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Van de Redactie
Komkommertijd is de benaming voor een
bepaalde periode in het jaar, met name in de
zomer, waarin er weinig nieuws te melden is
omdat velen op vakantie zijn.
Het is inderdaad een rustige periode, en ook de
redactie geniet van een welverdiende vakantie om in september
weer fris en fruitig aan de slag te gaan.
U zult lezen dat deze uitgave in het teken staat van relaxen en genieten.
Vraagt u de bezoekers van Sjtal Nijsten maar, of de rommelmarktstruiners van de Kelder Zoldermarkt en de Carmel Vrijmarkt.
En wat dacht u van de ‘belevenistuin’ bij Dagcentrum de Dagbeeker.
Ook hier is het aangenaam vertoeven. Een heerlijk pilsje in de feesttent
van Genhout, of een spannende avondwandeling met IVN.
Als extra toetje een “Tussendoortje”. Het vergt allemaal geen lichamelijke
inspanning, alleen aangenaam tijdverdrijf.
Voordat ook de redactie in de slow motion modus gaat, nog een speciaal
verzoekje:
17 mei j.l. werd een bril gevonden in Plus van Wijnbergen. De aardige
mevrouw die hem vond heeft werkelijk alles gedaan om de rechtmatige
eigenaar terug te vinden. Helaas zonder succes. Mocht iemand zijn bril
missen, bel 06 - 27095630 en u kunt de wereld weer met stralende
ogen bekijken (en dan ontspannen deelnemen aan alle bovengenoemde
activiteiten).
Al met al, is deze Nuutsbaeker dus niet een komkommeruitgave, maar
een luxe augurkeneditie.
Namens de redactie wens ik u prachtige vakantiedagen met veel zon,
aangename nachten en heerlijke BBQ’s.
En om het af te leren nog maar een keer het mailadres van de
Nuutsbaeker. Dit is: nuutsbaeker@gmail.com
Tot september,
Christy, Eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

PROEF DE SMAAK
VAN MEER DAN 50 JAAR ERVARING!!!
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EHBO dat kunt u ook!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gaat geen dag
voorbij, of kranten en TV tonen beelden van erg gedeukte auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen
wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan
bloed en ellende denken.
Maar het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens
het huishouden of met de kinderen. De
ongelukjes kunnen variëren van een
bloedneus, een geschaafde knie doordat u uitgleed in de keuken tot een verstuikte enkel bij een val van een keukentrapje. Er kan natuurlijk ook iets ergers
gebeuren: uw partner verslikt zich of de
buurman krijgt een hartaanval. Als u dan
niet snel helpt kan zo iemand gewoon
doodgaan...
Niets is voor het slachtoffer erger dan
dat niemand hem kan helpen! En natuurlijk is voor u als omstander niets erger
dan machteloos toe te moeten kijken en
niet te weten wat u moet doen.
U kunt erger voorkomen! Als u er zeker
van wilt zijn dat er deskundige hulp in de
buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus moeten volgen.
U hoeft dan niet meteen op zaterdag
met een verbandtas langs de lijn van

een
sportveld
te
staan, maar als er iets
gebeurt dan weet u
wat u moet doen en bent u daardoor van
onschatbare waarde om erger te voorkomen.
Wanneer en door wie?
EHBO vereniging Beek start op dinsdagavond 11 september 2018 met een
EHBO-cursus. Deze cursus bestaat uit
10 lesavonden (inclusief een avond
Reanimatie/AED) en een examenavond.
Er worden LOTUS-slachtoffers (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van
Slachtoffers) ingezet om verwondingen
en andere letsels zo realistisch mogelijk
na te bootsen.
Het examen zal op dinsdagavond 11 december 2018 worden afgenomen door
een, door het Oranje Kruis samengesteld, examenteam.

Daarnaast starten we in
november met een nieuwe cursus
Reanimatie/AED.
De vinden plaats op:
maandagavond 5 november 2018 (theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur)
maandagavond 12 november 2018 (praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)
De kosten voor deze cursus
(totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.
Wist u dat een aantal zorgverzekeraars een EHBO-cursus
en/of een Reanimatie/AED-cursus
vergoeden?
Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent en
een arts.

Lesdag & Tijd?
De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven en vinden wekelijks
plaats (m.u.v. de schoolvakanties). Ze
duren van 19.30 tot 22.00u.
Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen
€ 150 (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen en één jaar lidmaatschap van onze vereniging).
Het enige dat voor eigen rekening komt
zijn consumpties in de pauze.

Leslocatie voor de cursussen?
Stegen 35, 6191 TR Beek
Wilt u zich aanmelden voor
een EHBO- of een
Reanimatie/AED-cursus of
wilt u meer weten over de
EHBO-vereniging Beek of
heeft u nog vragen of
opmerkingen, stuur dan
een email naar:
secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met 06-45734886.

TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE
week 30 - 31 - 32

Dinsda

g ge s

Luxe

Tabakspeciaalzaak
Stoere woonspullen
Lederwaren van Bear Design
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiele documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl

4x Officiële foto’s
4x Fun foto’s GRATIS

ZIJN ND
EOPE
W I J G 8 . 0 0 to t
van 0 uur
14.00 loten

-

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84
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John Brands Veteranentoernooi groot s

We schrijven september 2017 als de veteranen van GSV’28 het slechte nieuws
krijgen dat hun teamgenoot John
Brands is opgenomen in het
ziekenhuis met een zware hersenbloeding.
Een paar dagen later nog
slechter nieuws: John zou
nooit meer een wedstrijd en 3e
helft met ons hebben. Op veel
te jonge leeftijd (48) hebben ze
John verloren en om hem in
gedachten te eren hebben de
veteranen van GSV’28 het veteranentoernooi naar hem genoemd: het 1e John Brands
Veteranentoernooi werd 26 mei
jongstleden gespeeld.

Een mooi eerbetoon aan een geweldige
teamspeler en 3e helft speler!
Want zoals GSV-voorzitter Jos Nijsten in

zijn toespraak later die dag lachend aangaf aan echtgenote Daniëlle Brands:
“John kon niet voetballen, maar in de 3e
helft was hij ijzersterk”. En aan die voorliefde van John werd later
die avond ruim gehoor gegeven, maar eerst even
terug naar het toernooi.
Helaas waren er wat afmeldingen te betreuren, maar
de crème de la crème van
de Veteranenvoetbalwereld
was aanwezig: RKUVC uit
Ulestraten, VV Schimmert,
VV Spaubeek en natuurlijk
de Vets van GSV’28. De aftrap van de 1e wedstrijd
werd verricht door de jong-

Nederlan
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Organisa

d

en

tie
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KIENEN
afdeling Beek en omstreken

G

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.
4
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t succes

ste dochter van John en Daniëlle. Valerie
trapte af en na een mooie solo liet ze het
net bollen. John zal met een smile daarboven hebben toegekeken. Alle ploegen
kwamen tegen elkaar uit en aangezien
de temperatuur tropische waarden aantikte werd er een kwartier tegen elkaar
gevoetbald. En in dat kwartier vielen ook
nog best wat (mooie) doelpunten.

plaats kwam GSV’28 op voorsprong. Echter werd het zuivere
doelpunt door nota bene
Genhoutenaar en gelegenheidsvlagger Dany Pirson ongedaan gemaakt. Dus leken ook
GSV en Schimmert op weg naar
penalty’s. Maar in de laatste,
maar dan ook echt de laatste
minuut bracht Ivo Pittie met een
heel mooi afstandsschot de
eindstand van 0-1 op de borden. Uit handen van Daniëlle Brands
kregen de Schimmertenaren de 1e John
Brands Wisseltrofee uitgereikt.

Het mooiste moment van de dag was
waarschijnlijk toch het “You never walk
alone” gezang van alle Vets. Het was in
de wijde omtrek van Genhout te horen
en John zal ongetwijfeld hebben meegezongen en de 3e helft zien uitgroeien
tot een geweldige avond tot in de late
uurtjes. Echtgenote Daniëlle gaf aan dat
het mooi was om te zien dat John in ieders hart voortleeft.
Peter Janssen

In de poule eindigde GSV’28 als 1e,
Schimmert als 2e, RKUVC als 3e en
Spaubeek als 4e. Die laatste 2 ploegen
maakten in een onderling penalty duel
uit wie 3e en 4e zou worden. Uiteindelijk
was RKUVC de betere strafschoppennemer. In een boeiend duel om de 1e

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

Wilt u de waarde weten van uw woning?
Bel dan nu voor een gratis waardebepaling
van uw woning! 046-4810346

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

lassoo.nl
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Op de catwalk in Sjtal

Een flauw zonnetje schijnt op een donderdagmiddag als ik richting Sjtal
Nijsten loop. Het rumoer komt me tegemoet uit de openstaande staldeur.
Bij het betreden word ik vriendelijk begroet door ruim 20 mannen en vrouwen
die de pensioengerechtigde leeftijd al
gepasseerd zijn.
Temidden van hun ook een 3-tal die
deze leeftijd nog niet hebben bereikt.
Dat zijn namelijk de vrijwilligsters van die
middag: Gonda, Carla en Suzanne.
In “Achter de schermen” maak ik kennis
met deze kanjers.
Eigenaresse Gonda biedt me een heerlijke
“tas koffie” aan en ik neem plaats in een
van de oerdegelijke en comfortabele
bankstellen in de Sjtal. Veel vragen hoef
ik niet te stellen want de dames om me
heen springen van de hak op de tak en
vertellen honderduit. Gonda geeft aan
dat haar idee om de Sjtal te beginnen in
augustus 2015 is ontstaan.
De Sjtal stond leeg en in Genhout was er
weinig te doen voor de oudere generatie. Ze wilde graag van de Sjtal een ontmoetingsplaats voor ouderen maken.
Wat begon op enkel de donderdagmiddag is nu uitgebreid met de dinsdag-

middag. Entree wordt er
niet gevraagd maar ieder
geeft een bijdrage naar
wat het hem of haar
waard is geweest die
middag.
Achter de schermen zijn
Gonda, Carla, Suzanne,
Helen, Liesbeth, Alice en
Marjo bezig om het de
ouderen naar de zin te
maken.
Ze zorgen voor een natje
en een droogje en dat
geheel belangeloos.
Op de vraag waarom ze dit
doen wordt volmondig aangegeven dat ze het allemaal leuk
vinden om wat met de ouderen
te doen en wordt het als een
uitje gezien. Dat geldt ook voor
de ouderen. Ze vinden het geweldig dat Gonda en haar crew
dit zomaar doen. Ze vinden het
leuk om andere ouderen te ontmoeten en verhalen uit het dorp
te horen. Lief en leed wordt
gedeeld en als iemand al een
tijdje niet is geweest dan wordt
nadrukkelijk nagevraagd hoe
het met diegene is.
In het ergste geval wordt een
kaarsje gebrand.
Vernieuwing willen de ouderen
niet. De vrijwilligsters hebben
eens gevraagd of de ouderen
uitstapjes wilden doen naar bij-

6
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Nijsten
voorbeeld een museum of dierentuin. En
toen bleef het stil. De oudjes hoeven niet
zo nodig weg en willen het liefst gewoon
in de Sjtal blijven. Rummikub met woorden of cijfers, triominos, kaarten of gezellig kletsen is het liefste wat ze doen.
Soms wordt er wat speciaals georganiseerd zoals bloemschikken of vertoont
Marion Senden films van vroeger uit
Genhout. Een feest der herkenning is
het dan. Dat de vrijwilligsters soms meer
uit de (kleer)kast moeten halen, blijkt wel
uit het feit dat ze moesten deelnemen
aan een heuse modeshow. Op een
geïmproviseerde catwalk werd door de
vrijwilligsters de nieuwste ouderenmode
geshowd.

