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Van de Redactie
In deze editie maken we onze voeten vies,
gaan we relaxen in ’t Bakhoes,
mijmeren we over een prachtig concert,
slenteren we langs talloze opritten en garages,
ontdekken we vuurvliegjes en vliegende herten,
plukken we een kroetwusj en genieten van zeldzame antiek.
Boeiend om te lezen is het artikel van Speelgoedbank De Grabbelton, die,
hoewel in Geleen gevestigd, voor heel Zuid-Limburg, haar deuren opent.
Inwoners van Beek, doe er uw voordeel mee.
Bovendien hebben we een 90-jarige die een dikke proficiat verdient, nl.
GSV’28 uit Genhout en feliciteren we een viertal lintjesdragers.
Het was dit jaar niet echt een lintjesregen, maar meer een
lintjesmotregen.
Slechts drie mensen uit alle kernen is niet bijzonder veel.
Wel stoer dat drie Baeker maedjes (en uiteraard 1 heer uit Stein) in het
zonnetje werden gezet.
Zoals de jeugd zegt: You go, girls.
Ook interessant een aantal artikelen van Partners in Welzijn, die in de
Gemeente Info staan.
Al met al, wederom een gevarieerde uitgave. Veel leesplezier.
En om het af te leren nog een keer het mailadres van de Nuutsbaeker.
Dit is: nuutsbaeker@gmail.com

Gemeente info:
- Opening en open dag Stegen 35 . . . . .
- Beek gaat slachtoffers
Tweede Wereldoorlog herdenken met
Stolpersteine . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Kent u iemand die een lintje verdient? .
- Wandeling langs de wijksteunpunten
van Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hulp voor overbelaste gezinnen:
Beek gaat samenwerken met
buurtgezinnen.nl . . . . . . . . . . . . . . .
- Koninklijke onderscheiding voor
vrijwilliger van Partners in Welzijn . . . .
- Voor uw vragen over hulp en
ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ons kan niks gebeuren, een voorstelling
over wat dementie teweeg kan brengen
- Wat te doen bij sirene-alarm? . . . . . .
- Mantelzorgbijeenkomst . . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . .
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Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie

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)

Meer dan 50 jaar in Beek
en meer dan 5 jaar op de Markt !!!
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Vieze Voeten Weken

(in de Burg. Janssenstraat in Beek)

De Burg. Janssenstraat in Beek. Gemakkelijk bereikbaar? Of toch niet?
Er zijn uiteraard meer wegen die naar Rome leiden, maar pfff…, je moet die
wegen wel zoeken.
Even snel op de fiets, sprintje trekken…, en je overal vastrijden.
Met de auto? Als je al het geluk hebt een parkeerplaats op de markt te
vinden, mag je een wandelingetje maken (laat de naaldhakken maar thuis).

De volledige spelregels vindt u op de spaarkaart
die u bij elke ondernemer in de
Burg. Janssenstraat krijgt.
Om het u alvast eenvoudig te maken, dit zijn de deelnemers:

“Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.” voert het project
“Centrumplan Beek” uit.
Een opknapbeurt resulteert in een verbetering. En waar gehakt worden,
vallen spaanders. Dat klopt en niemand zal dit tegenspreken, maar als
die opknapbeurt weken en weken en nog eens weken duurt, heb je het als
ondernemer niet gemakkelijk.
Zo ook de ondernemers in de Burg. Janssenstraat. Gezamenlijk hebben ze
de handen in elkaar geslagen en de hoofden bij elkaar gestoken.
Gwen Geven-Dohmen van Bakkerij Martens Beek en Erik Molin van
Molin Juwelier kwamen op het idee een spaaractie in het leven te roepen.
Nicole Heunen van Heunen Juweliers, bedacht de briljante naam:
Vieze Voeten Weken.
De kogel was al snel door de kerk en elke ondernemer in de
Burg. Janssenstraat was enthousiast en werd deelnemer van de
Vieze Voeten Weken.
Wat betekenen de Vieze Voeten Weken?
Kort door de bocht: een leuke spaaractie voor iedereen die niet bang
is om vieze voeten te krijgen. Durft u het aan?
Een survivaltocht door de Burg. Janssenstraat? Bent u die held?
Dan boft u de komende weken. Bij elke ondernemer in de Burg.
Janssenstraat ontvangt u bij aankoop van € 10,00 een stempel op de VVW
(Vieze Voeten Weken, indien nog niet duidelijk) spaarkaart en slechts
20 stempels verder maakt u kans op een leuke prijs.

