eigen specifieke mening over deze
man. De een herinnert zich zijn clownes-
ke vaardigheden, de ander zijn scherp
waarnemingsvermogen, weer een ander
zijn warme persoonlijkheid.

Wij, de redactie, kunnen weinig 
toevoegen aan alles wat is gezegd, want
we zijn het volkomen eens met elke 
letter, elke zin.
Het enige wat we nog kwijt willen, is dat
we hem enorm missen.

Zijn aanwezigheid bij vergaderingen, zijn
mailverkeer, zijn belerend vingertje, zijn
“jao, jao”, zijn ondeugende lach, zijn
strenge blik, zijn koekje dat hij elegant in
de koffie “sopte”, zijn meesterlijke 
vertelkunst, zijn ziekenfondsbrilletje, zijn
“Hubs dich dat, Paul?”, zijn drang naar 
redactionele stukken, zijn interesse in ons
privéleven, zijn openhartigheid over zijn
leven, zijn liefde voor Els, zijn kinderen,
zijn kleinkinderen. 

We kijken met gemengde gevoelens naar
die lege stoel, zijn stoel. 
Die stoel blijft voortaan leeg… 

Dag Wiel, bedankt voor alles.

De redactie.
Paul, George, Peter, Loe, Sylvie, 
Truus en Christy
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Voor wie

De bedoeling is om vanaf deze datum
voor inwoners van de gemeente Beek
vervoer aan te bieden op werkdagen
van 8.30 uur tot 18.00 uur. 

Reizigers moeten wel zelfstandig het
busje in en uit kunnen stappen. 
Het meenemen van een rollator is geen
probleem. Rolstoelen kunnen niet 
worden meegenomen.

Welke bestemmingen

Naar elk gewenst adres binnen de 
gemeente Beek, dus ook station 
Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.
Daarnaast zijn ook enkele adressen 
buiten de gemeente Beek als eindbe-
stemming mogelijk, namelijk: 
centrum Geleen;  zorgcentrum St. Jans
en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard;
station Sittard; Adelante Hoensbroek.

Hoe wordt het vervoer geregeld.

Een vervoersaanvraag moet minimaal
daags van te voren telefonisch 
aangevraagd worden en dat kan op
werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
(telefoonnummer 06-83770283)

Door de bus zal zoveel mogelijk zonder
omwegen naar de gewenste 
bestemming worden gereden. 

Wat gaat het kosten

- Binnen de gemeente Beek voor 
één enkeltje per persoon één strip
of € 1,50

- Voor de bestemmingen binnen
Geleen en Sittard voor één 
enkeltje per persoon twee strippen
of € 3,00

- Voor Adelante voor één enkeltje
per persoon drie strippen of 
€ 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks
te koop, dan kosten ze € 11,--. 
(Strippen zijn in de bus te koop en
dienen bij voorkeur gepast betaald
te worden)

De eerste keer aanmelden

Als je voor de eerste keer een ver-
voersafspraak wilt maken, hebben
we een aantal gegevens  van u
nodig, namelijk: naam, adres, 
geboortedatum, telefoonnummer
(liefst mobielnummer) en of er wel of
geen rollator meegenomen wordt.

Coördinatiepunt

Het centrale punt wordt gehuisvest in
het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook
zal hier in de buurt de bus geparkeerd 
worden.

Wie zijn de sponsors van dit 
project. 

Hoofdsponsors: 
- Provincie Limburg
- Gemeente Beek.

Overige sponsors:
- Al onze chauffeurs worden opgeleid

door Verkeersschool Lintjens
- De carwash van Limburg 

CARWASH Meijers-Beek

Nieuwe sponsors  in ontwikkeling.

Wat moet er nog gebeuren

De bus is besteld, maar we moeten nog
starten met het werven van vrijwilligers
voor:

- chauffeurs voor de morgen of  
middag op werkdagen. 
Vacature is ook te vinden op:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
(Deze personen krijgen een rij/theorie-
opleiding van een rijschool, een 
medische keuring en VOG verklaring.
De bus wordt een verhoogde
Mercedes sprinter met automaat en
een automatische deur en opstapje
voor de passagiers.)

- enkele personen voor de 
telefonische reservering van een rit
en deze verwerken in een planning
voor de chauffeur.

- voor nadere inlichtingen: 
e-mailadres: 
wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer: 06-83770283
info: www.wensbusbeek.nl

Wensbus Beek

groenewald       jij komt toch ook!

21 januari 2018 
van 10.30-14.00 u
kennismakingslessen: 17 en 18 januari 2018
Kinskystraat 15 Stein / www.groenewald.nl

open 
dag

In de gemeente Beek start per medio maart 2018
het project Wensbus Beek
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Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl
of kijk op www.bbb-ndb.nl

Iedereen doet mee.
Beste mensen,

BBB-NDB is er klaar voor. Het programma voor 2018-2022 is klaar.
De lijst is samengesteld en vol trots presenteren wij u, nu al de eerste 12 kandidaten.

BBB-NDB is:
1. een betrouwbare en stabiele lokale partij met 

een tomeloze inzet voor de gehele bevolking, 
iedere dag opnieuw;

2. de grootste partij van Beek, deel uitmakend van 
de Beekse gemeenschap, dicht bij de burger 
staand en het Beekse belang voorop stellend;

3. een bereikbare en benaderbare partij, 
bestaande uit echte volksvertegenwoordigers, 
van Beek en voor Beek.

BBB-NDB wil:
1. een duidelijke stempel blijven drukken op het 

beleid van de gemeente Beek door zich nu 
en in de toekomst te handhaven;

2. de grootste partij van Beek blijven, bestaande uit
betrouwbare, integere en gewone mensen, die 
blijven opkomen voor de Beekse belangen zonder
de samenwerking met anderen uit de weg te gaan.

V.l.n.r.: Hub Schoenmakers, Paul Montulet, Harrie Impelmans, Anita Boekelman, Wendy Montulet, Thijs van Es,
Danny Hendrix, Ger Hurenkamp, Marcel Meurkens, Miranda van Reenen, Dennis van ES, Ben Derks

Hub Schoenmakers             Thijs van Es          Danny Hendrix

BBB-NDB gaat het SAMEN DOEN!
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Namens mij en mijn echtgenote Tiny,  willen wij een ieder be-
danken voor het mede in stand houden van  de Sint Lucia
traditie in de gemeente Beek.

Hoe  zijn wij besmet geraakt door dit virus? 
Dat kwam door onze dochter Nicole Essers. 
Zij werd door Jan Eijssen, voorzitter van het Lucia Comité
Beek gevraagd als 41e LK, om als ambassadeur van de
gemeente Beek het Licht uit te dragen.

Een hele grote eer voor onze dochter Nicole en wij als ouders
heel blij en trots. Wel in de loop van de jaren al eens op ge-
hoopt.  Die droom werd werkelijkheid  als 41e Lichtkonigin in
1992. Een onvergetelijk en prachtig jaar voor ons allemaal,
samen met het Lucia Comité en de Hofdames Manon
Kusters, Wendy Olsen, Danielle Beckers en Monique
Mullens.

Hierna werd ik gevraagd als bestuurslid. Na het jawoord van
Tiny ben ik bestuurslid geworden van het Lucia Comité Beek.
En al snel  werd ik door mijn voorganger Jan Eijssen ge-
vraagd om zijn taak als voorzitter over te nemen. Voor mij een
hele eer dat ik dat vertrouwen van zo’n persoon als Jan kreeg
en ik mocht aantreden als voorzitter van het Lucia Comité
Beek.

Een verantwoordelijk functie, maar eentje waar je veel
warmte en dankbaarheid voor terug krijgt van de diverse
Lichtkoninginnen, Hofdames en hun ouders,  maar ook van
de vele mensen uit de gehele gemeente Beek. Veel  vrienden
erbij gekregen. 

Zo heb ik bij het Lucia Comité  25 Lichtkoninginnen meege-
maakt en 20 jonge dames als voorzitter mogen vragen om in
Beek als Lichtkoningin het Licht uit te dragen. Deze 20
Lichtkoninginnen heb ik mogen begeleiden als voorzitter van
het  Lucia Comité en de 66e Lichtkoningin Gina Gisbertz uit
Genhout is mijn laatste, de 20e LK, die ik nog even heb
mogen  begeleiden.
Mijn advies aan Gina: Laat het over je heen komen. Geniet
van alles in die mooie tijd die nog voor je ligt. En uiteraard
geldt deze uitspraak ook voor de Hofdames.

Apetrots waren wij ook als grootouders toen wij verrast
werden dat onze kleindochter Sanne door de andere
Comitéleden gevraagd was om 2 jaar de HD van Genhout te

Een voorzitter n

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

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
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willen zijn. Ook dit was geweldig om van dichtbij te mogen
mee maken. 

Gezien deze moderne tijd mag/moet het Lucia Comité mee-
gaan in vernieuwingen.
Nieuwe opzet prima, maar wel deze prachtige traditie niet ver-
loren laten gaan en behouden voor onze volgende generatie. 

Ik wil alle sponsoren, het Gemeentebestuur van de gemeente
Beek, de muziekkorpsen, zangkoren, de Pastores en kerk-
besturen, de leden van het Wagenspel van Speelgroep Het
Nieuwe Masker, de Baeker Kleppermen, huize St. Franciscus,
de cliënten van de Labourestraat en de Dagbaeker en allen die
Sint Lucia hebben gesteund en een warm hart toedragen, uit
de grond van mijn hart bedanken, ook namens met eega Tiny.
Zeer zeker ook hartelijk dank aan haar om de grote
ondersteuning in al die jaren. Zonder deze inzet en steun van
anderen bereik je niks.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Mijn houdbaar-
heidsdatum als voorzitter, is nu verlopen… en dus is de tijd
van gaan… nu gekomen.
Per 1 januari 2018 heb ik deze eervolle taak afgesloten. Tiny
en ik  kijken samen terug op een kwart eeuw  Lucia Comité en
wensen het huidige bestuur veel wijsheid en kracht met jullie
nieuwe opzet voor de komende jaren.

Bij  mijn  afscheid als voorzitter, hebben wij het Lucia Comité
een boom cadeau gedaan, welke op zaterdag  2 december
2017 geplant werd  in het Levensbos van de Gemeente Beek.
De keus is gevallen op de beuk. Die staat o.a. symbool voor:
standvastigheid en saamhorigheid.