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van deze dag is het Rad van Fortuin
waarbij mooie prijzen worden verloot,
die door de vrijwilligsters bij elkaar zijn
gesprokkeld.
Op de eettafels liggen dan overigens

placemats die door Liesbeth zijn gemaakt.
Een collage van foto’s van het afgelopen
jaar zijn in een plastic placemat verwerkt. Uiteraard mag iedereen de placemat na het Weijefjaes mee naar huis
nemen als aandenken aan het
afgelopen jaar.
De vrijwilligsters van Sjtal Nijsten
worden op handen gedragen
door de ouderen. En terecht als
je je spaarzame vrije uurtjes besteedt aan het begeleiden en
zorgen voor Genhoutse ouderen.
De vrijwilligsters genieten ook;
dat heb ik met mijn eigen ogen
gezien.
Carla en Suzanne zie je genieten
en ze geven aan dat ze heel veel
van de ouderen terugkrijgen.
En dan kom je iedere week weer
met veel plezier terug.
Terugkomen zal ik ongetwijfeld
ook nog wel een keer.
Met plezier.
Peter Janssen

Ook wordt Jos, de man van Gonda,
ieder jaar gestrikt om voor Sinterklaas te
spelen.
En zoals we Jos kennen, worden dan
alle oudjes hilarisch in het zonnetje
gezet. Sinterklaas Jos eindigt die middag altijd met de legendarische woorden: “En noe allemoal sjnel noa hoes”,
want als je de ouderen mag geloven blijven ze tot in de late uurtjes zitten.
Ook de prins van Genhout draagt ieder
jaar de donderdag voor de carnaval zijn
steentje bij. Met de jeugdprins of prinses
en een delegatie van de raad van 11
wordt de Sjtal met een aantal polonaises
op de kop gezet.
Hoogtepunt van het jaar is altijd het
Weijefjaes, waarbij vlak voor de zomervakantie het jaar wordt afgesloten met
een barbecue.
Helen en Jos bakken en braden er dan
op los.
7
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NIEUW:

HAARVERLENGING
DMV MICRORINGS
kom langs voor meer info

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

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

8
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30 JAAR
GELEDEN…..
14e jaargang nr. 7 (augustus) 1988

Japo
Beek- Sweikhuizen al meer dan 35 jaar aktief, is dringend
op zoek naar vrijwilligers om de kolonne te versterken.
Vooral om hulp te bieden bij de vele evenementen die in de
regio op stapel staan.
… Op 4 september start weer de grote rommelmarkt in
Spaubeek t.b.v. de missie. Deze rommelmarkt is tot in de
verre omgevig bekend vooral door het grote gevarieerde
aanbod.
… Het bloemetje van de maand gaat deze keer naar naar dhr.
en mevr. Bours – Janssen i.v.m. hun 60 jarig huwelijksfeest.
… De muziekschool houdt weer een open dag op 27 augustus. Dit in samenwerking met het bewegingsprogramma
van Vanmulken en Eijsermans. Kom kijken en ervaren
welke vorm van bewegen voor u het beste is.
… De TOUR DE SJPAS is weer onder gunstige omstandigheden afgewerkt. Organisator Herman Kusters had weer een
25 km lange route uitgestippeld waar op diverse rustpunten een proef van bekwaamheid afgelegd moest worden.
Onder de deelnemers zagen we “De zuster” (Gerda
Slangen), “Jean van Basten” (Wachelder), Bisschop Tutu,
“Erotisch Fruit” bakker Diederen en de “Patsjenclub”.
Winnaar werd de voetbalclub die de wisselbeker kreeg.
… In “De Baeker Sjpraok” komt de “Sjroapsjtaoker” aan bod.
In Beek was dat De Vissjer (Sicof) en in Genhout de gebroeders Thijssen en in Gebôssjelke Hoeb van Zef de Luut.
In deze aflevering wordt het hele stoken uit de doeken gedaan.
… En in het gemeentenieuws zien we dat de APV (Plaatselijke
verordening) gewijzigd is. Wil men een optocht of demonstratie houden, dan moet dat een week van te voren kenbaar gemaakt worden. Dat is niet nodig voor een processie. (red: Het is raadzaam de burgemeester in kennis te
stellen dan kan hij ook meegaan.)
… Er komt een nieuwe gemeentegids uit. Inzichtelijker en
meer informatie. (Gelukkig)

… Op de voorpagina alvast een aankondiging voor volgende
maand. BEEKER CARMEL IN HET GOUD. In overleg met
de zusters heeft het Evenementen-service Komitee een
beperkt feestprogramma samengesteld dat zich geheel
binnen de kloostermuren zal afspelen. Daarom worden de
lezers nu al geinformeerd hoe zij hun bijdrage kunnen leveren aan het feestgeschenk voor de jubilerende zusters. De
zusters willen ter gelegenheid van dit jubileum van de
Gouden Carmel van Beek een klein drukwerkje uitgeven
waarin zij de bezoekers van het klooster iets kunnen vertellen over het kloostergebouw, het leven van alle dag bij de
zusters, maar vooral ook over de zin van het beschouwend
leven in deze moderne en vaak jachtige tijd. De kosten liggen echter vrij hoog, en daarom vragen de zusters als
feestgeschenk een bescheiden bijdrage in de onkosten.
… Op zondag 18 september zal dan een H.Mis worden opgedragen voor de jubilarissen waarna de Koninklijke
Harmonie op het voorplein een serenade zal brengen. Na
het schieten van de kamers worden de kloosterdeuren geopend en kunt u vrij rondkijken met toelichting van de zusters. Ga ook eens in het museum kijken op de zolderverdieping. En bewonder ook de mooi aangelegde kloostertuin
waar u ook fris en vlaai kunt nuttigen. Hier ontvangt u ook
de nieuwe brochure van het GOUDEN CARMEL klooster.
… De ABN bank gaat met de tijd mee. Zij opent een nieuw
kantoor bij MAA onder leiding van F.W. van Banning.
… De redactie ontving een geweldige dankbrief van de Kreisund Stadtrat van Gundelfingen voor de mooie editie van
vorige maand.
… De Wereld Winkel Beek start elke woensdag van de maand
op de weekmarkt om haar producten te verkopen als steun
aan de 3e wereld.
… In ” Even Aangehaald” van John Bannier enkele leuke opmerkingen: o.a.
De vakantie zit er weer op. Het is wel even wennen.
Zorg dat je er bij bent.
Guido Nelissen is geslaagd als restaurant-kelner. Hij zorgt
Groetjes, Japo
ervoor dat de redactieleden
tijdens hun vergaderingen in
Hotel Kempener van een
drankje worden voorzien.
Peter Thomas, verantwoordelijk voor het gemeentenieuws
in de Nuutsbaeker, zal in het
huwelijk treden met Christina
Hanssen.
Vroeger hadden de leerkrachten van de LHNO (huishoudschool) de grootste moeite om
knullen buiten de poort te
houden. Nu, door de samenvoeging van de LHNO en de
LTS wordt zoals het zo mooi
heet, -de kat op het spek
gebonden.
8-8-88. Een magische datum.
Ook in Beek gaven trouwlustigen hun ja-woord. Hempe en
van ’t Hul.
Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
… Het rode kruis van Geleen-

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
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‘Er was eens…’.
Zo begon het sprookje van de Sprookjestocht Beek ook!
Na ruim een jaar voorbereiding vond op 9 juli 2017 de Sprookjestocht Beek plaats.
Een daverend succes voor de bezoekers, maar zeker ook voor de meer dan 160 vrijwilligers.