We zijn gewoon bereikbaar
ondanks de werkzaamheden

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr.: 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur
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Van horen
zeggen …

referendum, want dat is gedoemd
ongeacht de uitslag van generlei
waarde te zijn.

Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Als aankomend burger van de
gemeente Beek viel mij op dat
Beek niet afkerig is van grootschalige aanpak. Tenminste in de
planning. Daarom bevreemdde het
mij dat hier geen pretpark was te
bekennen. Buiten beschouwing
gelaten de kleine speeltuintjes die
bij de gratie van enkele vrijwilligers
open gehouden worden en waar
men de sleutel kan afhalen.
Nee, ik dacht meer aan een kleine
Efteling of Toverland. Men vertelde
mij dat er wel plannen waren uit
burgerinitiatief. Dat deed me

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.

deugd. Want burgerinitiatief is al
voor 50 % een gewonnen zaak.
De andere helft is gedoemd een
heldendood te sterven.
Wandelend door de buitengebieden
op de berg, stond ik plotseling voor
een stevig geconstrueerde
omheining van een groot perceel.
Mijn gedachten dwaalden af naar
Burgers dierentuin en Bruhl.
En ik had gelijk, want ik kreeg
prompt een formulier in de hand
gedrukt om te tekenen.
Het was een petitie. Geen

Bij het horen en lezen van de plannen ging de hemel voor mij open.
Een heus wandelpark met
aankleding. Iets anders dan
De Haamen werd verteld. En met
veel dieren. Een soort wildpark,
maar dan begaanbaar en niet zoals
het wildpark landgoed Broenen
onder aan Putbroek. Met veel
gekleurde dieren en bloemen.
Met veel struiken om van te eten,
frambozen, kruisbessen, bramen,
enz... Vooral dat enz. intrigeerde
me.
Biologisch geteelde groenten om
te kopen en eventueel aan de
voedselbank te schenken.
En ook de ouderen worden niet
vergeten. Bankjes en rustplaatsen.
Een maandelijks drie-gangen menu
wordt geserveerd. En voor de eenzamen zelfs een vier- of vijfgangen
menu. (Het horeca gedeelte is niet
in de planning opgenomen)
En de naam is al gekozen, passend
aan de landstreek: “Sjravelhofke”.
Al met al een geweldig burgerinitiatief waarbij ik denk dat uitbreiding vliegveld niet zal uitblijven
om de toestroom te verwerken.
EEMES

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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‘t Bakhoes Geverik bestaat 20 jaar
Eind jaren 90 sloot het laatste café in
Geverik haar deuren. Voor de bewoners
en verenigingen van Geverik verviel
daarmee ook de plek waar men samen
kwam om een feestje te vieren, te vergaderen of te repeteren.
Begin 1997 pakten zich een aantal inwoners van Geverik samen om in de vorm
van een werkgroep te onderzoeken of er
een geschikte locatie zou zijn om een
eigen buurthuis te bouwen of een bestaande locatie te verbouwen.
Na een zestal locaties te hebben bekeken werd in het voorjaar van 1997 besloten het Bakhuis van de boerderij van de
familie Van Elk te gaan verbouwen.