Mijn wens voor het Lucia Comité is dan ook: Blijf standvastig
en saamhorig samenwerken om deze traditie in Beek te blijven
voortzetten, zodat het Licht verder kan worden uitgedragen
aan mensen die dit nodig hebben in een donkere tijd.  Want dit
is per slot van rekening  een van de taken van Lichtkoningin en
Hofdames, samen met het Lucia Comité Beek.

En ik wil sluiten met de volgende woorden:

Samen … lijkt zo’n simpel woord,  
dat niet veel meer dan  “niet alleen” betekent.
Maar  … geluk en vrede kun je vermenigvuldigen 
door het  “samen”  te delen. Wim en Tiny Essers.

neemt afscheid

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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Klinkers Body-Fashion sluit haar
deuren, maar diezelfde deuren
worden weer opengemaakt door
Bella Vita Beek.

Al 35 jaar lang klonk de opmerking “Ich
gaon effe nao Yvonne van de Klinker,
dao krieg ich dat waal.”
En inderdaad, Yvonne, beter gezegd
Klinkers Body-Fashion, is een van de
bekende namen in het Beekse die ga-
rant staat voor top kwaliteit.

Een kleine terugblik

Het is 1982

Yvonne was net van school en was nu
volleerd Coupeuse.
Het winkelpand van Lemmens op de
Brugstraat 1a kwam te koop te staan.
Yvonne werd door haar ouders ge-
vraagd of zij deze winkel samen met
haar moeder en enkele bestaande per-
soneelsleden van winkel Lemmens
wilde gaan overnemen. Dat leek haar
wel een uitdaging. 
Op de Brugstraat nummer 1 was al de
meubelzaak gevestigd. Op de Brug-
straat nummer 3 was op dat moment de
gordijnenzaak. De nieuwe textielzaak
lag er precies tussenin, wat natuurlijk
niet zo handig was voor de mensen in
de meubelzaak. Deze moesten ook de
gordijnenzaak runnen. Dit werd simpel
opgelost door de hele textielzaak om te

wisselen met de gordijnenzaak. Vandaar
dat de Klinkers Body-Fashion tot op
heden gevestigd is geweest op het
adres Brugstraat 3.

Yvonne heeft zich altijd met volle over-
gave op haar winkel gestort. Dit heeft ze
35 jaar vol kunnen houden. 
Echter de laatste jaren was het steeds
haar gezondheid die roet in het eten
gooide. Dan weer in en dan weer uit het
ziekenhuis. 

Gelukkig heeft ze vaak steun gehad
van haar familieleden en vriendin-
nen waar ze op kon terugvallen.
Afgelopen jaar was het weer mis,
maar is toch weer alles op de poot-
jes terecht gekomen. Ze heeft ech-
ter moeten inzien dat je niet kunt
blijven spelen met je gezondheid.
Ze heeft dan ook de knoop doorge-
hakt. Stoppen met de winkel en het
stokje doorgeven aan de volgende
telg, dochter Malissa Ramakers. 
Deze zal het pand, samen met
Chayenna Casu, nuttig gaan inzet-
ten voor de oudere hulpbehoeven-
de, onder de naam Bella Vita Beek,
samen zijn & samen genieten. 

Wat is Bella Vita?

Bella Vita Beek is een kleinschalige dag-
besteding waar de cliënt centraal staat,
met als doel dat zij mensen een mooie
en zinvolle dag kunnen bieden. Bij Bella

Vita staat gezelligheid, thuis voelen en
vooral het samen zijn voorop! Zij willen
mensen uit het sociale isolement halen
en/of houden en hierdoor mensen nader
tot elkaar brengen. 

Officieel gaan ze voor gasten open op
maandag 8 januari 2018. 
Men kan bij Bella Vita terecht via de
WMO (Gemeente), WLZ (Wet
Langdurige Zorg), PG (Persoons-
gebonden Budget) en particulier. 

Malissa en Chayenna starten Bella Vita
Beek met veel enthousiasme en passie
voor het welzijn en de gezondheid van
de (kwetsbare) mens. 
Dit enthousiasme willen zij overbrengen
op zowel gasten als andere zorgprofes-
sionals. 

Ze vinden het belangrijk dat mensen
zich op hun gemak en thuis voelen bin-
nen hun dagbesteding en hierdoor
graag blijven komen. Hierin willen zij hun
gasten ondersteunen richting participa-
tie in de maatschappij en/of ontlasten
van de mantelzorger.

Als één deur sluit gaat een andere o
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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
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

open

Bovendien zal Yvonne 
Ramakers-Klinkers, zonder Body-
Fashion, maar wel met haar hartelijke,
warme persoonlijkheid, vast en zeker
geregeld aanwezig zijn om een handje
te helpen.
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Op zondag 19 november jl. werd de Spaubeekse drumband
van Fanfare St. Caecilia wederom uitgeroepen tot Limburgs
kampioen in de 2e divisie.

Hieraan vooraf presenteerde dit fantastische muziekgezel-
schap tijdens het Bondsconcours van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen, een prachtig concert als slagwerk en-
semble. 

Dit concert vond plaats in sporthal De Roerparel te Sint
Odiliënberg waar honderden muziekliefhebbers liefst acht
enthousiaste muziek gezelschappen, verdeeld over diverse
divisies,  mochten bewonderen.

De Spaubeekse drumband onder de bezielende leiding van
Roland Jaegers verzorgde het onderdeel Concert en kwam
uit in de sectie slagwerk van de 2e divisie; een categorie
waarin dit enthousiaste muziekgezelschap ook al in 2012,
toentertijd onder leiding van Coen Aarts, tot Limburgs kampi-
oen werd uitgeroepen.

Evenals 5 jaar geleden gaf een professionele en kundige jury
de uitstekend presterende drumband  ruim 87 punten;  een
waardering waar ieder muziekgezelschap op concours van
droomt. 

Ook nu werd de drumband van de Spaubeekse Fanfare St.
Caecilia wederom Limburgs kampioen in de 2e divisie en
toonde hierdoor aan dat zij haar hoge niveau van 2012 heeft
weten te continueren. 

De drumband van Fanfare
St. Caecilia Spaubeek
werd 2 keer Limburgs
kampioen binnen 5 jaar
en neemt deel aan het
komend Nederlands 
Kampioenschap!

• 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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Vooraf aan dit concert waarbij het prachtige, door componist
Henk Martens gearrangeerde muziekstuk “Fauquemont”
(ofwel Valkenburg) ten gehore werd gebracht, is gedurende
vele maanden intensief geoefend . Nu blijkt het doorzettings-
vermogen van de 15 jonge muzikanten en hun instructeur aan
te tonen waarom onderlinge kameraadschap in combinatie
met enthousiasme en toewijding tot dit prachtige resultaat
heeft geleid.

De Spaubeekse gemeenschap en de gehele Fanfare St.
Caecilia hebben een bijzondere waardering voor haar drum-
band en haar geleverde prestaties; de tijd dat een drumband
uitsluitend zorgt voor de rythmische begeleiding van een fan-
fareorkest ligt achter ons; deze drumband bespeelt een keur
aan melodische en niet melodische slagwerkinstrumenten in
diverse bezettingsvormen en verzorgt al jaren prachtige con-
certen op hoog niveau. 

Hierdoor verdient de Spaubeekse drumband van Fanfare St.
Caecilia het predicaat muzikale parel  waarop zelfs de gehele
gemeente Beek trots kan zijn, een reden voor het Beekse
College van Burgemeester en Wethouders om de drumband

te nomineren voor de Cultuurprijs 2017-2018.
Het komende jaar wordt extra spannend omdat de drumband
op 20 januari 2018 gaat deelnemen aan het Nederlands
Kampioenschap van de KNMO, welk plaatsvind in Wijchen bij
Nijmegen. 

Vacature bestuursleden Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Fanfare St. Caecilia Spaubeek is op korte termijn op zoek
naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden,

waarvan een nieuwe secretaris. 
Als bestuurslid van onze vereniging bent u nauw betrokken bij

de vereniging, vergadert u 1x per maand met het dagelijks
bestuur en verricht u diverse (secretariële) taken.

Het takenpakket is op basis van kennis en interesse nader te
bepalen en te verdelen. 

Heeft u interesse in een bestuursfunctie binnen onze
prachtige vereniging, of wilt u meer informatie over onze

vacante bestuursfuncties, schroom dan niet en neem contact
op met een van onze bestuursleden.

Stuur gerust een mail naar secretariaat@fanfarespaubeek.nl 
of bel naar 06-10813666. 
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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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Huren

Voor onze regio is de verhuurlocatie
Welzorg op Maat, Hofdwarsweg 41 in
Geleen en voor de regio Nuth e.o.
Zorggroep Adelante aan de
Zandbergsweg 111 in Hoensbroek.

Om als rolstoel- of scootmobielgebruiker
de auto te kunnen huren, kan de huur-
der via 
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
een pas aanvragen. Die pas kost 
eenmalig € 10,00. 
Een dag autohuur kost € 40,00. 
Daarbij zijn de eerste honderd kilometer
inbegrepen. Iedere extra kilometer kost
€ 0,20. Alle brandstofkosten zijn 
exclusief. De auto kan alleen gehuurd
worden als de huurder al in het bezit is
van de Zonnebloem autopas.  

De Zonnebloem kent ook regelmatig
kortingsacties en deze zijn terug te vin-
den op de site van de Zonnebloem. 

Vrijwilligers-chauffeurs

Heeft een huurder in zijn familie of
vriendenkring geen chauffeur dan kan
hij dat aangeven bij het reserveren van
de Zonnebloemauto. 
De Zonnebloem heeft een pool van 
vrijwilligers-chauffeurs. 
Zij komen u met de Zonnebloemauto
ophalen en brengen u waar u wezen
wilt en zorgen er ook voor dat u weer
veilig thuis wordt afgezet en dat de auto
weer op de verhuurlocatie terug komt. 

Er kan zoveel meer dan je denkt

Nationale Vereniging de Zonnebloem
streeft er naar dat iedereen met een 
lichamelijke beperking zonder extra 
zorgen kan deelnemen aan de maat-
schappij. Vrijwilligers van lokale 
afdelingen komen met regelmaat bij
deelnemers thuis en er zijn jaarlijks
meerdere activiteiten en dagjes uit. 