Het centrum van Beek was die dag omgetoverd tot een sprookjesdorp, waarbij
de ruim 2500 bezoekers konden genieten van een sprookjesachtig totaalplaatje: fantastische decors en geweldige acteurs die de sprookjes aan het publiek
presenteerden.
Dat de Sprookjestocht een groot succes
was, blijkt uit de vele positieve reacties
over de Sprookjestocht. Zo worden de
acteurs nog vaak aangesproken: ‘Kijk
dat is Wendy van Peter Pan’.
Een grote blijk van waardering was
de uitreiking van de Cultuurprijs 2017
aan Stichting Sprookjestocht door de
Gemeente Beek.
Een groot succes van de Sprookjestocht
was ook de opbrengst voor de aanleg

10

van de ‘belevenistuin’ bij Dagcentrum
de Dagbeeker, het goede doel van de
Sprookjestocht 2017.
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De insteek was om niet klakkeloos het
geldbedrag over te maken, maar om de
tuin ook samen met de vrijwilligers aan
te leggen.
In goed overleg met de begeleiders van
‘Dagcentrum de Dagbeeker’ werd een
plan gemaakt om de belevenistuin te
realiseren. Met ruim 25 vrijwilligers werd
op een ijskoude zaterdag in maart hard
gewerkt om dit plan uit te voeren. Onder
begeleiding van enkele vakmensen werd
er SAMEN keihard gewerkt aan een fantastisch eindresultaat! Halverwege de
dag werden de vrijwilligers getrakteerd
op een heerlijke lunch, een kop soep en
een hartverwarmende speech van de
cliëntenraad.
Na een dag hard werken was het belevenis pad van ruim 60 m2 aangelegd, het
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tuinhuis vernieuwd, pergola’s aangelegd, 3 belevenispoorten en een jeu de
boulesbaan gemaakt.
Aan het einde van dag waren de vrijwilligers moe, maar zeer voldaan!
Vrijdag 1 juni was de officiële opening
van de Belevenistuin door Wethouder
Thijs van Es, Tonnie Braeken namens de
Dagbeeker en Jorg Lacroix namens
Sprookjestocht Beek. Een feestelijke
gelegenheid, waarbij veel vrijwilligers
aanwezig waren om het eindresultaat te
bewonderen.
De Sprookjestocht Beek heeft laten zien
dat sommige sprookjes echt uit kunnen
komen als je er maar in blijft geloven!
Stichting Sprookjestocht sluit hiermee
de Sprookjestocht 2017 af en kijkt voor-

uit naar een volgende sprookje en editie
van de Sprookjestocht!
Een succesvolle Sprookjestocht
doen we samen!
Meer informatie?
www.sprookjestochtbeek.nl
Foto’s: Mieke Mullens / Dagbeeker

11
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Mannenkoor Beeker Lie d
Op zaterdag 25 augustus 2018 van 08.00 tot
17.00 uur organiseert Mannenkoor Beeker
Liedertafel in de omgeving Molenstraat Raadhuispark in Beek voor de 25e keer de traditionele Kelder Zolder Markt.
Het begin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Postkantoor

12

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

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

Servicepunt

25 jaar geleden werd Mannenkoor Beeker Liedertafel door
de toenmalige directeur van het bejaardenhuis, Wim
Schepers, gepolst of het koor wilde meewerken de Kelder
Zolder Markt te organiseren. Dit resulteerde uiteindelijk uit
in een gezamenlijke organisatie van deze markt.
Na enkele jaren besloot het Mannenkoor Beeker
Liedertafel de traditie van deze rommelmarkt alleen voort
te zetten. De laatste 5 jaar is de Kelder Zolder Markt helemaal vernieuwd door de nieuwe coördinator Math
Goessens.
Met behulp van het reserveringssysteem heeft de markt
een modern tintje gekregen.
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e dertafel organiseert 25e Kelder Zolder Markt
Op deze rommelmarkt
staan ruim 200 standhouders die hun waar
verkopen. Van speelgoed, boeken, cd's,
dvd's en lp's tot kleding,
huishoudelijke spullen,
serviezen en curiosa van
antiek tot hedendaags.
Marktgedeelte voor
kinderen
De markt heeft in het
Raadhuispark een gedeelte speciaal ingericht
met marktkramen die
jeugdigen voor een aangepaste prijs (10 euro)
kunnen huren.
Hapjes en drankjes
Bij een gezellig evenement past natuurlijk de gelegenheid om
een hapje en een drankje te nuttigen. Op het cateringplein
staan diverse kraampjes met koffie/thee,
frisdrank, bier, wijn of
iets lekkers voor de
inwendige mens.
Marktkraam of
grondplaats huren
Staat je zolder, kelder
of garage vol spullen
die niet meer gebruikt
worden? Kom zelf
een dag op de markt
staan. Ervaar hoe leuk
het is je eigen spullen
te verkopen. Vanaf 1
juni tot 21 augustus
kun je een marktkraam of grondplaats

reserveren via de website www.beekerliedertafel.nl.
Voor het huren van een jeugdigen-marktkraampje kan men via
e-mail een deelnameformulier bestellen.
Mail je gegevens naar: kzm@beekerliedertafel.nl.
Meer informatie gewenst?
Gebruik het eerder genoemde website/e-mail adres of neem
contact op met de coördinator van de Kelder Zoldermarkt,
Math Goessens. Tel. Nr. 06 - 51841669 (na 19.00 uur).

LEMMENS-HOVER

Zoekt u een

AUTOSCHADE

HUISHOUDELIJKE HULP

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

voor alle huishoudelijke taken

• 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

en tuinieren - koken - ramen wassen kleine klusjes - verstelwerkzaamheden boodschappen honden uitlaten - dieren verzorging
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84
13
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Tentfeesten

GenHOUT 2018
TICKETS
Voorverkoop: € 7,50
Dagkassa: € 10,00

$$19$1*XXU

10 tickets halen = 9 betalen
Voorverkoopadressen
7UHI2RV'|US
.DQWLQH*69·
&DIp'·Q'REEHOH9{QFN
7HOHIRQLVFK
 WXVVHQHQXXU

Start wandeling & quiz:XXU
Deelname:½SHUSHUVRRQ
*HHIMRXZWHDP SHUVRQHQ 
RSYLDJHQKRXWVDPHQ#JPDLOFRP
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Tentfeesten in Genhout komen er weer aan!
In het weekend van 24 en 25 augustus organiseert Stichting
Genhout Samen weer haar jaarlijkse evenement.
Dit jaar grotendeels in en rondom een echte feesttent op het
trapveldje naast het Jean Nijsten Sportpark van GSV’28.
Vrijdagavond is het de beurt aan Anderkovver en zaterdag staat
er een ludieke Tent Quiz met afterparty op het programma.
Anderkovver, live on stage
Op vrijdagavond 24 augustus is muzikaliteit met een vleugje humor en een toefje chaos verzekerd. Dit is de muzikale
menukaart voor ons tentfeest met
Anderkovver. De 5-koppige coverband
klinkt bij vele van ons bekend in de oren
en staat garant voor een gezellige
avond.
Anderkovver gaat de hele avond live
muziek verzorgen.
Vanaf 20.30 uur is onze feesttent geopend.
Heb jij ook nu al zin in dit feest?
Haal dan snel jouw tickets bij een van
de volgende voorverkoopadressen:
- Tref. Oos Dörp,
Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
- Kantine GSV’28,
Op den Hoogen Boom 61, Genhout
- Café D’n Dobbele Vônck,
Raadhuisstraat 14, Beek
- Telefonisch: 06-57569617
(tussen 18.00 en 19.00 uur)

vertrekken vanaf onze feesttent tussen
17.30 en 18.30 uur. De Tent Quiz is omstreeks 23.00 uur afgelopen.

Tickets kosten € 7,50 in de voorverkoop
en € 10,00 aan de dagkassa. En dit jaar
een extra voordeeltje voor vriendengroepen en verenigingen. Koop je 10 tickets, dan betaal je er maar 9.
Tent Quiz
Zaterdagavond 25 augustus mogen de
quizmasters weer laten zien hoe slim,
adequaat en snel ze zijn. Geen Pubquiz,
maar een echte Tent Quiz.
Deze wordt voorafgegaan door een zomerse wandeltocht van 5 kilometer waar
de groepen al verschillende ludieke
hints en opdrachten krijgen voorgeschoteld, die ze later op de avond nodig
hebben.

Wil jij samen met je vrienden
meedoen?
Meld jullie dan snel aan via
genhoutsamen@gmail.com.
Deelname kost € 3,00 per persoon en
kan worden betaald op de dag zelf.
Stichting Genhout Samen
De organisatie van dit evenement is
zoals ieder jaar weer in handen van de
vrijwilligersorganisatie van Stichting
Genhout Samen.
Dit is een samenwerking tussen 5
Genhouter verenigingen: CV de
Sjravelaire, Fanfare Sint Antonius,
GSV’28, KinderVakantieWerk en
Toneelvereniging Ons Genoegen. In
2019 organiseert de stichting een
groots jubileumevenement (20e editie)
waarover we na de zomervakantie meer
details bekend maken.

Zodra alle groepen weer in de feesttent
zijn, starten we met het avondprogramma: de Tent Quiz. Nadat de prijswinnaars bekend zijn gemaakt, is er een afterparty waarbij net als vorig jaar de
nodige verzoeknummertjes gaan zorgen
voor sfeer en gezelligheid.
Deelnemende groepen (4-8 personen)

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Nachtwacht “De Baeker Kleppermen”
Bezoek aan het het 33e Europees Treffen van
nachtwachters en torenblazers te Schwarzenberg
im Erzgebirge 10-13 mei 2018
Na de aanmelding van de deelnemers in het Türmertreffbüro
im Rathaus kregen De Baeker Kleppermen als onderkomen
toegewezen in het fraaie hotel-restaurant Köhlerhütte, gelegen
in een uitgestrekt dennenbos, op ca. 5 km van het centrum
van Schwarzenberg. Köhlerhütte verwijst naar de vervaardiging van houtskool, die vroeger hier plaatsvond. Het vervoer
visa-versa werd uitstekend geregeld met een shuttlebus. Die
avond was er een prima diner in een voormalige spoortunnel
onder de Burgberg, die voor speciale gelegenheden als ontvangstruimte was ingericht. Op het einde van die avond zongen De Baeker Kleppermen met de aanwezigen het zogenaamde Protokollied, waarin op een ludieke manier allerlei
gebeurtenissen, voorgevallen tijdens het vorige Treffen in
Obertilliach in Oostenrijk, worden bezongen.

Vrijdagmorgen waren er begeleide stadswandelingen voorzien. Daarbij werd het prachtige klokkenspel, bestaande uit
37 klokken van Meissner porselein, dat drie octaven omvat,
bespeeld. Dit klokkenspel werd in 1994 in een voormalige
trafotoren in de Altstadt geïnstalleerd.
In de namiddag was de traditionele Zunftsitzung. Deze werd
gehouden in de zaal van het oude raadhuis en omvatte de
vaste agendapunten. De Zunftmeister begroette de
Oberbürgermeisterin van Schwarzenberg en de burgemeester van Prichsenstadt, waar het Treffen in 2019 zal worden
gehouden. Deze laatste kreeg de gelegenheid om zijn stad
via een videopresentatie voor te stellen.
Daarna volgden de officiële opname in de Zunft van vier
nachtwachters en één torenblazer. Verder werden diverse in
2017/2018 overleden Zunftleden, waaronder Hermann
Burger uit Gundelfingen, herdacht.