1998

De familie van Elk stelde het Bakhuis ter
beschikking onder de voorwaarde dat
de privacy voor hen werd gehandhaafd.
Onder leiding van een bouwcommissie
en vele vrijwilligers uit Geverik werd in
september 1997 gestart met de verbouwing. Vele zaterdagen en vele avonden
deed iedere vrijwilliger de klussen waar
hij of zij goed in was. Tijdens de bouw
werd met name op de zaterdagen ook
de catering steeds meer en beter. De
dames uit Geverik verzorgden de hard
werkende vrijwilligers erg goed.
De bouw vorderde gestaag en in november 1997 werd Stichting ’t Bakhoes

20

2018

ZONDAG 3 JUNI 2018 | BAKHOES GEVERIK
11.00 - 13.00 UUR: BRUNCH MET VERS GEBAKKEN BROOD EN VLAAI, MUZIKALE OMLIJSTING:
CANTA LIBRE & DJ’S THE 2 BRO’S SOUND (AANMELDEN: PAULERNES1@GMAIL.COM, KOSTEN €5,-)
13.00 - 20.00 UUR: GEZELLIGE MIDDAG MET DJ’S THE 2 BRO’S SOUND EN BATON ROUGE BAND
17.00 UUR: VERS GEBAKKEN PIZZA’S IN DE MOBIELE OVEN VAN ENRICO’S MOBIELE PIZZERIA

Geverik opgericht per notariële akte.
Inmiddels werd ook een openingscommissie samengesteld die de opening op
7 en 8 februari 1998 organiseerde.
Op zaterdag 7 februari was het dan
zover. ’t Bakhoes was klaar en werd geopend. Noël Theunissen droeg die
avond namens de bouwcommissie ’t
Bakhoes officieel over aan het Stichtingsbestuur. Namens het Stichtingsbestuur nam voorzitter Paul Ernes het
stokje over en was vanaf dat moment
verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van ’t Bakhoes.
Nu 20 jaar later kunnen we met heel veel
plezier en trots terugkijken dat ’t
Bakhoes in Geverik een heel centrale
plaats inneemt voor de bewoners en de
verenigingen.
De
buurtvereniging
Geverik en Damesclub Actief houden er
bijeenkomsten voor hun leden en natuurlijk hun feestavonden. De leden van
Canta Libre zijn de vaste bezoekers op
de woensdagavond tijdens hun vaste
repetitieavond en maken ook op andere
momenten gebruik van ’t Bakhoes bijvoorbeeld voor hun kerstviering en
paasbrunch. Daarnaast is er traditiegetrouw haring bijten op Aswoensdag,
koffie drinken na de Kruisprocessie op
de maandag voor Hemelvaart, kaartavonden en thema-avonden. Op de vrijdagavond is iedereen welkom om onder
het genot van een glaasje bier de week
door te nemen en de plannen voor de
komende week te bespreken. Inmiddels
is de familie Collard eigenaar van de
boerderij en ook met hen hebben wij een
super goede samenwerking!
Deze 20-jarige mijlpaal willen we niet
zomaar voorbij laten gaan.
Daarom organiseren we zondag 3 juni
het 20-jarig bestaansfeest. We starten
de dag om 10.00u met een H. Mis in de
kapel van Geverik, opgeluisterd door
Canta Libre. Daarna is er van 11.00 tot
13.00 uur een brunch met ter plaatse
vers gebakken brood en vlaai.
Canta Libre en The 2 Bro’s Sound
verzorgen de muzikale omlijsting.
Van 13.00 tot 20.00 uur gezellige
middag met The 2 Bro’s Sound en Baton
Rouge band en vanaf 17.00 uur vers
gebakken pizza’s in de mobiele oven
van Enrico’s mobiele pizzeria.
Iedereen is welkom.
Locatie: Nabij boerderij van de familie
Collard, Kapelstraat 16, Geverik.
Paul Ernes,
voorzitter Stichting ’t Bakhoes Geverik
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Lintjesregen in Beek
In het afgelopen jaar hebben drie inwoners van de gemeente Beek een
Koninklijke onderscheiding, oftewel een lintje, gekregen. Burgemeester
Christine van Basten-Boddin reikte op 26 april jl. namens onze Majesteit de
Koning lintjes uit aan Mia Hornesch en Annelies van Rens. Miranda van
Reenen ontving het lintje tijdens een andere bijzondere gelegenheid. Alle drie
mensen met persoonlijke bijzondere verdiensten voor de Beekse samenleving.