Voor iemand die zijn leven doorbrengt in een rolstoel is een dagje uit
minder vanzelfsprekend. Een eigen auto aanpassen is kostbaar. 
Het openbaar vervoer en rolstoelvervoer hebben hun beperkingen.
Daarom biedt de Zonnebloem een alternatief: de Zonnebloemauto. 

Deze aangepaste personenauto’s zijn te huur voor rolstoel- en 
scootmobielgebruikers. 

De Zonnebloemauto geeft de huurder bewegingsvrijheid. Deze bepaalt
namelijk zelf wanneer, waarheen en hoe lang hij op pad gaat met de
Zonnebloemauto. Hij kan ook nog eens familieleden of vrienden 
meenemen. Achterin de auto is een rolstoelplaats. 

Ook biedt de vereniging aangepaste 
vakanties. Als kennispartner in 
toegankelijkheid werkt de Zonnebloem
aan het toegankelijker maken van 
vrijetijdslocaties. 

Samenwerking met Welzorg

Voor de Zonnebloemauto’s en hun 
verhuurlocaties werkt de Zonnebloem
samen met Welzorg. Dat is de specialist
op gebied van hulpmiddelen, auto- en
woningaanpassingen en service voor
mensen met een functie- of mobiliteits-
beperking.

Een dagje vrijheid cadeau doen, een
leuk cadeau voor de feestdagen!
Wilt u iemand met een handicap 
verrassen met een bijzonder geschenk?
Geef dan een dagje huur van de
Zonnebloemauto cadeau. Dat kan met
onze speciale Zonnebloemauto
Cadeaubon. Een dagje vrijheid: een 
betekenisvol geschenk. 

De cadeaubon wordt thuisgestuurd,
waarna u hem zelf als geschenk aan 
iemand kunt geven. De ontvanger van
de bon kan hiermee de
Zonnebloemauto huren voor één dag.
Hij of zij bepaalt zelf wanneer en waar-
naartoe. De cadeaubon kan worden in-
gewisseld bij alle verhuurlocaties.
Er zijn twee soorten cadeaubonnen,
één ter waarde van € 50,00; hierbij is
de autopas ter waarde van € 10,00 
inbegrepen en één cadeaubon voor 
€ 40,00 en bestemd voor diegenen die
al in het bezit zijn van een autopas. 
Bij beide cadeaubonnen zijn de eerste
100 kilometer vrij en daarboven € 0,20
en exclusief de brandstofkosten. 

Voor vragen over de Zonnebloemauto
Cadeaubon kunt u telefonisch contact
opnemen met het  Dienstencentrum via
076 564 6464. 
Ook de website van de Zonnebloem
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
kunt u raadplegen.

Zonnebloemauto biedt bewegingsvrijheid
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De ene levert, de anderen nemen af.

Zo gaat het bij het winkelschip in Beek. De Beekse ondernemers,
drogisterij de Salamander, schoenmode Beurskens en brasserie `t
Schip, hebben hun eigen energiecentrale laten bouwen door Jogl
advice solar uit Beek.

De zonnepanelen brengen in totaal 45.000 kWh op, ze dekken daar-
mee een gedeelte van hun verbruik.
“Dit is één van de stappen die wij zetten naar een duurzame oplos-
sing”, aldus Roger Voncken van schoenmode Beurskens.
De totale centrale is verdeeld naar de drie ondernemers, waardoor
een ieder zijn eigen opbrengst heeft.
“Los van de besparing iedere maand op onze energiere-
kening, willen we ook graag een signaal aan Beek afge-
ven en denken aan het milieu”, aldus Ralf Maasen van
brasserie ´t Schip.
Wethouder Hub Schoenmakers kijkt tevreden met de
ondernemers toe, en feliciteert Ruud Costongs van Jogl
advice solar met de levering van de zonnepanelen. Hij
spreekt tevens de hoop uit dat er nog meer onderne-
mers in Beek dit voorbeeld zullen volgen.
Ruud Costongs van Jogl advice solar kijkt terug op een
zeer prettige samenwerking onderling. 
“We hebben de kans gekregen een mooie installatie in
onze eigen woonplaats Beek te leveren”, en spreekt zijn
dank uit voor het gestelde vertrouwen.

Zonnepanelen op het winkelschip in Beek

Uw eigen energiecentrale binnen handbereik,
vraag een vrijblijvend advies op maat aan!

www.jogl.nl of mail info@jogl.nl

VAN A TOT Z ONTZORGD
CHANGE YOUR ENERGY

- Ook toepasbaar bij industrie/zakelijk! - 

www.jogl .nl
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Heeft u vragen of goede ideeën
BEL EVEN SENIOREN BELANG BEEK

06 - 231 639 23

De originele en enige partij voor de belangen
van ouderen in Beek
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QueensParade gaat een nieuwe uitdaging aan! 

Velen zullen de geruchten al hebben gehoord. Koningsdag gaat dit jaar plaats-
vinden op Sportlandgoed “de Haamen”. 
De nieuwe plek voor het middag- en avondprogramma is het hoofdveld van
VV Caesar. Het bestuur van de stichting heeft een nieuwe weg ingeslagen.

Waarom deze stap? 

De belangrijkste reden is de tribune
waar de toeschouwer vooral het avond-
programma beter kan bekijken. De tribu-
ne geeft extra glans aan het kijkgenot,
dat op de markt moeilijk te realiseren
was. 
Van belang is ook de opbouwfase, deze
kan eerder plaatsvinden zonder ver-
keershinder. De organisatie hoeft geen
markt meer af te sluiten en geeft zo de
ruimte aan het winkelend publiek. Om
aan alle andere geruchten maar meteen
een einde te maken, de QueensParade
gaat niet weg omdat de ondernemers
dit hebben gevraagd.

Verder gaat het bestuur een taptoepro-
gramma brengen van hoge kwaliteit.
Eén van de toppers van 2018 is 
Drums and Pipes Police Band van de
Regiopolitie Limburg-Zuid. Dit muziek-
korps, opgericht in 1945, is ontstaan uit
de Politiekapel van de toenmalige ge-
meentepolitie Maastricht. Een korps dat
al in heel veel Europese landen furore
heeft gemaakt. 

De andere muziekkorpsen, en dat zijn
ook niet de minste, zullen zo snel moge-
lijk bekend gemaakt worden. Hou hier-
voor onze website en facebook pagi-
na in de gaten. 
Reserveer alvast vrijdag 27 april, voor de

kinderen het middagprogramma met de
vrijmarkt en de workshops en voor de
avond vanaf 20.00 uur de geweldige
muziekkorpsen tijdens de taptoe.

Koningsdag 2018
“Sportlandgoed de Haamen”,

U bent er toch ook bij?   

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

QueensParade 2018 in een nieuw jasje     

IVN Spau-BeekOp zondag 14 januari 
geeft Carin Menger een boeiende 
presentatie bij IVN Spau-Beek over de veranderende beeklopen.

De laatste jaren is er een groeiende trend om beken weer meer de ‘vrije loop’ te geven. Dat geldt zéker 
ook voor de Geleenbeek hier in de regio, waarbij deze tijdens het zogenaamde 'Corio Glana'-project is 
omgevormd van een ‘water-afvoerkanaal’ tot een fraai meanderende kleine rivier in het Limburgs landschap.
Carin Menger laat in een uitermate boeiende lezing zien welke gevolgen een dergelijke aanpassing heeft op
de ontwikkeling van planten en dieren in dit soort beekdalen met hun wisselende taluds.

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

januari 2018 - NB no. 1:Layout 1  15-12-2017  07:33  Pagina 20



21

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

Carnaval 1976

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 142
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- 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

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

14e jaargang nr. 1 (januari) 1988 

….. We zijn al aan de 14e jaargang van ons mooie maand-
blad. En hebben de carnavalskriebels al te pakken. 
De voorpagina opent met de foto ’s van onze prinsen en
jeugdprinsen van de Pottentaote, de Sjravelaire, 
de Doorzetters en de Kwakkerte.

….. De Baeker Sjpraok van Frans Ramaekers ontbreekt ook
deze maand niet. 

….. Ook huldigde Beek haar sportcorifeeën van 1987. Bij de
dames viel voor de derde keer de keuze op zwemster
Denise Weerd. Bij de heren ging de eer naar Jo Pierey uit
Spaubeek die als kleiduivenschutter in 1987 van zich
deed spreken.  De sportteamtrofee ging naar het eerste
team van de atletiekvereniging Caesar. 
En de aanmoedigingsprijs ging naar atlete Ester Piek en
tennisser Ramond Lacroix.

….. Genhout heeft weer een peuterspeelzaal. “Duimelot”
heeft haar poorten weer open in het souterrain van het
gemeenschapshuis.

….. Het eerste team van handbalvereniging Blauw-Wit dames
is doorgedrongen tot de vierde ronde van de Nederlandse
handbalbeker. Een mooi opstapje naar het lonkende 
kampioenschap.

….. Ook in “raadssnippers” is het wel en wee uit de 
raadsvergadering te lezen.
Burgemeest van Goethem wierp al een blik vooruit. 
“Als de minister niet moeilijk blijft doen, krijgen we mis-
schien een nieuw politieburo”. De gemoederen laaien
hoog op bij de behandeling van de onkruidbestrijding met
spuitmiddelen. “Mensen moeten onkruid op de stoep
kunnen verdragen.” En nog een verzoek van de voorzitter:
”Daar meneer Vorstenbosch ook naar U luistert verzoek ik
de overige raadsleden ook naar hem te luisteren.”   

….. De Nuutsbaeker wordt vanaf heden op een nieuwe 
zetmachine gezet. Vandaar het iets grotere lettertype. 

….. De N.V. Waterleiding Maatschappij  gaat de watermeters
vervangen, te beginnen in Spaubeek. Gelukkig geven ze
een toelichting: ”Watermeters meten de hoeveelheid
water die men thuis afneemt.” 

….. Aan de enquête die de gemeente heeft gehouden 
betreffende haar publieksvriendelijkheid, kunnen geen

conclusies worden getrokken. De respons was zo gering
dat niet van een verantwoordde enquête kon worden 
gesproken. Maar men wil het toch weten, daarom zullen
er andere middelen worden ingezet.

….. Burgemeester van Goethem komt alleen op uitnodiging
naar Genhout. Het zal na de aanwijzing van de tweede
woonwagenlokatie voorlopig wel de laatste uitnodiging
zijn geweest.