Nachtwachters en torenblazers op bezoek bij het Eisenbahnmuseum Schwarzenberg.
Naast stoom- en diesellocomotieven, historische personen- en goederenwagons, krijgt men hier
ook een indruk over de techniek en het leven en de werkzaamheden bij de spoorwegen.
(Foto Marij Vranken)

Op zaterdag was een bezoek voorzien aan
een aantal hoogtepunten in de omgeving
o.m. een groots spoormuseum, de
Fichtelberg als hoogste berg van Sachsen
met 1215 m., waar speciaal de enorme
Vredesklok werd geluid door de
Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger
en een dominee een lange preek uitsprak.
Aansluitend werd een bezoek gebracht aan
de unieke klokkenverzameling van Gerd en
de rondtocht werd afgesloten met een bezichtiging van de enorme Waldbühne.
Terug in de stad kregen de deelnemers de
gelegenheid in groepen door de stad te
trekken, waarbij ze hun activiteiten konden
toelichten.
De Kleppermen bezochten o.m. een
Altersheim en zongen hier enkele liederen
voor een jarige. Na terugkomst op het
marktplein werden zij verrast door een koor
uit het Duitse Seedorf, bekend als voormalige legerplaats voor Nederlandse militairen
in Neder-Saksen. Speciaal voor ‘De Baeker
Kleppermen’ zongen zij een ‘ständchen’
(= kleine serenade), waarop deze laatsten
zich via hun lijflied ‘Veer zin de Baeker
Kleppermen’ voorstelden.

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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De zondagochtend was wel heel bijzonder. In de fraaie
St.-Georgenkirche vond er een oecumenische Festgottesdienst plaats. Aansluitend vond op het marktplein de slotceremonie plaats. Het Zunftvaandel, in 1994 door Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’ geschonken, werd overgedragen aan
de nachtwachter Hermann Schlossnagel van Prichsenstadt.
Op bezoek bij Belecker Nachtwächter in
Belecker-Warstein op 19-20 mei.
Aanleiding hiervoor was het 30-jarig bestaan van de nachtwachtgroepering aldaar en de ingebruikname van het fraaie
nachtwachtgebouw, genoemd Der Kleine Speicher.
Feest in Belecke
Naast de viering van het zesde bestaanslustrum van Die
Belecker Nachtwächter was vooral de aanleiding om naar
Belecke af te reizen de ingebruikname van het in eigen beheer
door een aantal verenigingen herbouwde vakwerkgebouwtje
Der Kleine Speicher (= voorraadschuurtje). Dit gebouwtje behoort bij de historische watermolen, die door vrijwilligers wordt
geëxploiteerd als houtzagerij. Het gehele complex is gelegen
in een fraai natuurgebied, dat zich uitstekend leent voor het organiseren van historische evenementen.
Op zaterdag 19 mei 2018 werden in de namiddag bij de Kleine
Speicher diverse activiteiten georganiseerd o.m. boogschieten, Böllern (vergelijkbaar met ons kamerschieten), demonstraties houtzagen via het antieke mechanisme van de watermolen, rondwandelingen door de op een heuvel gelegen
Altstadt Belecke en uiteraard de bezichtiging van de Kleine
Speicher zelf, thans dus in gebruik als verenigingslokaal van
de Belecker Nachtwächter en de Böllerschützen.
Diverse nachtwachters uit andere oorden gaven ook acte de
présence o.m. uit Schieder-Schwalenberg, Oberhausen,
Obermarsberg, Gengenbach, Dülken en Bad Bentheim. Elke
groep bood aan de Belecker Nachtwächter een attentie aan in
de vorm van een gedicht, lied of anderszins. De Baeker
Kleppermen hadden ook een speciaal lied ingestudeerd, een
fraai vaandel vormgegeven en een chronogram samengesteld,
waarin de restauratie van het gebouwtje werd vastgelegd.
Natuurlijk werden Die Belecker getracteerd op een fles Els la
Vera. Een vijftal nachtwachters, waaronder klepperman Jack
Lacroix, die voor het eerst Belecke bezochten, werden uitge-

Der Kleine Speicher, gelegen aan de molentak van het riviertje
de Möhne, in Belecke
daagd om een voorbereid poppenspel voor de bezoekers
te presenteren. Na het slagen van dit experiment werden ze
officieel ‘gedoopt’ als behorende bij de club.
Een uniek project, waarop de verenigingsmensen in Belecke
en de ondersteunende sponsoren trots kunnen zijn. Na het
eerder in De Nuutsbaeker beschreven fraaie nachtwachtgebouw in Zwönitz, thans een magnifiek nachtwachtgebouw in
Belecke. De onbezoldigde Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ ziet ook uit naar een eigen nachtwachtonderkomen in de gemeente Beek!
Namens Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’,
Jacques Aussems, secretaris

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

www.electrolemmens.nl

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

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W.de.Vilder
mr. J.F.C Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
mw. mr. I.G. Aarts
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GEBOORTEKAARTJES,
TROUWKAARTEN EN MEER!

W W W . P R I N T S Y. N L
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Op zoek naar vleermuizen IVN Spau-Beek
Op vrijdagavond 31 augustus gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek naar vleermuizen.
Om 20.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de Biesenhof om o.l.v. een ervaren en deskundige gids te zoeken
naar vleermuizen. We gaan door het dal van de Geleenbeek en een deel van het Stammenderbos, een ideaal gebied voor
vleermuizen en bij gunstige weersomstandigheden is de kans groot dat we een flink aantal van deze nuttige vliegende
zoogdiertjes te zien krijgen.
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien, 's avonds in de tuin, op straat of in 'n park. In de schemering komen ze
tevoorschijn om als ware luchtacrobaten hun kostje (vliegende insecten) bij elkaar te 'scharrelen'. Voor sommige mensen een
fascinerend tafereel, voor anderen een ware nachtmerrie. Vleermuizen roepen bij veel mensen akelige gedachten op.
Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze allerlei ziektes verspreiden.
Niets is echter minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor vleermuizen. Dat vleermuizen heel
bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen.
Tijdens deze wandeling wordt met bat detectors naar vleermuizen gezocht. Er wordt informatie verstrekt over de
waargenomen vleermuissoorten, hun voorkomen en hun gedrag.
Let op: Bij regenweer gaat de wandeling niet door.
Deze avondwandeling is bijzonder leuk om samen met uw kinderen te
doen. Zaklampen zijn welkom bij het zoeken.
René van den Heuvel 06 53738966 en www.ivnspaubeek.nl
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Biesenhof 20.30 uur.
Adres: Biesenweg 1, 6164 RA Geleen.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Wethouder Sangersstraat 25, Beek
*

Tot €170/€240. Vraag naar de voorwaarden.
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Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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TUSSENDOORTJE
Om het gemis van de Nuutsbaeker tot september te overbruggen, willen we u de gelegenheid geven ons mooie blad in de vakantie toch vaker ter hand te nemen. Er zijn geen prijzen aan verbonden, maar als u de moeite neemt de oplossing in te zenden, wordt uw naam (incl. de bijbehorende eeuwige roem) in de september editie vermeld.
Wat moet u doen?
Vul de ontbrekende woorden in en noteer de eerste letter van het woord. Deze letters vormen een zin. Stuur deze zin naar:
nuutsbaeker@gmail.com
Hoe goed bent u in het herkennen van spreekwoorden/uitdrukkingen?

………. baart kunst.
Onder vier ………
Als de ………. zwijgt, hoort men de leeuwerik.
Een ………. van je eigen portemonnee zijn.
Op z’n ……….
Iemand een hart onder de ………. steken.
Een vreemde ………. in de bijt.
Tussen ………. en drempel zitten.
………. met peren vergelijken.
Hij zou een ………. in tweeën bijten.
Met stille ………. vertrekken.
………. en wegwezen.
Een ………. op zijn schouder hebben.
Tussen ………. en wurgen.
De ………. aan elkaar knopen.
Dat is het hele ………. eten.
Wat heb ik nou aan m’n ………. hangen?
De ………. is geworpen.
Veel ………. op zijn zang hebben.
Door ………. en schande wordt men wijs.
Komt ………., komt raad.
Van ………. tot amen.

Veel succes!

Aan iemands ………. liggen.
Eruitzien als de dood van ……….
Gestolen goed, ………. niet.
Wat van ………. komt, huppelt graag.
……….maakt macht.
Iemand met de ………. aankijken.
Wie als een ………. geboren is, sterft niet als een paard.
Roeien met de ………. die men heeft.
Het is niet alles ………. wat er blinkt.
Zijn eigen glazen ……….
Het ………. van Columbus.
Het over een andere ………. gooien.
Iemand de ………. wassen.
Een ………. zit in een klein hoekje.
Over ………. valt niet te twisten.
Een ………. aan de wand.
Als het ………. gereed is, vliegt het vogeltje uit.
Kleine ………. hebben soms grote gevolgen.
Dat gaat van een leien ……….
Heden ………., morgen gij.
Er geen ………. over laten groeien.
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“Vrijmarkt” in de Carmelwijk
Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip voor veel mensen geworden. Deze jaarlijkse vrijmarkt wordt voor de 31ste keer
gehouden op de groenvoorziening midden in de wijk.
Dit jaar wordt de vrijmarkt
gehouden op zondag
5 augustus a.s.
Een vrijmarkt die begon met 25
standhouders uit de wijk maar nu
is uitgegroeid tot een gezellig
rommel-snuffel-evenement met
voor elk wat wils en ruim 125
standhouders van binnen en buiten
de wijk. Of u nu een “oude” fiets
zoekt of een “bijna” nieuwe jas,
het is er allemaal te vinden.
Bent u iemand die graag snuffelt,
dan kunt u naar hartenlust rondlopen op de vrijmarkt. Zoekt u dat
ene speciale dingetje? Wie weet
vindt u dit op de vrijmarkt.
De organisatie nodigt u dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op zondag 5 augustus a.s.
van 10.00 uur - 17.00 uur op de Vrijmarkt.
Uiteraard is er gelegenheid om de inwendige mens te versterken met een hapje en/of drankje.
Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een standplaats), bel de bewonerslijn van de Wijkraad “De Carmel”,
046 - 428 01 50. Of kijk op www.vrijmarktbeek.nl
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

OPNIEUW BEKLEDEN

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

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

TIP!