Leden in de Orde van Oranje Nassau: • Mevrouw Annelies Van Rens
• Mevrouw Mia Hornesch
• Mevrouw Miranda van Reenen
VERDIENSTEN GEDECOREERDEN:

MEVROUW MIRANDA VAN REENEN

MEVROUW VAN RENS is sinds 1985
actief bij de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers in Beek. Ze is medeorganisator van de dodenherdenking,
deed archiefonderzoek naar de geschiedenis van de vervolging van Joden
en Sinti in Limburg en richtte samen
met haar man het Holocaust
Informatiecentrum Limburg op. Verder
is zij al dertien jaar gids van
Staatsbosbeheer in de orchideeëntuin
in het Gerendal.

MEVROUW HORNESCH is een paardeliefhebster. Sinds 1970 tot nu is zij
actief vrijwilliger en secretaris van ruitersportvereniging L.R.V. Het Edele Ros.
Daarnaast is zij al meer dan dertig jaar
vrijwilliger en lid van Kerkelijk zangkoor
St. Caecilia in Spaubeek en zet zij zich
tevens als vrijwilliger in voor Fanfare
St. Caecilia in Spaubeek. Ook zette zij
zich 26 jaar in voor de EHBO-vereniging
in Spaubeek. En of dat allemaal niet
genoeg is, begeleidde mevrouw
Hornesch bijna 25 jaar zieken in het
bedevaartsoord Lourdes.

Op woensdag 28 maart 2018 ontving
mevrouw M.J. van Reenen (Miranda),
tijdens haar afscheid van de Beekse
gemeenteraad, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester
Christine van Basten-Boddin. Zij werd
onderscheiden voor haar verdiensten in
de gemeenteraad gedurende drie
raadsperiodes (2006-2018).
Mevrouw Miranda van Reenen is onderscheiden als Lid in de Orde van OranjeNassau. Naast het zijn van raadslid was
zij vanaf 2006 voorzitter van de
commissie Bestuurszaken en later
voorzitter van de commissie
Grondgebiedszaken. Tevens was zij lid
van de commissie Inwonerszaken en lid
van de regionale raadscommissie
Sociaal Domein.
Mevrouw Miranda van Reenen is op
26 april jl. opnieuw benoemd tot
raadslid in de gemeenteraad van Beek.

Het gemeentebestuur feliciteert allen met hun lintje en dankt hun
hartelijk voor hun jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de
Beekse gemeenschap.
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Speelgoedbank

Veel mensen beseffen niet dat de armoede in Nederland
groot is. Ook in Zuid-Limburg leven veel gezinnen onder de
armoede grens.
Er zijn steeds meer mensen die niet beschikken over goede
huisvesting, genoeg eten en goede kleding. Het ontbreekt ze
aan geld om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen.
En dan te bedenken dat de kinderen de toekomst zijn.
Stichting Speelgoedbank De Grabbelton, gevestigd in
Geleen, is een stichting met als doel het doorgeven van goed
herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard
nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Door
speelgoed in te zamelen geeft de Grabbelton deze kinderen
de kans om onbezorgd te kunnen spelen.
De stichting wordt geleid door vrijwilligers, o.a. door drie
dames uit Beek en nog een aantal dames uit alle windstreken,
onder de bezielende leiding van Janet Tel, oprichtster van de
speelgoedbank.
De speelgoedbank is voor kinderen van elke gemeente uit
heel Zuid-Limburg.