….. Wilt u weten hoe Beek er uitziet...welaan dan...
Op 1 januari 1987 waren we met 8167 mannen en 
8124 vrouwen, dus 16.291 inwoners.
Op 1 januari 1988 waren we met 8202 mannen en 
8164 vrouwen, dus 16.366 inwoners.
Hoe kwam dit tot stand?
Geboren 197 mensen en gestorven 98.
Naar Beek komen wonen, 874 en vertrokken, 
898 inwoners.

En daar was ik er een van.
Groetjes, Japo

Zondag 4 maart 2018, tussen 12.00 uur en 17.00 uur,
opent de gemeente Beek haar deuren voor alle

inwoners en ondernemers uit de gemeente.
Het thema van deze open dag is ‘100 jaar kiesrecht’.

Tijdens deze dag krijgt u een kijkje achter de
schermen en zullen alle afdelingen van de

gemeente ‘in bedrijf’ zijn. 

Save the date

Meer informatie en het programma van de open dag
vindt u vanaf januari op www.gemeentebeek.nl.
Noteer zondag 4 maart 2018 alvast in uw agenda.

We hopen dat u erbij bent. 

Graag tot dan!
Projectteam Open Dag
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De Gehandicapten Organisatie Nederland heeft in Beek een
eigen afdeling onder de naam Gehandicapten Organisatie 
afdeling Beek en Omstreken, kortweg G.O.N.

Ze bestaat al meer dan 30 jaar en bij de meeste insiders 
bekend. Hun ‘clublokaal’ is café  Awt  Baek onder aan de
Adsteeg, zeg maar in de Brugstraat. Jaarlijks wordt door het
bestuur en de vrijwilligers een kerstviering georganiseerd voor
alle leden. En niet zo maar een kerstviering; er wordt gekiend,
er verschijnt een troubadour voor
gezellige meezingers, de in-
wendige mens wordt niet
vergeten en “last but not
least”,  iedereen gaat
naar huis met een
mooie attentie. Het
gebeuren vond/vind
plaats in café 
Awt Baek die met
veel vrijwilligers het
culinaire deel voor ca.
110 personen zonder
moeite oppakt. 
Zonder sponsoren was/is

dit feest niet mogelijk, vandaar een welgemeende dank aan
die personen en bedrijven. 

Zo, nu even naar een serieus onderwerp voor de G.O.N.,
want zonder veel leden en een uitgebreid bestuur is geen en-
kele boot vooruit te krijgen, dan blijft hij liggen en wordt aan-
getast door het weer bijv. 

U weet wel wat nu komt?
G.O.N. zit verlegen om bestuursleden en nieuwe vrijwilligers
zijn eveneens van harte welkom. 

Dus bent U bereid/genegen
om nóg meer de handen uit de
mouwen te steken dan kun u
zich moeiteloos melden bij de
voorzitter Henry Horsmans,
Tel. 06-29522081 
of 046-4378711
henryhorsmans@hotmail.com 

“En ze leefden 
nog lang en gelukkig.”

Een jarenlange traditie!

afdeling Beek en omstreken
e

N
ed

erla
afde

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland
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
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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

DE kapper voor dames en heren, zonder afspaak, 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. Wij zijn iedere
dag geopend, ook op zondag en ALTIJD zonder afspraak. De koffie staat klaar.

Tegen inlevering van
deze advertentie:

4 Suikerwafels

voor slechts5,-

KERSTBOOMVLAAI MET KERSEN
en chocomousse en de

KERSTVLAAI DELUXE met 
banketbakkersroom, kersen en slagroom 

op een roomboter wenerbodem

Nieuw
voor

de
Kerst
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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.

Ruim 200 deelnemers verzamelden zich zondagmorgen
12 november 2017 op de idyllisch gelegen boerderij
Printhagen van de familie Bruls in Genhout. 

Roger Wijnen
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Jong en oud waren flink ingepakt want de temperaturen kwa-
men net boven het vriespunt uit. 
De dagen ervoor had het flink geregend dus het parcours
bleek behoorlijk zwaar te zijn geworden. 

Maar de goedgemutste ATB-ers zorgden ervoor dat de tocht
wederom een succes werd.

De jongste deelnemer van 7 jaar en oudste van ruim 70 jaar
voltooiden het mooie parcours rondom
Genhout ploeterend door de dikke
modder. Maar de lekkere kop tomaten-
soep en broodjes onderweg maakten
veel goed. 
Er waren wat pechgevalletjes onder-
weg maar die werden door het team
van Roger Wijnen Sportief Fietsen vak-
kundig verholpen.

Na afloop waren er zeer positieve reac-
ties van de deelnemers zoals van oud-
wielrenner Ad Wijnands: “Allemaal,
incl. de organisatie, TOPPERS met
Passie. Geweldig” of Gerard Sas:
“Was een heerlijke tocht. Koud, nat,
goed verzorgd”. 
Peter Janssen

Foto’s: Yolanda Motke

ATB tocht groot succes
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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

Alle (maatjes)vrijwilligers en administratieve ondersteuners van Partners in Welzijn (PIW) hebben op 
8 december jl. genoten van een heerlijk diner dat hen werd aangeboden door PIW. In een gemoedelijke
kerstsfeer genoot iedereen van alle lekkers dat ter tafel kwam. 

Vrijwilligerswerk lijkt zo 
vanzelfsprekend maar is het zeer
zeker niet. 
Met dit diner heeft PIW een blijk
van waardering willen uitspreken,
ook richting de jubilarissen. 

Dit jaar waren drie jubilarissen al
10 jaar actief als vrijwilliger 
namelijk Henk Smits van de 
internetcorner in Spaubeek,
Annemarie Hertog als
Veiligheidsadviseur en 
Gerda Zelissen als administratieve
ondersteuner. 
Bert Hertog was dit jaar 5 jaar 
vrijwilliger als Veiligheidsadviseur. 

Bedankt vrijwilligers en jubilarissen
van Partners in Welzijn
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in beeld

Jubileumweekend 6 x11 jaar C.V. de Kwakkerte Spaubeek
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GELUKKIG & GEZOND 2018!

“Zelfstandig - worden, zijn & blijven!”

Therapie
Centrum
Beek

Ervaart u kleine of grote problemen in uw dagelijkse bezigheden, 
van tijdelijke of blijvende aard?

Paula Lotz, ergotherapeut, zoekt samen met u naar praktische 
oplossingen om weer zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving 
te kunnen functioneren.

Lotz Ergotherapie is gevestigd in Wethouder Sangersstraat 6
6191 NA Beek

Voor meer informatie kijkt u op:
www.lotzergotherapie.nl
Mailen of bellen kan ook:
info@lotzergotherapie.nl
06-42689532

De leden van de Raad zijn er klaar voor,
de publieke tribune is er klaar voor, de
tafel voor de pers is gereed, het College
is er klaar voor, dus starten maar. 

Het is een korte agenda met twee be-
spreekstukken waarbij er aan het begin
van de vergadering al een direct wordt
terug getrokken. 

Na de val van de hamer gaan we van
start met de opening, vervolgens het
spreekrecht van burgers, maar 
niemand heeft er om gevraagd. 
Dan komen de geadresseerde stuk-
ken uit de A, B en C-lijst en als 
agendapunt 004 wordt de Besluiten-
lijst van de vorige vergadering vast-
gesteld. Zoal gewoonlijk start dan de
raadsvergadering pas écht bij het punt
van de hamerstukken. 

In dit geval het punt 005 Aanpassen
tweetal begrippen Welstandsnota.

Het agendapunt 007 Startersbeleid
gemeente Beek wordt uit de vergade-

ring genomen omdat dit nog ‘onvolle-
dig’ zou zijn. 

Resteert als bespreekstuk alleen punt
006 Vorming van Participatiebedrijf
Westelijke Mijnstreek.
In de wandelgangen wordt dit omschre-
ven als een poging om VIXIA te redden
van de ondergang door met andere 
gemeenten uit de buurt een ‘bedrijf’,
een participatiebedrijf, te beginnen,
waar een deel van de 
huidige werknemers van VIXIA worden
ondergebracht. De vorming van dit 
participatiebedrijf heeft nogal wat voe-
ten in de aarde, niet alleen financieel,
maar ook qua organisatie. In eerste 
instantie deden vier, later nog maar drie
gemeenten mee, maar allengs zijn er
nog twee over, de gemeente Sittard-
Geleen en Beek en in de schaduw staat
nog de gemeente Stein.
De eerste twee gemeenten hebben 
ingestemd met het bedrijfsplan en de fi-
nanciële onderbouwing voor de oprich-
ting van dit bedrijf. 
Het college vraagt nu aan de Raad de

Tribunus Plebes XXX-XI- MMXVII (30-11-2017)

toestemming te verlenen aan het col-
lege van burgemeester en wethouders
voor a) het treffen van de Centrum-
regeling Participatiebedrijf Westelijke
Mijnstreek 2018 en b) het vaststellen
van de intrekking of wijziging van de 
relevante verordeningen. De daadwer-
kelijke projectkosten voor de Gemeente
Beek bedragen € 270.000,-.
Veel fracties in de raad melden bij de
diverse discussies dat zij bij hun over-
wegingen vooral ook denken aan de
mensen achter allemaal deze teksten
en cijfers.
Het belangrijkste punt is de mensen van
VIXIA aan het werk te houden. 
De schorsingen volgen elkaar op, een
goed signaal dat dit onderwerp een
groot, ernstig en veel omvattend 
agendapunt is. 
Het voorstel  wordt door de  Raad  
aangenomen.

Met een diepe zucht wordt deze bijeen-
komst om 20.40 uur ‘afgehamerd’.

George Stevens
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Zondag 26 november j.l. vierde de Kon. Harmonie St. Caecilia
Beek haar jaarlijks St. Caecilia feest.
Traditioneel werd deze dag begonnen met een H. Mis in de
St. Martinuskerk die o.l.v. Ben Essers sfeervol werd opgeluisterd.
Daarna werd een bezoek gebracht aan het kerkhof aan de
Martinusstraat. Ook een jaarlijkse traditie van de harmonie.

Op weg naar het verenigingslokaal werd er nog een muzikale
hulde gebracht aan de 3 DJ’s die opgesloten zaten in het gla-
zen Café De Döbbele Vonck. Als vereniging wilden wij ook ons
steentje bijdragen aan deze mooie actie en dat werd ook zeer
op prijs gesteld.