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

Stoel
vanaf
150,=

Fauteuil
vanaf
695,=

Bank
vanaf
995,=

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

Online
offerte!
molgeu
rts.nl

Hoekbank
vanaf
1.495,=
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Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert in samenwerking met
Partners in Welzijn voor de tiende keer alweer de Multiculturele Dorpsdag
Beek, dit jaar weer in samenwerking met Woonzorgcentrum Franciscus
Alle bezoekers krijgen wederom een
aantal gratis consumptiebonnen.
Hierdoor kunnen alle bezoekers:
• Gratis eten proeven uit heel veel
verschillende landen
• Gratis deelnemen aan activiteiten
voor kinderen met o.a.
hennabeschildering, knutselen,
haren vlechten enz.

zaterdag 22 september 2018

MULTICULTURELE
DORPSDAG BEEK
van

• Gratis genieten van diverse
optredens o.a. Effe Wachte Band
uit Beek en Sambaband Diversão
uit Heerlen
• Gratis informatie & advies van
diverse organisaties die Beek rijk is
en die zich inzetten voor de
medemens (o.a. Stg. Harambee,
Stg. Lovely Light, Project Peru,
Project Mexico, Vluchtelingenwerk,
Stg. Belangenbehartiging
Alfabetisering Nederland,
Vrijwilligerscentrale).
Nog niet klaar met genieten van alles
wat aangeboden wordt?
Dan kunnen er tegen hele lage
tarieven bonnen bijgekocht worden.

13.00 tot 17.00 uur in en rondom
Woonzorgcentrum Franciscus
Om de Toren 1
✔ Gratis eten
proeven uit heel veel
verschillende landen
✔ Gratis activiteiten voor
kinderen met o.a.
hennabeschildering, knutselen,
haren vlechten, oud Hollandse spelen enz.
✔ Gratis genieten van diverse optredens
o.a. Effe Wachte Band uit Beek
Sambaband Diversão uit Heerlen

Op deze dag wordt er ook bier en
frisdrank verstrekt, hiervoor worden
consumptiebonnen verkocht tegen
een speciaal tarief.

We zijn nog op zoek
naar mensen die hun
medewerking willen
verlenen aan deze
speciale dag.

Hapjes en
entree GRATIS*!

* Iedere bezoeker ontvangt een
aantal
gratis hapjes-/activiteitenbonnen
en kan er

Organisatie: Gemeente Beek, Partner
s in Welzijn, Woonzorgcentrum Francis
cus i.s.m.

indien gewenst bijkopen.

vrijwilligers

Heeft u interesse?
Mensen die ‘s ochtends mee willen helpen bij het
opbouwen en/of mensen die ‘s middags een kraam
willen bemannen.

Neem dan contact op met Miranda Brangers,
tel. 4288060 of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
23
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Traditionele
4 avondwandelingen

IVN Spau-Beek

De traditionele 4 avondwandelingen die het
IVN Spau-Beek verzorgt zijn weer anders dan voorgaande
jaren. Laat u verrassen door de mooie wandelingen die
door ons glooiende landschap, verborgen paadjes en
prachtige holle wegen gaan.
Bij de meeste avondwandelingen zien we schitterend
zonsondergangen die het fotograferen zeker waard zijn.

Dinsdag 21 augustus
2e avondwandeling.
De tweede avondwandeling lopen we vanaf het station
Spaubeek richting Eijkenkuilsweg, dit is een van de mooie hollewegen terug naar het station Spaubeek.
Vertrek19.00 uur vanaf:
NS station Spaubeek, Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek

Laat u verrassen door de afwisselende wandelingen in
uw eigen gemeente.

Woensdag 22 augustus
3e avondwandeling.
Nu lopen we vanaf Kasteel Gen Broek door het Kelmonderbos
naar Geverik en terug naar de parkeerplaats bij kasteel Gen
Broek.
Vertrek19.00 uur vanaf:
Kasteel Gen Broek, Kasteel Genbroekstraat 18, 6191 KT Beek

Vertrek steeds om 19.00 uur.
Deze wandelingen duren ca. 2 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Wandelingen niet geschikt voor kinderwagens.
Deelname is gratis.

Maandag 20 augustus
1e avondwandeling.
Bij de eerste van de 4 avondwandelingen lopen we richting
Nuth.
Bezoek regelmatig onze website voor de juiste informatie of kijk
in de weekbladen.
Vertrek19.00 uur vanaf:
Fam. Kösters, Dorpstraat 142, 6176 AE Spaubeek
Veldweg oprijden en achter het huis parkeren.

Donderdag 23 augustus
4e avondwandeling.
Bij deze laatste in de serie van vier avondwandelingen starten
we bij de sportvelden De Haamen in Neerbeek. Nu lopen we
door een afwisselen landbouw gebied.
Vertrek19.00 uur vanaf:
Sportaccommodatie de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25,
6191HV Beek
Parkeren op parkeerplaats De Haamen 1, 6191 HV Beek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Op zondag 2 september hebben het IVN Spau-Beek en Schinnen
hun jaarlijkse gemeenschappelijke activiteit.
De wandeling start bij het IVN lokaal Schinnen. Wij lopen naar het IVN lokaal van Spaubeek.
Het thema van de wandeling is “Bodem” waarbij een en ander verteld wordt over geologie en landbouwcultuur.
Aangekomen bij het IVN Spau-Beek is er dan verse koffie / thee en vlaai.
Let op, de route kan modderig zijn. Afstand is ca. 7km.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelname is gratis.
Vertrekpunt: IVN lokaal Schinnen om 10.00 uur. Adres: Burgemeester Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen
Info.: H. Janssen, 046-4423057, B. Derks, 046-4749781
Zie ook http://www.ivnspaubeek.nl en http://www.ivnschinnen.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 148

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

EXCURSIE “SURTH” 12-6-1959
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.

VOETREFLEXOLOGIE
iets voor U?
Nu ook in Therapie Centrum Beek
Gespecialiseerd in reflexologie voor kankerpatiënten
en zwangerschaps-reflexologie.
Afhankelijk van uw zorgpolis is (gedeeltelijke)
vergoeding mogelijk.
Geregistreerd bij FAGT, RBCZ en BIG.

Cécile Daemen
Weth. Sangersstr. 6
6191 NA Beek

Therapie
Centrum
Beek

T: 06 - 206 566 44

www.praktijkzikomo.nl

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u
eenmalig een KORTING van 5 euro
Dit kan tot en met 28 september 2018
25
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De foute foto van Loe

Oplossing van de juni editie.
Waar: Kruising Aldenhofstraat Neerbeek.
Wat is fout? Het zebrapad is verdwenen.
Correcte inzenders:
Paul en Henny Frusch, Elien De Leo, Cynthia v.d. Sluijs, Maria Demandt, Mia op den Kamp, Hanny Walraven,
Huibert Smeets, Jacqueline Dussel, Rezie van Geneijen en de 5-jarige Mathijs Puts (maar opa Martin heeft gemaild).
Dank jullie wel voor de genomen moeite.

Bovenstaand wederom een “foute” foto. Onze vraag: Wat mist er op deze foto?
Deze keer een pittige zodat u zich niet verveelt in de vakantie en misschien een mooi wandeltochtje
maakt om het pand te vinden.
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.
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Jubileumconcert muziekcorps Sint Callistus
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van bovengenoemd
corps heeft de organisatie de viering hiervan op grootse, zeg
maar professionele wijze georganiseerd.
De eerste verrassing was het uitnodigen van het orkest van de
Koninklijke Luchtmacht op 14 april jl. dat de sterren uit de
hemel blies, en dan als 2e verrassing een muzikale voorstelling
en uitvoering van een tot 80 muzikanten sterk muziekkorps
St. Callistus. Nog nooit verwezenlijkt, ook doordat de bühne in
het Asta Theater Beek eigenlijk net 2 meter te klein is.
Muzikanten vanuit het eigen korps, aangevuld met vrijwillige
blazers en overige instrumenten uit geheel Limburg die dit ook
als een uitdaging zagen. En de meute paste ternauwernood
net binnen de veiligheidslijnen op het podium.
De zaal was goed gevuld, maar hier was geen probleem met
veiligheidslijnen.
De uitgevoerde stukken volgden een tijdlijn van de oprichting
van het korps tot het huidige jubileum, telkens weer met
stappen van 10 jaar.
Vanaf de oprichting in 1938 tot 2018 ‘heden’ werden 8 decen-

nia gevuld met de muziek van toen.
Op de ‘bok’ stond dirigent Jacques Cuypers en het combo
van en met de zingende Geralt van Gemert droeg zijn steentje
bij. Van marsmuziek tot meezingers van ABBA, van de
Dancing Queen tot het Fantoom uit de opera. Robert Williams
‘kwam langs’ en ook Frank Sinatra werd erbij betrokken.
Als uitsmijters fungeerden een onvermoeide Elvis Presley en
zelfs een James Brown kwam met zijn ‘soul muziek’ aan
de beurt. Het was voor het publiek raden welke ‘evergreen’
en van wie aan de beurt kwam. Een grote mix met heerlijke
herkenbare muziek.
Toen was de even tijd voor de huldiging van de heer Leon
Stassen die als 77 jarige nog altijd actief is en door de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen een unieke onderscheiding kreeg opgespeld. Met een heuse ’zugabe’ werd dit
memorabele concert beëindigd.
George Stevens

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 WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Stichting voor elkaar Beek Stein
We maken voedselpakketten en kerstpakketten en organiseren
workshops, maar dit jaar hebben we voor alle cliënten een
feestavond georganiseerd op vrijdag 25 mei 2018 in het
Maaslandcentrum te Elsloo.
Hieraan hebben ontzettend veel sponsoren mee gedaan die
ons geholpen hebben deze avond tot een succes te maken. De
cliënten werden voorzien van een heerlijk koud/warm buffet.

Stichting voor elkaar zet zich in voor mensen onder de
armoedegrens in onze Regio Beek en Stein. We verzamelen
levensmiddelen, speelgoed, kleding, huisraad, verwijzingen
die ten goede komen aan onze cliënten.
Maar onze stichting doet meer. Wij krijgen brood en gebak
van bakkerijen uit onze regio’s en dit verdelen we aan cliënten
van onze stichting.
Ook kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben zich
inschrijven via onze website:
www.stichtingvoorelkaarbeekstein.jouwweb.nl

Tevens zoeken we nog betrouwbare vrijwilligers die ons een
handje kunnen helpen met onze activiteiten, inzamelingen en
om met kerstmis kerstpakketten maken.
Wij zijn druk bezig met een nieuwe locatie.