Speelgoedbank

Janet Tel, oprichster van de Speelgoedbank

Wie mag gebruikmaken van de Speelgoedbank?
In principe elk gezin met kinderen dat op of onder bijstandsniveau moet rondkomen en door financiële problemen niet in
staat is om speelgoed aan te schaffen voor de kinderen. De
Grabbelton heeft speelgoed voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Met een ingevulde doorverwijsbrief van een hulpverlenende
instantie kunt u gebruikmaken van de speelgoedbank.
Maakt u gebruik van een
voedselbank dan kunt u met het
pasje van de voedselbank
langskomen en heeft u geen
extra doorverwijsbrief nodig. Het
is niet mogelijk om u rechtstreeks
aan te melden bij de speelgoedbank.
Speelgoedbank De Grabbelton
accepteert doorverwijsbrieven
van o.a. de volgende
hulpverlenende instanties:
Bewindvoerder, Partners in
Welzijn, Kredietbank, Zuyderland
Thuiszorg/begeleiding,
Voedselbank, Kledingbank,
Xonar, Daelzicht enz.
Voor een doorverwijsbrief kan de
hulpverlenende instantie een
email sturen naar:
degrabbelton@hotmail.com
Voor alle verdere info,
kunt u terecht op
www.speelgoedbankdegrabbelton.nl

8
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k De Grabbelton
Wat mag u doneren, behalve speelgoed?
Uiteraard speelgoed dat zeker nog een tweede ronde mee
kan. Het speelgoed mag niet kapot of incompleet zijn.
Knuffels a.u.b. gewassen inleveren.
Naast speelgoed kunt u ook huishoudelijke spulletjes, rommelmarkt spullen, volwassen boeken enz. inleveren. Ook kinder/volwassen kleding, schoenen, tassen, gordijnen, dekbedovertrekken etc. zijn welkom.
Deze spullen worden gebruikt voor de rommelmarkt die 1x
per maand wordt georganiseerd. De gehele opbrengst van de
rommelmarkten komt ten goede aan de speelgoedbank en
zal gebruikt worden om leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren, maar ook om de maandelijkse lasten te kunnen
betalen.
Tevens mogen ouders gratis gebruikmaken van deze spullen.
Spullen die niet worden aangenomen kunt u vinden op de
website.
Ook wordt altijd ter plaatse beslist of spullen wel of niet wordt
aangenomen.
De Grabbelton heeft geen eigen vervoer, helaas kunnen
spullen dan ook niet worden opgehaald.
Er zijn 2 vaste inzameldagen, u kunt dan zonder afspraak
langskomen om het speelgoed/spulletjes te brengen:
Maandag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
(m.u.v. de feestdagen)

Rommelmarkt

De ingang van de speelgoedbank ligt aan de Geenstraat
32a (voormalige Mavo St. Anna) in Geleen. U kunt achterom het schoolplein oprijden en dan bij de deur naar beneden aanbellen.
Inzamelacties
De speelgoedbank is een non-profit organisatie die geheel
afhankelijk is van donaties.
Wilt u als school, vereniging of bedrijf speelgoed inzamelen voor Speelgoedbank de Grabbelton, dan komt Janet
Tel bij u langs om voorlichting te geven. De voorlichting
kan per leeftijdsgroep worden ingedeeld en zal per groep
ongeveer 20 á 30 minuten duren. Maximaal blijft zij anderhalf tot twee uur op uw school, vereniging of bedrijf.
Heeft u nog vragen dan kunt u van maandag t/m
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur bellen op
nummer: 06-83079394 of een email sturen naar:
degrabbelton@hotmail.com
De Speelgoedbank weet zeker dat er veel meer kinderen
gebruik kunnen maken van het speelgoedaanbod en ook
ouders van de ouderspullen, maar dat de drempel
misschien te hoog is.
Schroom niet, neem contact op met een hulpverlenende
instantie en gun uw kind dat plezier.
U bent van harte welkom.
Tenslotte draait het allemaal om deze zin:

Rommelmarkt

“Laat een kind
onbezorgd kind zijn.”
Christy
9
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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Relatieconcert o
Op14 april j.l. werd in de nieuwe tweede sporthal van de
Haamen Beek door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht
een z.g. relatieconcert gegeven. Dat dit orkest een zeer
goede naam heeft, ook in het zuiden van Nederland, moge
blijken uit de zeer grote toeloop naar de Haamen.
De tweede sporthal was helemaal omgetoverd tot een ‘echt’
concert-centrum met een dominante plek voor het orkest op
de bühne, de techniek zat in een apart vak tussen de toeschouwers, de toeschouwers alias de luisteraars zaten ook in
vakken. Kortom, een maximaal rendement aan zitplaatsen.