Terug in zaal Auwt Baek werd Marc Wouters gehuldigd als
vrijwilliger van het jaar. En daarna werd dirigent Ben Essers
gehuldigd omdat hij dit jaar 40 jaar dirigent is. Beiden kregen
een prachtig aandenken aangeboden.

Toen was het tijd om de beide jubilarissen te gaan huldigen.

Mathieu Pisters met zijn 70 jaar lid van onze Harmonie en
tevens lid van de Bond en Arthur Speetjens met zijn 70 jarig
lidmaatschap van de Bond. Beide jubilarissen ontvingen uit
handen van de afgevaardigde van de Bond, Anouk
Wintraecken, een bondsinsigne met oorkonde en bloemen.
Als vereniging zijn we er heel trots op dat we deze 4 mensen
mochten huldigen en we hopen dat ze nog lang bij onze ver-
enging actief mogen zijn.

Na alle huldigingen was het tijd om samen te genieten van
een heerlijk eetbuffet en zo werd door onze harmonie ons
jubileumjaar ook samen op een mooie manier afgesloten. 

We kijken terug op een geslaagd St. Caeciliafeest, maar zeker
ook op een heel mooi jubileumjaar.

Jubilarissen Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
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Op 16 januari 2017 zijn Rob Bijen en Linda Bijen-de Bie
hun eigen huisdierenkliniek gestart: Bie Bijen Dierenartsen.
Helemaal vanuit het niets, zonder een praktijk over te
nemen,  in een rustig straatje in Groot Genhout. 
Niet bepaald een zichtlocatie zou je zeggen, maar Rob en
Linda hadden er het volste vertrouwen in.  
Bie Bijen Dierenartsen bestaat nu bijna een jaar. 
Een mooi moment om eens terug te blikken op het eerste
jaar van deze startende onderneming in Beek.

Rob: De grote belangstelling tijdens onze open dag
begin vorig jaar was hartverwarmend en voorspelde
eigenlijk direct de vliegende start die we gemaakt hebben.
Heel bewust hebben we gekozen voor een huiselijke
sfeer waarbij we veel tijd nemen voor de patiënt en het
verhaal van de eigenaar. De praktijk ligt in ons woonhuis,
huisdieren komen dus als het ware binnen bij ons gezin

en het is belangrijk dat daarbij het gevoel goed is om
een jarenlange band op te kunnen bouwen.

Linda: Ook in de kwaliteit hebben we vanaf de start 
besloten geen concessies te doen. Een eigenaar die hier
binnen komt vindt ons hopelijk vriendelijk, prettig in de
omgang en kundig maar moet er ook blind op kunnen
vertrouwen dat de kwaliteit achter de schermen goed is.
Daarom hebben we direct geïnvesteerd in de mogelijk-
heid om orthopedische operaties uit te kunnen voeren
en maken we digitale röntgenfoto’s. Dieren onder narco-
se liggen bij ons op een verwarmde operatietafel aan
gasanesthesie, infuus en continue bewaking van hart,
ademhaling en temperatuur. Sinds een half jaar beschik-
ken we over een echoapparaat om buikecho’s uit te voe-
ren en vorige maand hebben we voor het eerst de  rönt-
genfoto’s van een hondengebit digitaal ontwikkeld. 
Dit betekent een kortere narcose voor de patiënt en een
enorme stap vooruit in onze kwaliteit tandheelkunde!

Rob: Die continue ontwikkeling is iets waar we 
ontzettend van genieten en we overleggen graag met
onze cliënten wat ze prettig vinden. Een consult bij de
mensen thuis behoort nu om die reden bijvoorbeeld tot

Binnen kijken bij Bie Bijen

HET G.O.N.

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.

3232
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Dierenartsen - Een vliegende start
de opties. We zijn best trots op wat we onze patiënten
binnen een jaar al kunnen bieden en natuurlijk was 

dit nooit gelukt als we niet het 
vertrouwen hadden gekregen
van zoveel lieve eigenaren. Dit uit
zich bijvoorbeeld in het grote
aantal aanmeldingen voor onze
Bie Bijen Club. Mensen die ons
nog maar net kennen binden zich
voor langere tijd aan onze prak-
tijk. Dat vertrouwen koesteren we
enorm!

Linda: Ook merken we dat 
mensen ons in het begin vooral

vonden via verschillende media. 
Nu horen we juist vaak dat een vriendin of familielid ons
aanbevolen heeft en weten inmiddels mensen van Venlo
tot België en Duitsland de Grootgenhouterstraat te 
vinden. Super mooi! 

Toch hebben we besloten om onze openingsactie van
een jaar geleden nog eens te herhalen. Het is tenslotte
(bijna) feest!  

Tot en met 31 januari is het eerste consult voor
nieuwe patiënten gratis. 
Zo kunt u ons vrijblijvend leren kennen. Ook aan huisdieren
die al eerder bij ons geweest zijn hebben we gedacht: 
Voor iedereen ligt bij een bezoek in januari een leuke
attentie klaar… want wie jarig is trakteert! 

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl

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 minder-
draagkrachtigen 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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Van bierviltje tot glazen
café in 1,5 maand

Begin oktober kwam het
idee van Beek FM tot stand
aan de bar van Café d’n
Dobbele Vônck. Het begon
met een idee om een mara-
thon te organiseren waarin
het café 24 uur open bleef.
Na verder gebrainstormd te
hebben ontstond het idee
om een Beekse versie van
het bekende glazen huis te
organiseren… het glazen
café! In anderhalve maand
moesten allerlei dingen ge-
regeld worden: vergun-
ningen, brandveiligheid, vrijwilligers, tech-
niek, marketing, promotie en uiteraard
een glazen wand. Alles pro-deo, omdat
het natuurlijk voor een goed doel was.

“Dat gaat natuurlijk nooit lukken”, zo op-
timistisch waren we. Toch hebben we de
vergunning aangevraagd en ondanks
dat het nog onzeker was of het evene-

ment ook echt zou gaan plaatsvinden,
hebben we in die vergunningloze weken
niet stilgezeten. De veiligheid werd ge-
borgd, Bert Diederen wilde met alle ple-
zier een dubbel gelaagde ruit plaatsen,
de website stond in de steigers en er
werd met diverse partijen gesproken
over de techniek van het hele initiatief.
Uiteindelijke verliep alles waarvan wij

dachten dat het niet haalbaar
was enorm voorspoedig. Toen
uiteindelijk ook de vergunning
binnen was, konden wij met
enige trots communiceren dat
Beek FM plaats ging vinden. 

Trots op Beek

Anderhalve maand later kijken
we terug op mooie, unieke en
vaak ook emotionele dagen. De
saamhorigheid die heerste in
Beek was fantastisch. Dan zie je

Onder de noemer Beek FM lieten Remco Pijpers, Koen Harbers en
Silvan Falchi zich van 23 t/m 26 november maar liefst 72 uur opsluiten
om non-stop radio te maken voor het goede doel: 
Make-A-Wish Nederland. De voorlopige eindstand staat op €13.962,55. 

dat we, net zoals bij de sprookjestocht
eerder dit jaar,  enorm trots kunnen zijn
op een gemeente zoals Beek. Jong en
oud zette zich in om zoveel mogelijk

geld op te halen voor
stichting Make-A-Wish
Nederland. De stichting
die zich inzet om de lief-
ste wens te vervullen van
ernstig zieke kinderen. 

Drie dagen leven in
een 
rollercoaster

Vanaf het moment dat wij
(Remco, Koen en Silvan)
door Locoburgemeester
Van Es en junior-ambas-
sadeur Alexander opge-
sloten werden in het gla-
zen café vielen we van de
ene verbazing in de an-

dere. We hebben drie dagen in een rol-
lercoaster geleefd. Fantastisch hoe kin-
deren hun spaarpot kwamen legen,
hoeveel platen er aangevraagd zijn, hoe-
veel cheques er naar het
glazen café gebracht
werden en hoe men ge-
noten heeft van ons ini-
tiatief en zich op zijn of
haar eigen manier heeft
ingezet voor Beek FM en
dus voor Make-A-Wish
Nederland. 

Limburgse 
topartiesten

Radio maken was niet
alleen drie dagen platen
draaien, ook kwamen di-
verse Limburgse topar-
tiesten uit heel Limburg
langs om belangeloos

Beek leeft tijdens 72 uur non-
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op te treden in het glazen café. Dit alles
was te beluisteren via beekfm.nl, maar
ook via Streekomroep Start en LOESFM

(Lokale Omroep Echt-Susteren). De op-
tredens van al die artiesten was een be-
langrijke steun voor ons als DJ’s die bui-

ten 72-uur plaatjes
draaien, ook niet aten en
weinig sliepen. 

Vervolg

Een tweede editie van
Beek FM lijkt wegens het
succes van dit jaar onver-
mijdelijk. Toch is besloten
om dit niet jaarlijks te or-
ganiseren. 
De volgende editie zal
plaatsvinden van donder-
dag 26 t/m zondag 29 no-
vember 2020. Het is dus
een evenement wat eens
per 3 jaar georganiseerd
gaat worden. 

Zo blijft de magie die heerst rondom het
evenement erin. 

Dank aan alle vrijwilligers, 
donateurs en sponsoren

Nogmaals zouden wij iedereen willen
bedanken die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan Beek FM. Zo hebben
alle vrijwilligers een fantastische presta-
tie neergezet door de organisatie deels
over te nemen en het evenement goed
te laten verlopen en hebben de sponso-
ren en donateurs ervoor gezorgd dat er
bijna € 14.000,- naar Stichting Make-A-
Wish Nederland is gegaan. 
Voor een terugblik kunt u terecht op
beekfm.nl of op de social media kanalen
van Beek FM. 

Silvan Falchi, Koen Harbers & 
Remco Pijpers.

-stop radio voor goede doel
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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

Zaterdag 18 november 2017 is tijdens een 
geweldige zitting Eric Bouwens uitgeroepen tot
Prins Eric I van CV de Sjravelaire uit Genhout. 
Hij volgt daarmee Prins Stan I op die de scepter
eerder deze avond afstond en door de 
Auwt Prinse Vereniging op een ludieke manier 
opgenomen werd in hun vereniging.