Alles is deze avond gesponsord, van vlees tot fruit, maar ook
de artiesten, versieringen, bloemen e.d. Ook was deze avond
zeer kindvriendelijk en werd er gezorgd voor een springkussen,
ranjafontein, kleur en knutselhoek. Tevens konden de kinderen
geschminkt worden. Voor de dames was er een gratis makeup advies en werden ze geheel professioneel opgemaakt.
Er werd een tombola georganiseerd met mooie prijzen die
bedrijven uit onze regio’s gesponsord hadden.
De mensen hebben de hele avond gratis kunnen eten en
drinken. Ze hebben genoten en de avond was dan ook een
groot succes.
Onze sponsoren:
Plus van Wijnbergen Beek / 123 printen Elsloo / Maaslandcentrum
Elsloo / Slagerij Veugen Beek / Gaston Eidams Stein / Happy Balloons
Geleen / Frits Mennens Beek / Bloemist van Gurp / Jumbo Urmond /
Concon Elsloo / Steinerbos Stein / Jan Linders Stein / Starlight Elsloo /
Big Benny / Urban Dance factory / Knöppele / Kitty’s make up studio /
Two Sound Beek / Patroushka Beek / Drogisterij Salamander / Gaston
Jacobs / AH Beek / Bloemenboetiek Monique Elsloo / Bettina’s Bakery
Elsloo / Castelijn mode Beek / Juwelier Heunen Beek / Elektro zaak
Lemmens Beek / Bodysquare Beek / Sylvia’s ballon decoraties / La
Moda Beek / Nouveau Venu Damesmode Beek / Bloemensalon Peter de
Koning Stein / Fotograaf Ruud Vranken Elsloo / Bloemenatelier Suzanne
Neerbeek / Rob Janssen bakkerij / Crija / Jumbo Stein / Verser Makado
/ Rick Schmitz Beek / Drankenhandel Hanssen.
Aelser Revue: met dank aan Angelo Everaers, Rene Snellings, Nena
Spronkmans, Inge blonden, Marjon Breuls, Leonie Wilting, Nick Maas,
Tim Vaessen, Cindy Houben, Dagmar Broersma, Luc Janssen, Sjoerd
Hollanders / Schmincken: Marielle Nijsten / Dansgroep o.l.v. Audrey
Maas / Ivo van der Bijl (zang).

BOOTCAMP & SMALL GROUP TRAINING

Wilt u trainen onder begeleiding van een personal trainer?
Liefst in een kleine groep?
Dat kan bij fysiotherapie GCN zowel buiten als binnen. Wij bieden Bootcamp en Small Group Training (SGT)!
Bootcamp:
Maandagavond: 20u00 tot 21u00
Woensdagavond: 18u30 tot 19u30

Small Group Training:
Dinsdagavond 19u45 tot 20u00
Donderdagavond 19u45 tot 20u00

28

FYSIOTHERAPIE GCN

Voor meer informatie:
T 046-4374664
E allan@fysiotherapiegcn.nl
W www.fysiotherapiegcn.nl
BeweegcoachBeek

Wij bedanken dan ook alle sponsoren, vrijwilligers en iedereen
die hieraan meegewerkt heeft.
Een hartelijk dank je wel en een
dikke pluim voor Danielle en
Joan van het Maaslandcentrum
te Elsloo. Zij hebben dit mede
mogelijk gemaakt in hun zaak.
Ruud Vranken, wij bedanken jou
voor de prachtige foto’s die je
voor ons de hele avond gemaakt
hebt.
Het was een zeer geslaagde,
gezellige avond
met veel muziek,
dansen en
comedy.
Nogmaals aan iedereen:
BEDANKT!
Namens het bestuur,
Stichting voor elkaar Beek Stein
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Aflevering 146

Naar aanleiding van de foto in de mei uitgave
ontvingen we de volgende reactie:

Van links naar rechts:
Fam. Bongers, Marie Demandt - Solberg,
Fam. Hendrik Kock-Jeunhome

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou
past. Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Bij ons heb je keuze
uit 7 hypotheekaanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen
we je altijd een hypotheek aanbieden die het beste past bij
jouw wensen.

1B02-1711
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1e klasse JO19
V.V. Spaubeek
kampioen!

In het najaar van seizoen 2017-2018 is de 2e klasse JO19 gepromoveerd, om nu meteen weer
kampioen te worden in de 1e klasse.
Op zich al een bijzondere prestatie om na promotie meteen kampioen te worden, maar uniek
voor de relatief kleine vereniging waar de JO19, voorheen de A, nog nooit zo hoog is geëindigd.
Een hecht team met een gezonde mix van technische spelers en werkers, waarvan het
merendeel al sinds de Mini F/F met elkaar voetbalt en vriendschap de basis is van dit succes.

Koning voetbal laat de ballen even liggen
We zijn weer klaar en
kijken terug.

club

gespeeld winst

gelijk

verlies

punten
voor

doelpunt doelpunt
tegen

De voetbalcompetitie 20172018 van het amateurvoetbal zit
er weer op en dat geeft ons de
kans om even terug te blikken
naar de beslissende periode van
het hele seizoen.

GSV’28 *
Caesar *
Spaubeek
Neerbeek

Zoals altijd is er een vergelijking
in een overzicht van alle vier de
Beekse clubs, zodat u met één
oogopslag al de resultaten kunt
overzien.

De beide 2e klassers gaan dus nog spelen voor promotie naar de 1e klasse.
Beek heeft geen kampioen, wel weer een potentiele 1e klasser, maar de grote verliezer is VV
Neerbeek dat met een 2e degradatie komend voetbalseizoen in de 5e klasse moet uitkomen.
Op het moment van schrijven is nog niets bekend over de nacompetitie.

26
26
26
26

12
14
7
3

11
5
5
6

3
7
14
17

47
47
26
15

57
67
37
36

40
47
52
79

* Verlengen de competitie met na- competitie 2e klasse G voor promotie.

George Stevens

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed
Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl
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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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Evenementenrooster

XXIV-V-MMXVIII
(24-5-2018)
Vandaag zou men kunnen zeggen dat de eerste
échte Gemeenteraadsvergadering van de nieuwe
Raad voor de deur staat. Op de agenda staat,
buiten de 4 standaard punten die zó met een klap
van de hamer als afgehandeld kunnen worden, ook
een agenda punt waarbij de Gemeenteraad op
volle oorlogssterkte wordt gebracht.
Mevr. Marie-José De Bruijn-de Vos wordt beëdigd
als lid van de Gemeenteraad van Beek.
We gaan dan verder met de op papier vermelde
hamerstukken. 006 Actualisering kostenraming en
financiële dekking reserveringen. Dan 007; deelname gezamenlijke aanschaf VTH- voorzieningen.
Dan 008 Opheffing gemeenschappelijke regeling
IMD Beek-Nuth-Stein. Na 008 komt 009; herstellen
honk- en softbal accommodatie van de Cheeta’s.
Het bespreekstuk is agendapunt 10; BMV Spaubeek; kredietvotering t.b.v. de aankoop van
het voormalige VIXIA-terrein.
In de ‘Dikke van Dalen’ staat bij het woord ‘votering’; voor iets aanwijzen, een krediet een bedrag
voor iets ‘voteren’ zeg maar ‘vóór reserveren. Het
geld even apart leggen, zonder direct een eindbestemming er aan te geven.
De fractie PB is bezorgd over de zuiverheid van
de grond gezien het feit dat de vorige eigenaar hier
‘zware’ industrie heeft uitgevoerd.
De fractie VVD heeft zo ook haar
bedenkingen over de kwaliteit van de grond.
Fractie SBB eveneens, maar meldt dat, als er gekocht gaat worden, wel gemeenschapsgeld wordt
uitgegeven. De verantwoordelijke wethouder
geeft toelichtingen over de onderzoeken die er zijn
uitgevoerd en de uitslagen hiervan. In de 2e termijn
vraagt fractie SBB of de wethouder eens alles op
een rijtje kan zetten alvorens verder te gaan.
Fractie PB wenst dan het rijtje op papier gezet
voor de burger om hem van het verloop op de
hoogte te houden. De wethouder komt dan ineens
met een zeer recent rapport van de GGD dat nog
niet ter informatie aan de Raad is gesteld en dan
zijn “even de rapen gaar”. Dit wordt hem vergeven
waarna bij stemming het agendapunt wordt /is
aangenomen.
Zoals gebruikelijk is er na de vergadering een
Vragenuur waar de fractie CDA en BBB-NDB
gebruik van willen maken. CDA gaat met een
‘verhaaltje’ terug naar de wateroverlast van een
week eerder. Het fractielid weet waar de schoen
wringt en probeert dat de voorzitter te
verduidelijken. Helaas, deze geeft aan dat er nu
gelegenheid is om vragen te stellen en niet om v
erhaaltjes vertellen.
Het Fractielid BBB-NDB wordt helaas met
hetzelfde excuus geconfronteerd. Rond 20.15 uur
wordt de vergadering dan gesloten.
George Stevens
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Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.
KinderVakantieWerk Beek met dit jaar als thema: Flikken Baek
Anderkovver. Feesttent op trapveldje GSV’28, 20.30 uur
Familie-evenement. Feesttent op trapveldje GSV'28, 18.00 uur
Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd, van 10.00 tot 11.30 uur, Oude Pastorie Beek
Oktoberfest met “Wir zin Spitse” in de boereschuur van Fam. Senden,
Kleingenhouterstraat 42, Genhout
Boereblaosfestijn met blaaskapellen uit Nederland en België, aanvang 11.00 uur
en om 12.00 uur een boerebrunch: Resevering Brunch tel. 06-36043619
allemaal in de boereschuur van Fam. Senden, Kleingenhouterstraat 42, Genhout
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantus ex Corde, Parkstad, 9.30 uur
Multiculturele Dorpsdag
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Op de loop met de Keutelbeek, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
“Veiling mer dan angesj” v.a. 19.00 in het MFC te Spaubeek. Organisatie Auwt Prinse Sjpaubik
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans.
Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Gregoriaanse Schola Cantorum Doenrade 9.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kneeschers Mosselfeest met After Party, Dobbele Vônck
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Festival Vocallis thema Oorlog Vrede Vrijheid
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantara Valkenburg, 9.30 uur
“And what to live for?” – Cantori la Vera uit Beek om 15.00 uur in het protestantse kerkje
Raadhuisstraat 28, 6191 KB Beek.
Roger Wijnen ATB Toertocht
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kroningsavond van de nieuwe 67 Lichtkoningin in het Asta Theater.
Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, 10.45 uur, gemeenschapsh. Oos Heim, toegang gratis.
25 jaar Kneeschers - Toepen voor Konijn, Dobbele Vônck
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v mannenkoor De Wiejerdzangers,
Nadine Maes (zang), Annemie Sluijsmans-Meens (piano) en Caroline Duisings (viool).
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Oos Heim, toegang gratis.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Mannenkoor Geulklank Valkenburg, 9.30 uur
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur in Auwt Patronaat.