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

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
De klankkleur van het corps was bovengemiddeld, het
repertoire ging van luisterliedjes tot hardrock en zangeres
Maria Fernandez en zanger Jeroen van de Berg stegen tot
grote hoogte.

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

Héél veel vrijwilligers die overal zichtbaar waren. Denk b.v.
aan een bemanning van een garderobe, de horeca bediening
tijdens de pauze, hand en spandiensten, zij allemaal droegen
hun steentje bij om iedereen een gezellige avond te bezorgen.
De lange rij mensen bij de ingang voor het begin van het concert duidde op een groots evenement, en de organisatie was
er klaar voor.
Als grote thema had de Koninklijke Luchtmacht dit concert

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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t orkest Koninklijke Luchtmacht

voorzien van de titel
‘Missions’.
De welbekende ‘missies’ die
in de hele wereld worden
gevoerd in landen met bv.
(natuur) rampen en oorlogen.
Op een groot scherm achter
het orkest werden beelden vertoond van hun dagelijkse
werkzaamheden tijdens de
‘missions’, eigenlijk wel confronterende beelden van alle
soorten humanitaire hulp.
Even later weer beelden van
medewerkers van de ‘mission’
die een verdiende onderscheiding mochten ontvangen. In
een eerder beeld van een reddingshelikopter met zwaaiende wieken leek het wel of het
orkest een wedstrijd hield met
deze helikopter om hun wederzijds blaasvermogen te testen.
Het meeste lawaai maakte toch echt wel het orkest!
De toeschouwers vonden het allemaal prachtig, zo ook de
muzikanten.
Ook was er een zogenaamde ‘battle’ vanuit de slagwerk-hoek.
Twee, ik noem ze voor het gemak even ‘trommelaars’, gingen
bij dit muziekstuk zogenaamd een uitdaging aan met de be-

speler van de bongo. Een prachtige, soms zelfs spannende
vertoning met het publiek als grote winnaar. Maar voordat men
het voorziet, aan alles komt een einde, zo ook aan deze voorstelling.
Een avond om nooit te vergeten, zeker voor de echte liefhebber. Hier was het publiek ook de grote winnaar.
George Stevens

Bijgevoegde foto’s zijn genomen door Mevr. Van der Veer.
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Kabouter Zomerfeest met rommelmarkt in Spaubeek
Op zondag 24 juni a.s. organiseert
speeltuin De Kabouter,
Burg. Eussenlaan 43 (op kaart 1)
weer haar Kabouter Zomerfeest
van 12.00 tot 18.00 uur.
Er zijn festiviteiten voor jong en oud.
Voor de kinderen is er een gratis
spellencircuit en springkussen.
Op de straat is er een rommelmarkt,
waar voor elk wat wils te koop is.
Er wordt geen entree geheven.
In de speeltuin staat de feesttent,
waar u voor ene hapje en een drankje
en natuurlijk een lekker stuk vlaai
terecht kunt.
De kinderen kunnen zich tegen een
geringe vergoeding laten schminken en
er kan meegespeeld worden met onze
bekende vissenrace.
Jaarlijks is de speeltuin geopend van
paaszaterdag t/m de laatste zondag
van de herfstvakantie en wel dagelijks
van 11.00 tot 19.00 uur.
In het voor- en najaar wordt de speeltuin eerder gesloten, namelijk zodra de
schemering intreedt.
Parkeergelegenheid op de markt/
Bongerd en Voetbalclub/Schoolstraat.
Heeft u interesse om een
marktkraam voor de
rommelmarkt te huren?
De marktkramen incl. dekzeil
kosten € 7,50 per 2 meter.
Wilt u meer informatie, dan kunt u
mailen naar
speeltuindekabouter@hotmail.com
of telefonisch contact op nemen met
tel. nr. 06 - 29025171.
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Straat rommelmarkt Mergelakker - Grindakker - Burg. Vissschersstraat
Een kleine 700 meter verderop
wordt vanaf 10.00 uur de
jaarlijkse straatrommelmarkt
georganiseerd op de Mergelakker.
Dit evenement voor de bewoners van
de Mergelakker - Grindakker Burg. Visschersstraat en hun introducés
wordt al ruim 10 jaar met veel
enthousiasme gehouden en is al die
jaren bekend in Spaubeek en ver over
de grenzen van de Gemeente Beek
heen.
Bij mooi weer is er ruim
parkeergelegenheid in de wei boven
aan de Hobelrade (op kaart 2).
Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur.
Er wordt geen entree geheven.
De rommelmarkt is NIET voor
handelaren.