Na de pauze was het zover om de welbekende
Sjravelpoort te ontdoen van zijn plankjes. Toen de plankjes
een voor een werden weggehaald door het voorlezen van
de elf punten door de Voorzitter Marcel Vluggen en Vorst
Ron Smeets, kwam het 300-koppige publiek na acht pun-
ten erachter dat er iets niet klopte. Er bleek namelijk een
nep Prins (een pop) achter de poort te staan met om zijn
nek een envelop met de echte 11 punten waar de echte
Prins mee zou uitgeroepen worden.

Na het oplezen van deze 11 punten kwam ervan achter uit
de zaal samen met de topartiesten van La Bamba de 45e
Prins van de Sjravelaire - Prins Eric I - naar voren onder
het lied ‘Laef Limburg Laef’. 

Prins Eric I werd op 30 december 1973 geboren in Sittard.
In zijn jongere jaren woonde Eric nog in het Kwakkerteriek
in Spaubeek, maar nu woont hij alweer 18 jaar samen met
zijn vrouw Debbie Henssen in ons mooie Genhout. Prins
Eric I en Debbie zijn de trotse ouders van Virgil en
Denique.

Prins Eric I werkt bij Remo-Frit Limburg en bezorgt met
alle plezier verse frieten door heel Zuid-Limburg. Dit jaar
zullen zijn klanten hem even moeten missen tijdens de
drukke carnavalsperiode. In zijn vrije tijd gaat Eric er graag
op uit met zijn gezin. Af en toe zit hij nog eens op zijn
motor om een ritje door het Heuvelland te maken.

Daarnaast speelt muziek een belangrijke rol in het leven
van Eric: van luisteren tot op zijn tijd het bezoeken van een
concert. Zelf stond hij ook regelmatig op het podium met
zijn band Stackler. Als drummer zorgde hij voor een stukje
‘stevige muziek’. Prins Eric I heeft zijn muzikaliteit meege-
nomen in zijn regeringsperiode, want hij maakt onderdeel
uit van ‘Twee Jup, Eine Thee’ die dit seizoen de Genhouter
schlager ‘Sjravelstress’ zingen. 

Kortom een Prins die muzikaal en met heel veel plezier
over het Sjravelriek zal regeren als Prins Eric I.

Eric Bouwens nieuwe prins van CV de Sjravelaire 
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Tel. 06-25123064

Info@installatiebedrijfcarlokusters.nl

www.installatiebedrijfcarlokusters.nl

vanaf het begin heel blij met haar is.
Lindsay houdt van gezelligheid, feest-
jes en met vrienden afspreken. Naar
bed gaan en vroeg opstaan vindt ze
helemaal niet leuk. Lindsay maakt nu
nog deel uit van de Dansmarietjes
van de Sjravelaire, maar die gaan he-
laas na dit seizoen stoppen. 

Verder speelt Lindsay Sax Sopraan bij
de Sjnaakefanfaar in Genhout. Ze
heeft ook een tijdje gevoetbald, maar
dat was niks voor haar. Dansen en
muziek liggen haar meer. Dit is het
tweede jaar dat ze in de jeugdraad zit.
En is dan ook ontzettend trots dat zij
dit seizoen de eerste jeugdprinses
van de Sjravelaire is geworden en
hoopt dan ook een heel mooi carna-
valsseizoen te mogen beleven met
alle mensen groot en klein, de jeugd-
raad, grote raad van elf en familie en
vrienden.

Prins Eric I en
Jeugdprinses Lindsay I

houden op zaterdag 27 januari 2018
vanaf 20.00 uur hun

Prinsenreceptie
in Café/Zaal Vroemen aan de

Hubertussstraat 14 in Genhout. 

Carnavalsvereniging de Sjravelaire
nodigt iedereen bij deze

van harte uit.

Lindsay Schoutelen 1e jeugdprinses
Zondag 19 november 2017 is
Lindsay Schoutelen uitgeroepen
tot allereerste Jeugdprinses van
CV de Sjravelaire uit Genhout.
Na 50 jongens is zij het 1e
meisje dat met de scepter mag
zwaaien over het Sjravelriek.
Jeugdprinses Lindsay I volgt
Geert Bruls op die halverwege
de zeer geslaagde en ludieke
themazitting ‘Buurman en
Buurman’ ontdaan werd van zijn
waardigheden en door de Auwt
JeugdPrinse Vereniging 
afgehaald werd.

Na de pauze was het spannende mo-
ment aangebroken. Voorzitter Marcel
Vluggen en Jeugdprinsenbegeleider
Max Solberg lazen een voor een de
elf punten op, maar voordat hiermee
gestart werd gaf Marcel al aan ‘Ver
gaon get nuuts doon’. Na het 11e
punt kwam de eerste jeugdprinses
van de Sjravelaire tevoorschijn. Na
een daverend applaus werd
Jeugdprinses Lindsay I voorzien van
haar waardigheden en kon zij zich vol
trots laten zien als allereerste jeugd-
prinses van de Sjravelaire.

Jeugdprinses Lindsay I is geboren op
29 juni 2006. Ze is de dochter van
Jean en Daisy Schoutelen. Lindsay
heeft een oudere broer Kane die

PRONKZITTING
MET UITROEPING

PRINS(ES) VAN DE
KABOOKES

VRIJDAG DE 26 JANUARI 2018
AANVANG: 18.45 UUR

IN WIJKSTEUNPUNT FRANCISCUS
BEEK

MET MEDEWEKING
VAN DIVERSE ARTIESTEN.

THEI EN MARIJ,
DE KNOPPELE,

KELLY,
WINNAARS SCHLAGER'S

VAN GENHOUT, NEERBEEK EN
SPAUBEEK.

JEUGD BUUTEREEDNER DYLANO
DE POTTENTAOTE MET HOFKAPEL

DE DOORZETTERS, DE SJRAVELAIRE
EN DE KWAKKERTE.

KAARTVERKOOP GAAT VAN START
10 T/M 25 JANUARI 

BIJ DE AANWEZIGE LEDEN KABOOKES
IN WZC FRANCISCUS

EN AAN DE BAR

KAARTJES KOSTEN: € 10,- 
KOSTUMERING?

JA GRAAG

L. SPEETGENS
VORST KABOOKES
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Tijdens onze jubileumzitting op 
18 november 2017 werd in een zeer
druk bezocht MFC onze nieuwe
PRINS ROBIN I (Frijns) uitgeroepen.

Na diverse optredens van o.a. de
Knöppele, de nieuwe Schlager door de
Tekskes, buutreedner Peter Vaassen,
Juulke, La Bamba en het optreden van
de Raad van 11, was het eindelijk zover.
Ter gelegenheid van ons 66 jarig jubile-
um werden de nieuwe kostuums gepre-
senteerd en even later werd de nieuwe
jubileum prins uitgeroepen. Hij werd 
tevoorschijn getoverd uit een grote 
nagemaakte steek van de wijze raad.
Na zijn uitroeping kon hij nog genieten
van een optreden van Beppie Kraft.
Nu kan het carnavalsseizoen echt gaan
beginnen.

Prins Robin is 23 jaar geleden geboren
in het ziekenhuis van Sittard. Hij groeide
zijn hele leven op in Spaubeek. 
Hij woont momenteel nog bij zijn ouders
in de Eikenlaan.

Robin volgt momenteel een studie 
toerisme op het Leeuwenborgh in
Maastricht. Tevens werkt hij in de 
bediening bij City Resort Sittard. 
Zijn hobby’s zijn gamen, vissen en hij
volgt de Formule 1 op de voet.

Het vastelaovend vieren bij
de Kwakkerte is hem met de
paplepel ingegoten. Vader
Bertus is lid van de raad van
11 sinds 2005 en enkele
jaren later werd hij voorzitter.
Moeder Petra volgde een
jaar later en is al jaren actief
in het jeugdcomité. Robin
ging als kleine jongen wel
eens mee naar recepties en
kreeg toen een droom.
Hij zegt er zelf het volgende
over:

In 2007 kwam er een mooi
moment in mijn leven. Ik
werd gekozen om jeugdprins
te worden van 
CV de Kwakkerte. 
Als klap op de vuurpijl 
was dat het 5x11 jarig 
jubileumjaar. Ik heb dus al
mogen proeven aan het 
prinsenschap.
Toen ik een jaar later moest 
aftreden, zei ik al tegen mensen
in de zaal, dat ik hier over 11 jaar
weer zou staan als prins. 
En deze belofte ben ik nageko-

men. Want het is 11 jaar later en het is
weer een jubileumjaar. Ditmaal het
6 x11 jarig jubileum.
En hier sta ik dan, als jubileumprins
Robin I. Een droom die alweer is 
uitgekomen. Niet veel mensen kunnen
zeggen dat ze 2 maal jubileumprins zijn
geworden. Maar wat ben ik trots, dat ik
dat wel mag vertellen. En wat voelt het
goed om na 11 jaar weer prins te zijn! 
Ik ga er een fantastisch seizoen van
maken! 

Zijn Lijfspreuk is:

Elf joar geleaje woar ich het in het klein
en noe bin ich het in het groot,
Geer heurt het leef luuj, in deze jong
sjtruimt Kwakkerteblood.
In de polonaise laup ich dit joar weer
veurop,
Doog gezellig mit, dan wurt de carnaval
in Sjpaubik weer helemoal top.

••••••••••••••••••••

Op zondag 19 november 2017 tijdens
een gezellige jeugdmiddag hebben
Sinterklaas en zijn pieten met de brand-
weerwagen een bezoekje gebracht.
Daarnaast mochten we clown Babsie
met haar grappige goocheltrucs en 
ballonnencreaties verwelkomen. 

Verder hebben de Tekskes de nieuwe
schlager gezongen. De middag werd af-
gesloten met een spetterend optreden
van niemand minder dan Juulke.
Hoogtepunt van de middag was uiter-
aard de bekendmaking van het nieuwe
jeugdprinsenpaar. 
Uniek in de historie van CV de
Kwakkerte is dat we tijdens ons 6x11
jubileumjaar een Jeugdprinses en 
Hofdame in ons midden hebben, 
namelijk
Jeugdprinses Desirée Mehlkop 
en Hofdame Esmée Mehlkop.   

Hun achternaam verraadt het al, de
twee meiden zijn zusjes! 
In hun vrije tijd zijn ze te vinden bij
scouting de Verkenners Kluis Geleen.
Daarnaast speelt jeugdprinses Desirée
graag een spelletje op de computer.
Hofdame Esmée zit ook nog op 
handbal.