2019
7 april
6 oktober

Kunstconcert Genhout
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert

Evenementen Carnaval
23 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck
Carnaval: 3, 4 en 5 maart
6 jan.
10 jan.
13 jan.
17 febr.
23 febr.

Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
Groate zitting mit prinsoetreuping Baeker Pottentaote, Asta Theater
Jeugzitting mit jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote, Asta Theater
Kènjersjprènge, ’t Auwt Patronaat
Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater
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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.

Asbest op uw dak? U hebt tot 2024 om dit te laten
verwijderen
Zit er asbest in uw dakbedekking? Dan moet u die voor 2024 laten verwijderen. Met ingang van dat
jaar voert de overheid namelijk een verbod in op asbestdaken. U bent zelf verantwoordelijk voor het
verwijderen van de asbest en moet hiervoor zelf de kosten dragen.
Oude asbestdaken zijn door de jaren heen door weer en wind
aangetast. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Burgers,
bedrijven en (overheids-)instellingen mogen daarom vanaf
2024 geen asbestdaken meer bezitten. Dit betekent dat zij
deze voor die tijd moeten verwijderen. Let op: Asbest in
gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het
verwijderen van asbest.

Lening
Voor particuliere woningbezitters stelt de Provincie Limburg
een lening beschikbaar voor de verwijdering van asbest. Voor
bedrijven en wooncorporaties is er een stimuleringsregeling
‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld. Het is van
belang om goed na te gaan waar u voor in aanmerking kunt
komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
provincie Limburg, via het algemene telefoonnummer:
043 389 99 99.
Toestemming
Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. U
moet altijd toestemming aan de gemeente vragen als u
asbesthoudend materiaal zelf wilt verwijderen of wilt laten
verwijderen. Toestemming vragen doet u via de landelijke
website www.omgevingsloket.nl.
Voor het invullen van het aanvraagformulier op de
website hebt u uw DigiD (particulieren) of eHerkenning
(bedrijven, instellingen) nodig.

Duurzame fundering Centrumplan Beek
Aannemer Dura Vermeer gebruikt gerecyclede puin voor de fundering van de nieuwe bestrating in het
Centrumplan Beek.
Het puin is afkomstig uit oud bestratingsmateriaal dat voor
de realisatie van de snelle fietsroute en het centrumplan is
weggenomen. Het puin wordt gebroken door een mobiele
breker die op het Beekse industrieterrein TPE is geïnstalleerd.
Door op locatie puin te breken en dat funderingsmateriaal te
hergebruiken, bespaart Dura Vermeer kosten en hoeft de
aannemer minder materiaal over de weg te vervoeren. Dat
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scheelt verbruik van brandstof en vermindert de uitstoot van
CO2.
In totaal wordt 1400 ton puin gebroken. Denk hierbij aan
betontegels en betonklinkers. Daarmee voorziet Dura
Vermeer in bijna een kwart van de hoeveelheid funderingsmateriaal die nodig is. Voor het gehele centrumplan is circa
5600 ton nodig.
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Beek energieneutraal! Dat doen we samen!
De aarde warmt op en ons klimaat verandert snel. De zeespiegel stijgt en lokaal krijgen we steeds vaker
te maken met weerextremen zoals droogte, hoosbuien en stormen. De uitstoot van CO2 is hier de oorzaak
van. Klimaatverandering noodzaakt ons dus om de CO2 -uitstoot drastisch te verminderen.
De uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door verbranding van
fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. De Nederlandse overheid wil in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste
49% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 nagenoeg energieneutraal te zijn. Om deze doelstellingen te halen
heeft het kabinet onlangs diverse besluiten genomen die niet
alleen van invloed zijn op grote instanties zoals overheidsinstellingen en bedrijven, maar ook op u. Hieronder lichten we
enkele van deze besluiten toe:
• 2021: een verbod op Cv-ketels
Een Cv-ketel draait volledig op aardgas en produceert veel
CO2-uitstoot. Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om een
nieuwe Cv-ketel aan te schaffen of aan het einde van zijn
levensduur te laten vervangen. Is uw Cv-ketel over drie jaar
aan vervanging toe? Dan moet u dus op zoek naar
alternatieve warmtebronnen, zoals verwarming via een
warmtepomp, aansluiting op een warmtenet of infraroodverwarming.
• 2030: aardgaskraan Groningen gaat dicht
Een groot deel van de Nederlandse huishoudens wordt
verwarmd met aardgas afkomstig uit Groningen. Om de
CO2-uitstoot en het risico op aardbevingen in Groningen
te beperken, wordt de Groningse aardgaskraan
in 2030 helemaal dichtgedraaid.
• 2030: wellicht een verbod op verkoop
benzine- of dieselauto’s
Zowel benzine- als dieselauto’s stoten CO2 uit.
De verkeers- en vervoersector veroorzaakt een
vijfde deel van de CO2-uitsoot in Nederland. Om
de doelstelling voor CO2-reductie daadwerkelijk
te behalen gaat het kabinet de verkoop van
benzine- en dieselauto’s mogelijk verbieden.
Alternatieven hiervoor zijn bijvoorbeeld elektrische auto’s of openbaar vervoer.

realisatie van het grootschalig opwekken van energie door
middel van de aanleg van zonneweiden en –daken. En ook de
aansluiting op Het Groene Net gaat de Beekse ambitie een
stap dichterbij brengen.

Doet u ook mee?
Voor inwoners van de gemeente Beek zijn er volop mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. U kunt energie besparen door uw woning bijvoorbeeld te isoleren en te voorzien
van Ledverlichting. En u kunt duurzame energie opwekken
door bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Om u te verleiden om uw woning te verduurzamen, stelt
de gemeente Beek een duurzaamheidslening beschikbaar
tegen een aantrekkelijk rentetarief. Daarnaast zijn er nog
diverse provinciale en nationale subsidie- en leningsmogelijkheden. Het verduurzamen van woningen brengt grote voordelen met zich mee. Zo ontstaat in veel gevallen verbetering
van het wooncomfort en dalen de woonlasten als gevolg van
de lagere energierekening. Meer informatie over het verduurzamen van woningen in de gemeente Beek is te vinden op de
website www.nieuweenergieinlimburg.nl.

Wist u dat?
De gemeente Beek over tien jaar energieneutraal
wil zijn? En werk maakt van deze ambitie? Onlangs
is de laatste hand gelegd aan het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Al eerder werden
de daken van het bedrijfsgebouw en sporthal 2, gelegen op
sportlandgoed de Haamen, voorzien van zonnepanelen. In totaal heeft de gemeente Beek 586 zonnepanelen laten plaatsen. Hiermee wekt de gemeente Beek jaarlijks ruim 150.000
kilowattuur duurzame energie op, genoeg voor vijftig huishoudens. Naast projecten waarbij zonnepanelen op daken
worden geplaatst, maakt de gemeente Beek gebruik van
elektrische deelauto’s en wordt onderzoek gedaan naar de

NB. Er is onlangs huis-aan-huis een folder bezorgd van Zonneplan. Dit bedrijf doet u een aanbieding voor het plaatsen
van zonnepanelen. Bij een aantal inwoners is de indruk ontstaan dat dit een project van de gemeente is. Hoewel de gemeente iedere vorm van duurzame energie opwekking
uiteraard toejuicht en geen mening heeft over deze promotie,
wil ze benadrukken dat de aanbieding van Zonneplan een
particulier initiatief is en niet van de gemeente.
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Jos Nijsten uit Genhout benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Tijdens het 90-jarig jubileum van
de Genhoutse voetbalclub GSV’28
op 10 juni jl. werd voorzitter
Jos Nijsten benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving een lintje voor zijn
jarenlange inzet voor de Beekse
samenleving en in het bijzonder al
zijn verdiensten voor de
Genhoutse gemeenschap.

Namens het gemeentebestuur van Beek, van harte gefeliciteerd!

Burgerkracht: restauratie van H. Hart kapel Neerbeek
“Burgerkracht” is al enkele jaren een ingeburgerd begrip
binnen de gemeente Beek. De gemeente ondersteunt haar
inwoners bij het verwezenlijken van initiatieven die zij zelf
aandragen. Het nieuwste initiatief was de restauratie van de
H. Hart kapel in Neerbeek.

Deze kapel bestaat dit jaar honderd jaar. Een aantal
inwoners nam vorig jaar het initiatief om deze kapel
grondig op te knappen. Bijna alles werd onder handen
genomen: dak, vloer, bestrating, beschildering etc.
Tijdens een druk bezochte H. Mis op 10 juni jl. is de
kapel ingezegend. Wethouder Hub Hodzelmans: “Een
woord van dank aan alle inwoners en bedrijven die in
welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd aan
de restauratie van deze kapel is op zijn plaats. Dankzij
hun gewaardeerde inzet is Neerbeek een pareltje rijker.”
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“We zijn er voor alle Beekenaren”
Wat doet het wijkteam eigenlijk? Wie werken er?
En met welke vragen kunt u er terecht? De komende maanden krijgt
u een kijkje achter de schermen. Deze maand maakt u kennis met
Nancy Slenter en Saskia Krings.
Nancy: “We zoeken samen naar de beste oplossing”

Saskia: “Ik weet wat er speelt”

Wat gebeurt er als je contact opneemt met het wijkteam?
Wie staat er voor je klaar en hoe word je geholpen?
“Dat ligt aan de vraag die je hebt”, legt casemanager WMO
Nancy Slenter uit. Zij vertelt ons graag hoe het een en
ander in zijn werk gaat.

Saskia Krings is wijkverpleegkundige bij Zuyderland. Zij
werkt al ruim 4,5 jaar in de thuiszorg en heeft daarnaast
enkele jaren ervaring als doktersassistente en als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Saskia is als wijkverpleegkundige de spil tussen alle eerstelijnszorg, zoals
huisartsen, fysiotherapie, ergotherapie, ziekenhuis,
apotheek etc. Hoe ervaart deze energieke, Beekse dame
het werken in het wijkteam van Beek en wat vindt ze het
allerleukst aan haar werk?

“Vragen van inwoners
komen via de telefoon, email of tijdens het inloopspreekuur bij het wijkteam
terecht. Bij mij dus of bij
een van mijn collega’s.
Zelf ben ik iedere maandagochtend aanwezig in
gemeenschapshuis Neerbeek tussen 10.00 en
12.00 uur. De vragen die
inwoners stellen zijn heel divers. Die variëren van iemand die
moeite heeft met traplopen tot iemand die het overzicht op
meerdere levensgebieden kwijt is. Soms weten mensen niet
hoe ze hun boodschappen moeten doen, kunnen ze hun
zieke partner niet goed meer ondersteunen of woont de mantelzorger te ver weg.
Tijdens het spreekuur maak ik een eerste inschatting van de
hulpvraag. Soms lukt het om direct iets te regelen. Dan schakel ik bijvoorbeeld een sociaalwerker, jeugdwerker of de wijkverpleging in. Die maken ook allemaal deel uit van ons team.
Na het eerste contact met een inwoner kan het zijn dat ik,
of een collega, een afspraak maak voor een huisbezoek.
Cliënten kunnen dat als spannend ervaren en mogen er
daarom altijd iemand bijvragen die ze vertrouwen. Die kan
dan meeluisteren tijdens het gesprek. Samen kijken we hoe
we de uitdagingen van een inwoner het beste kunnen aanpakken en oplossen. Wat ik heel erg leuk vind aan mijn werk is
dat we samen met de inwoners zoeken naar de beste
oplossing. Ik en mijn collega’s denken mee in mogelijkheden
en oplossingen.”
De rol van de WMO in het wijkteam, is ervoor zorgen dat
mensen die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen.
Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig én veilig thuis kunnen wonen. Er wordt altijd gekeken
naar wat mensen nog kunnen, samen met hun netwerk en
de voorzieningen die Beek heeft, zoals de ‘Hoeskamer‘.
Nancy: “Vaak kunnen mensen meer dan ze zelf in eerste
instantie dachten!”

“Het leuke aan werken in een wijkteam is dat ieder teamlid, ongeacht
bij wie de inwoner terechtkomt,
breed kijkt naar wat er nodig is en
wie er ingeschakeld moet worden.
Deze nieuwe manier van werken
is erg prettig voor onze cliënten;
één aanspreekpunt en korte lijnen.
Het is daarnaast ook een verbetering voor ons als professionals.
We kunnen ervaringen uitwisselen
en gebruikmaken van elkaars capaciteiten.
Ik woon én werk in het Beekse, dat vind ik heel prettig. Ik weet
wat er speelt en kan daar snel op schakelen. Als aanspreekpunt in de eerstelijnszorg heb ik veel contact met huisartsen.
Mijn ervaring als doktersassistente komt daarbij goed van
pas. Ook andere zorginstellingen weten mij steeds vaker te
vinden. Het wijkteam heeft diverse spreekuren, maar het liefst
ga ik de wijk in, op huisbezoek. Door aan de keukentafel in
gesprek te raken, kun je vaak in een vroeg stadium iets
betekenen voor inwoners.
Ik vind het belangrijk dat de inwoners van Beek weten dat het
wijkteam er is. Dat ze bij ons terechtkunnen voor vragen over
opvoeding, opgroeien, wonen, hulpmiddelen, dagbesteding,
zorg, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Samen zoeken
we naar een passend antwoord.”
Zuyderland biedt persoonlijke zorg, verpleegkundige zorg,
nachtzorg, transmurale zorg en gespecialiseerde thuisbegeleiding aan ongeveer 2600 cliënten in de Westelijke
Mijnstreek.
Wilt u weten wat het wijkteam voor u kan betekenen?
Bekijk alle spreekuren en contact gegevens van het
wijkteam op www.gemeentebeek.nl/wijkteam
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Raad neemt besluit tot aankoop grond voor
Brede Maatschappelijke Voorziening
De gemeenteraad van Beek heeft op 24 mei 1.251.300 euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van
het voormalige Vixiaterrein aan de Musschenberg in Spaubeek. De gemeente gaat op die plek de
Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) bouwen.
Uit een stedenbouwkundige analyse blijkt dat het voormalige
Vixiaterrein de meest geschikte locatie is voor de realisatie
van de BMV. Met name de brede weg en het grote voorterrein
maken deze locatie zeer geschikt.
Kanttekening is dat op het ruim 1,5 hectare grote terrein op
twee geïsoleerde plaatsen, zogenoemde puntlocaties, een
verontreiniging van het grondwater is aangetroffen. Volgens
een onderzoek van de RUD ZL/GGD is er echter geen gevaar
voor de volksgezondheid en kan er gebouwd worden. Wel

gelden er gebruiksbeperkingen. Zo mag er op de puntlocaties
niet worden gebouwd en mag ter plaatse niet dieper dan 1,5
meter worden gegraven. De bebouwing is gepland buiten de
contouren van de puntlocaties. En om elk risico uit te sluiten
wordt er geen kruipruimte onder het gebouw gerealiseerd en
wordt de onderkant van het gebouw voorzien van een dampwerende folie.
Als alles volgens planning verloopt dan wordt in het voorjaar
van 2019 begonnen met de bouw van de BMV.

Mantelzorgbijeenkomsten
De volgende drie bijeenkomsten kunt u alvast in uw agenda
noteren:
• Donderdag 13 september van 13.30 uur tot 15.30 uur,
MFC Spaubeek Musschenberg 101.
Bij deze bijeenkomst zijn professionals van Beek aanwezig
zoals de WMO consulente en de wijkverpleegkundige om
over al uw vragen als mantelzorger mee te denken.
• Donderdag 25 oktober om 19.00 uur met als thema;
mantelzorg in balans.
Hoe houd je als mantelzorger alle ballen in de lucht en hoe
kun je bijvoorbeeld de zorg voor je naaste combineren met
kinderen, een partner, werk, tijd voor jezelf en vrienden?
Locatie volgt!

Steunpunt
Mantelzorg

Westelijke Mijnstreek

• Donderdag 8 november van 13.30 tot 16.00 uur,
’t Kaar in Beek “DAG VAN DE MANTELZORG” een traktatie voor alle mantelzorgers van Beek, heerlijk achterover
leunen en genieten van een gezellig programma waar we
samen kunnen lachen en even niet denken aan alle zorgen.
Graag aanmelden via 046-4575700 of via email
mantelzorg@piw.nl
Voor informatie neem gerust contact op met
Astrid Vermeulen Steunpunt Mantelzorg-wm
telefoon 046-4575700 of avermeulen@piw.nl

Deze zomer geen inzameling voor Taxus voor Hoop
In de gemeente Beek kan deze zomer helaas geen taxussnoeisel worden ingeleverd bij het milieupark op
de Haamen. Er is geen bedrijf gevonden dat de inzameling dit jaar voor zijn rekening kan nemen.
In taxus zit een stof die de farmaceutische industrie gebruikt voor de productie van
chemokuren. In die branche speelt momenteel een discussie over de zuiverheid en
herkomst van snoeisel dat uit de tuinen van particulieren komt. De farmaceutische
industrie verlangt een keurmerk van stichtingen als Taxus voor Hoop en Vergroot de
Hoop, waarmee tal van gemeenten zaken doen. Gevolg van deze discussie is dat zich
voor 2018 geen bedrijf heeft aangemeld om de inzameling te verrichten.
Dit jaar moet u uw taxussnoeisel dus bij het tuinafval doen. Tuinafval kunt u overigens
wel gratis bij het milieupark inleveren.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan
Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:
• Steun bij rouw en verlies (V2062)
Kunt u anderen tot steun zijn bij rouw en verlies? Op dit moment is er bij
de afdeling Westelijke Mijnstreek ruimte voor uitbreiding in ons
vrijwilligersteam. Wij maken graag kennis met u.
• Bestuursleden gezocht (V2056)
Ben jij op zoek naar een bestuursfunctie in de wervelende wereld van
energietransitie en duurzaamheid? Energie coöperatie Opgewekt
Limburg zoekt bestuursleden.
• Gastheer of gastvrouw voor ’t Raodhoes Spaubeek (V1733)
Wij zoeken een gastheer, gastvrouw voor 't Raodhoes in Spaubeek.
Ben jij tussen de 16 en 75 jaar, ben je beschikbaar op maandag,
woensdag, vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en vind je het leuk om mensen
te ontvangen? Meld je dan bij ons aan.
• Overblijfkrachten gezocht (V2049)
Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwillige overblijfkrachten
voor BS De Bron in Neerbeek. Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u
leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen op BS
De Bron? Neem gerust contact met ons op.
• Dier-sociaal medewerker (V2035)
Als dier-sociaal medewerker reageer je op hulpvragen van particulieren
of van sociale hulpverleners namens particulieren, die ondersteuning
nodig hebben bij de zorg van hun huisdier(en).

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

MFC De Stegen, Stegen 35 Beek,
donderdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Koen Vanspauwen
Bezoekadres: MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.:
046 4575700
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Sportintegratiedag 2018
r de Sportintegratiedag
Op 3 juni jl. werd voor de 11e kee
voor mensen met een
gehouden. Deze dag is speciaal
kennismaken met
verstandelijke beperking. Zij kunnen
badminton, handboogdiverse sporten, zoals wandelen,
was in handen van
schieten en voetbal. De organisatie
gemeente Beek.
de
VV Caesar in samenwerking met
anningen de dag
De sporters hebben na de vele insp
een DJ!
afgesloten met een optreden van
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Sportdagen Beekse basisschol
en
De Beekse basisscholen hebben
op 18,19 en 20 april jongstleden wee
r hun jaarlijkse sportdagen gehoud
was ook dit jaar weer in handen van
en. De organisatie
NJOY Sport- en cultuurstimulering
gemeente Beek in samenwerking
met het CIOS.
Ook bezocht de brandweer van Bee
k geregeld de
sportdagen om voor verkoeling te
zorgen tijdens
deze mooie en warme dagen. De
kinderen hebben
leuke dagen gehad en wij gaan wee
r hard nadenken
over een geweldig programma voo
r in 2019!

Fotograaf Huub Keulers

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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Kom vakantieshoppen bij Makado Beek:
www.makadobeek.nl