••••••••••••••••••••

U kunt Robin, Desirée en Esmée
komen feliciteren tijdens de

receptie op zondag 28 januari,
aanvang 14.11 uur in het

MFC gebouw, Musschenberg 101,
Spaubeek.

Graag tot dan.

Bestuur CV de Kwakkerte

••••••••••••••••••••

Foto’s: Léon Smeets

CV de Kwakkerte Sjpaubik
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Evenementenrooster 

Even ementen carnaval
6 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
7 jan. 23e Mansluujzitting: Mondial; organisatie zvc De Kneeschers
11 jan. Groate zitting mit Prins oetreuping, Pottentaote, Asta, 19.45 uur
12 jan. Grote zitting C.V. de Doorzètters, Gemeenschapshuis Neerbeek  

Aanvang 19.49 uur.
13 jan. Jeugdzitting C.V. de Doorzètters, Gemeenschapshuis Neerbeek

Aanvang 15.11 uur
13 jan. “Kiene mer dan angers” in het MFC te Spaubeek georganiseerd

door de Auwt Prinse Spjaubik
14 jan. Jeugzitting mit Jeugprins oetreuping Pottentaote, Asta, 14.00 uur
14 jan. Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg, aanvang 11.11 uur namens

Vereiniging De Keulsteeg
21 jan. Mansluujzitting Café De Keulsteeg, aanvang 11.11 uur namens

Vereiniging De Keulsteeg
21 jan. Sjprèngmiddig veur de jeug, Pottentaote, Auwt Patronaat, 14.00 
27 jan. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
27 jan. Prinsenreceptie C.V. de Doorzètters, Café de Keulsteeg Neerbeek

Aanvang 20.00 uur
28 jan. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, MFC Spaubeek
29 jan. Optochvergadering + oetgifte nummers, Pottentaote, 

Dobbele Vonck, 20.11 uur
31 jan. Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot” Beek, 17.30 uur
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

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

7 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gemengd Koor Neerbeek Asta Theater 

aanvang 15.00 uur

21 januari Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Dievanoss, Schimmert 9.30 uur

25 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

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

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..??”

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

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 en Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”

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

21 april Garageverkoop heel Geverik

14, 15, 20, 21, 22 apr. Uitvoering Harvey, toneelvereniging Ons Genoegen

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

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

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

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

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

2018

CARNAVALSMIDDAG  ZONNEBLOEM,
CENTRUM WENG  EN KVO

Op woensdag 24 januari 2018 wordt, zoals inmiddels
alweer een aantal jaar gebruikelijk is, een gezellige

carnavalsmiddag georganiseerd voor leden van
de Zonnebloem, Centrum WenG  en KVO-ers

in het gemeenschapshuis te Neerbeek.
Natuurlijk zijn alle overige geïnteresseerden

ook van harte welkom.

De entree voor deze middag is € 3,00
(inclusief 1 kop koffie/thee met cake).

De middag zal opgeluisterd worden door diverse
artiesten met  zang, dans en Buut, onder het genot
van een kop koffie/thee en een lekker stukje cake.
Verder zullen cv ‘de doorzetters’ hun opwachting

maken en worden de nieuwe prins(es)
en jeugdprins(es) 2018 aan U voorgesteld.

De aanvang is om 14.00 uur en het einde
zal zijn ca. 16.45 uur.

Wij zien U graag in opperste stemming tegemoet. 

Vriendelijk uitnodigend, het organiserend comité
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Het college van burgermeester en 
wethouders van de gemeente Beek
wenst alle Beekenaren een ondernemend,
gezond en gelukkig Nieuwjaar toe! 

Was u bij de nieuwjaarsreceptie op 3 januari in het 

Asta Theater in Beek? Of wilt u mee nagenieten van

deze bijzondere bijeenkomst? Kijkt u dan eens op 

www.gemeentebeek.nl/nieuwjaarsreceptie, daar kunt u

een mooi fotoverslag bekijken.  

De veiligheidscoaches van Partners in Welzijn helpen 

ouderen die zich niet veilig voelen in en rond hun huis.

Door ouderen bewust te maken van risico’s en het

geven van praktische tips kunnen onze veiligheids-

coaches hun (gevoel van) veiligheid vergroten. 

Dat kan thuis of in een groepsgesprek met andere 

ouderen. De veiligheidscoaches van PIW zijn hiervoor

speciaal opgeleid. Voelt u zich wel eens onveilig?

Aarzel dan niet en schakel ze in! 

Meer informatie? 
Neem contact op met Partners in Welzijn, 

locatie Beek: 046-4575700.

Voelt u zich wel
eens onveilig? 
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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.

Veiligheidscoaches gaven op 7 december jl. in MFC 
’t Raodhoes in Spaubeek aan inwoners een presentatie over
hun werk. Wethouder Thijs van Es was hier bij en deed
mee aan het rollenspel.
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Waarom een Participatiebedrijf?
Door de kwaliteiten van de drie organisaties bij elkaar te

brengen ontstaat een sterk bedrijf met een nieuwe aanpak

voor werk en inkomen. Het doel van het Participatiebedrijf is

zoveel mogelijk mensen naar (betaald) werk te begeleiden.

In fases
Op 1 januari is het Participatiebedrijf begonnen met het sa-

menvoegen van de sociale diensten van Beek en Sittard-

Geleen. Vixia is nog een zelfstandige organisatie, maar

gaat wel al intensief samenwerken met het Participatiebe-

drijf alsof het één organisatie is. In de loop van 2018 wordt

afscheid genomen van de werktitel Participatiebedrijf en de

naam Vixia. Dan komt er een nieuwe naam en een nieuwe

huisstijl. Als laatste stap wordt het bedrijf Vixia opgeheven. 

Wat betekent de oprichting van het Participatiebedrijf
voor u?
Voor inwoners van de gemeente Beek betekent dit dat zij

voortaan naar Sittard moeten voor een uitkering en/of de

begeleiding naar werk. Alle bestaande klanten hebben

medio december een brief ontvangen waarin is uitgelegd

wat de oprichting van het Participatiebedrijf voor hen 

betekent. Wie vragen heeft over het Participatiebedrijf, 

kan bellen naar 14 046 of mailen naar 

socialezaken@sittard-geleen.nl. 

Heeft uw vraag specifiek betrekking op de gemeente Beek,

dan is het verstandig om in de onderwerpregel van uw 

mail ‘team Beek’ te zetten. 

Sociale dienst gemeente Beek over naar
Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
Op 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek officieel van start gegaan. 
In dit bedrijf voeren de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen samen met Vixia de 
Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. 

Hebt u goede ideeën voor het verbeteren van uw leefomgeving? Of wilt u samen actief uitvoering geven aan het nieuwe

groenbeleid Groenbelevend Beek?  Meld u dan aan als lid voor het Groenplatform. Wij zoeken naar ambassadeurs uit

elke woonkern voor het groenbeleid om samen de handen om de mouwen te steken en ontmoeting en beleving in de

openbare ruimte te stimuleren. Enthousiastelingen die de schakel tussen gemeente en burgers willen zijn als het gaat om

het ophalen, mee uitwerken of het toetsen van groene burgerinitiatieven.  

Bent u enthousiast of wilt u meer weten over Groenbelevend Beek, stuur een mail naar info@groenbelevendbeek.nl of

bel Roel van den Munckhof van de gemeente Beek op telefoonnummer 046 – 43 89 222.

Niet alles gaat naar het Participatiebedrijf
Niet alle producten en diensten van de sociale dienst gaan mee over naar het Participatiebedrijf. In onderstaand 

overzicht leest u waarvoor u bij de gemeente Beek en waarvoor u bij het Participatiebedrijf in Sittard terecht kunt. 

Vind u groen in uw gemeente belangrijk? 
Word ambassadeur en doe mee!
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Beek Participatiebedrijf 

Sport- en Cultuurpas Algemene bijstand

Ouderentoeslag Bijzondere bijstand

Tegemoetkoming zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag

Schuldhulpverlening Individuele studietoeslag

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
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Goed voornemen: warme voetjes én een lagere 
energierekening.
Gaat er warmte verloren in uw woning? Stook u veel, maar

hebt u het nog steeds koud? Tocht het op plekken? Het

kan zijn dat uw woning dan niet goed geïsoleerd is. Veel

warmte gaat verloren via het dak, de muren en de vloer.

Dit kunt u tegen gaan door de vloer, het dak en de spouw-

muur te isoleren. Geen spouw? Dan kunt u ook uw muur

aan de binnenzijde, of uw gevel aan de buitenzijde isoleren

(let op: voor gevelisolatie is in veel gevallen een vergun-

ning nodig). Ook kan er warmte verloren gaan door de

ramen. Vervang enkel of oud dubbel glas 

voor HR++ glas. Dit glas laat veel minder warmte door. 

Goed voornemen: zelf energie opwekken! 
U ziet ze steeds meer, ook nu in de winter: zonnepanelen.

Met zonnepanelen kunt u zelf elektriciteit opwekken en

bent u minder afhankelijk van uw energieleverancier. 

Met een zonneboiler kunt u ook zelf water opwarmen. 

Ook een goede optie om uw energierekening te verlagen.

Ook de gemeente Beek maakt gebruik van zonne-energie.

Afgelopen november zijn er al zonnepanelen geplaatst op

het bedrijfsgebouw op Sportlandgoed De Haamen in Beek.

Daarmee is een begin gemaakt aan het verduurzamen van

drie gemeentelijke gebouwen.

Benieuwd naar wat er nog meer voor uw eigen woning 

mogelijk is? Of wenst u meer informatie? 

Neem eens een kijkje op het digitale Energieloket 

www.bespaarenergieinlimburg.nl

Goede voornemens? Start met uw huis!
Goede voornemens. Vier op de vijf mensen hebben goede voornemens bij het begin van het
nieuwe jaar. Meer sporten en bewegen, minder snoepen, gezonder eten en meer sparen. 
Maar hebt u ook al eens gedacht aan het verbeteren van uw woning? Ook dat kan een mooie
start zijn van het nieuwe jaar!

Hoeveel energie kan er op school worden bespaard? Dat onderzochten

leerlingen van de basisschool in Spaubeek met behulp van een 

energiescan die zij samen met Wethouder Hub Schoenmakers, een

energie-inspecteur en het RWM uitvoerden. In groepjes inventariseerden

zij tips en tops op het gebied van verlichting, verwarmingsinstallatie en

isolatie. De kinderen presenteerden daarna hun bevindingen aan de

hele klas, want jong geleerd, is oud gedaan!

Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2018
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Liever direct aan de slag? 
Er zijn verschillende opties om isolatiemaatregelen,

zonnepanelen of nieuw glas te financieren. Uiteraard

kunt u deze zelf betalen, maar u kunt ook gebruik

maken van verschillende subsidies en leningen. 

Als woningeigenaar in Limburg kunt u bijvoorbeeld 

gebruik maken van de Duurzaam Thuis lening van de

Provincie Limburg (www.limburg.nl/duurzaamthuis).

Neem een kijkje op de Energiesubsidiewijzer van 

MilieuCentraal voor meer opties. 

Kinderen besparen energie 
op basisschool Spaubeek
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• De Diamant gaat naar de onderneming uit de 

Westelijke Mijnstreek die met ideeën, ontwerpen, 

producten of bedrijfsconcept economisch succesvol is

en daarmee een visitekaartje is voor de regio. 

Genomineerd zijn: Daily Fresh Food, Melano sieraden

en Nedlin (gespecialiseerd in productie- en logistieke

proces van was). 

• De Robijn gaat naar de onderneming die in korte tijd

een belangrijke speler op de markt werd, met potentie

voor de toekomst. 

Genomineerd zijn: Bie Bijen dierenartsen, Goofra 

Optics (ontwikkelaar van technologieën om de 

samenstelling van materialen te kunnen meten) en 

Leds go for the best (oplossingen aan de hand van LED

verlichtingen). 

• De Parel gaat naar de meest klant- en/of servicegerichte

onderneming in de horeca, detailhandel of dienst-

verlening. 

Genomineerd zijn: Brouwerij de Fontein, Cayboo 

(detailhandel in bamboe producten) en Els Jacobs 

Uitvaartonderneming.

De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke

vakjury. Wilt u bij de uitreiking aanwezig zijn? Dat kan. 

Tickets kosten tien euro en kunt u bestellen via 

www.brilliantbusiness.nl.

Prijs voor schitterend ondernemerschap in
de Westelijke Mijnstreek
De gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen reiken op 22 januari om 18.00 uur in het Center
Court van de Chemelot Brightlands Campus voor de eerste keer de Brilliant Business Awards uit.
Deze ondernemersprijs is bedoeld voor bedrijven die zich in de Westelijke Mijnstreek 
onderscheiden in drie categorieën.

Droom jij van de aankoop van je eerste woning? 

Maar lukt het je niet om de financiering rond te krijgen?

Kom dan eens praten. Wellicht kan de gemeente de aan-

koop van jouw eerste woning ondersteunen met het ver-

strekken van een starterslening. Een starterslening is een

aanvullende lening op je eerste hypotheek, bedoeld voor

iedereen die (nog) niet genoeg inkomen heeft om de finan-

ciering rond te krijgen.

Het is dus zeker zinvol om de mogelijkheden voor een

starterslening na te gaan. Meer informatie over de 

starterslening is te vinden op de gemeentelijke website

www.gemeentebeek.nl. Je kunt ook meer informatie vinden

op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederland www.svn.nl

Starterslening voor aankoop eerste huis

43

januari 2018 - NB no. 1:Layout 1  15-12-2017  07:41  Pagina 43



In 2017 deden ruim 350.000 Nederlanders mee. Zij voer-

den meer dan 9.500 klussen uit. In 2018 wil het Oranje

Fonds nog meer mensen op de been brengen. Doe dus

ook mee!

Meedoen als organisatie
Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden of kan uw

verenigingsgebouw wel een likje verf gebruiken? Of heeft

uw organisatie een andere leuke klus? Meld uw klus dan

aan op www.nldoet.nl en laat iedereen in uw omgeving

weten dat u vrijwilligers zoekt om de klus te klaren. Voor u

het weet heeft u een groep collega’s, leerlingen of buurtge-

noten die u komt helpen.

Financiële bijdrage
Heeft u onvoldoende financiële middelen voor uw klus?

Het Oranje Fonds kan u daarbij helpen met een bijdrage

tot € 400,-. Aanvragen van de bijdrage kan tot 

1 februari 2018. 

Meedoen als vrijwilliger
Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden voor een

klus? Dan kunt u naar www.nldoet.nl gaan en u

onder het kopje ‘Klussers’ aanmelden. U kunt dan

zelf kiezen welke klus u het meest aanspreekt. 

De vrijwilligersorganisatie waar u zich bij aan heeft

gemeld, zal dan contact met u opnemen.

Hulp nodig bij het aanmelden van uw klus?
Indien u vragen heeft over NLdoet of hulp nodig

heeft bij het aanmelden van uw klus op

www.nldoet.nl kunt u terecht bij de NJOY-

consulent van de gemeente Beek (Margoo Tim-

mermans) via info@gemeentebeek.nl 

of 046-4389222.

NLdoet 2018: doet u ook mee?
Het Oranje Fonds houdt op 9 en 10 maart 2018 met NLdoet weer de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om 
belangeloos een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Wat zijn de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel? 
Wat betekent dit voor de patiënt en zijn omgeving? En wat
betekent dit voor mantelzorgers?

Hersenletseldeskundige Michel Schonenberg van Adelante komt

daar op dinsdagmiddag 16 januari om 13.30 uur over vertellen in

de aula van Partners in Welzijn, Molenstraat 158 Beek. 

Zijn verhaal wordt kracht bijgezet door een ervarings-

deskundige met een niet-aangeboren hersenletsel. 

Hij zal vertellen over de veranderingen in zijn leven en

dat van zijn mantelzorger. Daarna is er gelegenheid

om vragen te stellen. Iedereen is welkom. Aanmelden

is niet noodzakelijk. 

Hersenletseldeskundige en ervaringsdeskundige aan het woord

Themabijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel
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Op 9 november jl. werden in ’t Kaar maar liefst 

120 mantelzorgers uit de gemeente in het zonnetje gezet.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er

volop genoten van alle mooie optredens en een film over

twee jonge mantelzorgers. Een prachtig knutselwerk 

van de kinderen van groep 1/2 van Basisschool 

Catarina Laboure en een goed gevulde goodiebag 

maakten de middag compleet.

Mantelzorgers, bedankt dat jullie er waren, wij hebben genoten

van jullie en hopelijk jullie van de Dag van de mantelzorg. 

Namens Steunpunt Mantelzorg WM Beek en alle wijkteams

wensen wij jullie veel ontspannen momenten, geluk en 

gezondheid toe voor 2018!

De plantdag van het Levensbomenbos in het Kelmonderbos op zaterdag 2 december jl. 
was een groot succes. 

Maar liefst duizend mensen kwamen naar het bos om

in totaal 264 bomen te planten. De bomen werden

veelal geplant om het leven te vieren of een leven te

herdenken. Het Levensbomenbos wordt volgend jaar

op 24 november verder uitgebreid. Wie dan een

boom wil planten, kan zich nu al aanmelden bij de

gemeente. Wees er snel bij, want vol is vol. 

Aanmelden kan op de gemeentelijke website

www.gemeentebeek.nl/levensbomenbos en aan de

balie van het gemeentehuis. Een boom kost 40 euro

per stuk en u kunt kiezen uit beuk, eik, linde en

zoete kers.  

Plantdag Levensbomenbos groot succes

45

Mantelzorg doe je samen
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Wandelen vanaf de Haamen:

Graag stimuleren wij u op een positieve manier om meer te

gaan bewegen. Het Beekse buitengebied is bekend als

overgangsgebied tussen stad en platteland in

Zuid-Limburg. Het is landschappelijk zeer 

aantrekkelijk en kent vele cultuurhistorische en

natuurlijke waarden. Midden in dit landschap is

ook ons sportlandgoed gevestigd. Het Beekse

netwerk van wandelroutes kent vier routes met

verschillende kleuren paaltjes. 

Het gaat om de:

• Kelmonderbosroute (startpunt Hotel Fabilo,

Maastrichterlaan 15)

• Genhoutroute (startpunt Aan de Meule, 

Schimmerterweg 17)

• Spaubeekroute (startpunt Cafetaria 

't Centrum, Bongerd 1a in Spaubeek)

• Vrouwenbosroute (startpunt Sportlandgoed, 

De Haamen 1)

De routes zijn te downloaden via onze website.

https://www.dehaamen.nl/wandelen.html Wandelen met begeleiding:
Walking Limburg organiseert diverse wandelingen in Zuid-

Limburg, ook in Beek.

Jacques Janssen en Marianne Mouchart zijn opgeleide en

gecertificeerde INWA/ NWTBV/ KNAU instructeurs. Zij be-

geleiden niet alleen valide deelnemers maar ook mensen

met fysieke beperkingen, chronisch zieken of mensen met

weinig conditie. Denk hierbij aan oefeningen en wandelbe-

geleiding voor mensen die na revalidatie (weer) willen star-

ten met wandelen, mensen met fibromyalgie, overgewicht

of hart- en vaatziekten. 

Meer weten?
Walking Limburg

Jacques Janssen, M 06 10 75 45 95

info@walkinglimburg.nl www.walkinglimburg.nl 

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed 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. 

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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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 - 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 voor de Wensbus Beek (V2004)

De Wensbus rijdt naar bestemmingen in kleine kernen, buurten 

en wijken die niet met het (regulier) openbaar vervoer bereikt 

kunnen worden. Voor deze Wensbus zoeken we vrijwilligers die 

als chauffeur op de bus willen rijden.

• Vrijwilliger met affiniteit voor naaien (V2006)

Werkt u graag met en voor mensen? Wilt u deel uitmaken van een

gezellig en dynamisch team? Dan is Stichting Katharina Kasper op

zoek naar u!

• Vrijwilligers voor boogschieten met cliënten SGL (V1762)

Wij zoeken vrijwilligers die zelf het boogschieten beheersen en 

cliënten van SGL hierin kunnen begeleiden.

• Vrijwilliger kookactiviteit (V1757)

In woonzorgcentrum Franciscus komen cliënten met een

psychogeriatrisch ziektebeeld in een huiskamer samen. 

Een keer per week koken ze samen. Voor deze activiteit is een 

vrijwilliger zeer welkom.

• Maatje voor ouderen in Stein en/of Beek (V1548)

Wilt u iets betekenen voor ouderen (55+) in Stein? Word dan

maatje. U onderneemt samen met een oudere activiteiten die als

doel hebben het leggen van (nieuwe) contacten.
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