50%
KORT
IN G
OP D

E LE
VAN P GKOSTEN
VC
VLOE KLIKREN

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN / ACTIE GELDIG VAN 1 MEI T/M 30 JUNI

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

+31 (0)46 474 23 11

/

KIJK OP WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL VOOR ALLE ACTIES!
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Op zondag 1 juli organiseert Drumfanfare Irene/Lucia e
Wat is een garageverk
Een eenvoudige manier om 2de hands spullen te verkopen, gedurende een
vastgestelde tijd vanuit je eigen voortuin, garage of van onder een tent op de
oprit. Je hoeft dus geen stand op een rommelmarkt te huren en jouw spullen
daarheen te slepen.
De inschrijving
De kosten voor de inschrijving bedragen € 7,50 per verkoopadres, te voldoen
bij inschrijving. De volledige opbrengst van de verkoop is uiteraard voor u zelf.
Inschrijven kan op de volgende manieren tot en met ZONDAG 24 JUNI 2018.

eh

Organisa

d

en

Nederlan

andicapt

KIENEN
tie

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

afdeling Beek en omstreken

G

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
14

Met de opbrengsten bezorgen
wij onze leden 12 keer per jaar
een gezellige middag met koffie
en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc waarvan wij de
grootste kosten dragen en de
leden maar een zeer kleine
bijdrage hoeven te betalen.
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a een garageverkoop in een deel van de Beekse straten
Stuur een e-mail naar infoirenelucia@gmail.com en schrijf
u daar in voor de garageverkoop o.v.v. uw naam EN adres.
U krijgt een bevestigingsmail waarin wij u verzoeken het
bedrag van € 7,50 te voldoen: Door inlevering van uw
contante betaling, in een gesloten envelop met daarop uw
naam EN adres bij; Miranda de Jongh Sanders,
Stasstraat 29 6191 VD Beek.
Op zaterdag 30 juni ontvangt u van ons het herkenningsteken als bewijs van deelname.

Wil je nog iets
kopen/verkopen of wil je
weten wie iets verkoopt?
De lijst met deelnemende
adressen word op
www.irenelucia.nl
gepubliceerd en ligt op
zondag 1 juli bij de
verkoopadressen in Beek,
zodat men meteen een
routebeschrijving heeft.
Deelnemende straten:
Achter de Beek, Achter de
Kerk, Adsteeg t/m nr 26,
Annastraat, Bosserveldlaan,
Bourgognestraat, Burg.
Janssenstraat, Burg.
Lemmensstraat, Cortenpad,
Erenfriedstraat,
Fredericusstraat,
Frumarcostraat, Gasthuissteeg,
Gebergastraat, Giselbertstraat,
Hoolstraat, Johannastraat, kapl.
Wijnensingel, Klinkenberglaan,
Lammerbrug, Luciastraat,
Mariastraat, Pater Kusterspad,
Peter Treckpoelstraat,
Reinaldstraat, Reinierstraat,
Remigiusstraat, Rosastraat,
Sicofstraat, St. Martinusstraat,
Smedestraat, Stasstraat,
Stegen, Theobaldstraat,
Visscherssteeg,
Wesselinusstraat Zuster
Kubornpad

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

Meer info op
www.irenelucia.nl

Beek LB, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 17

We zien uw inschrijving graag
verschijnen.
Bestuur en leden, Irene/Lucia
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5+1
gratis

DIER

AVEVE EN
AVEVE OPTIMA+
KATTENBAKVULLING
2de aan

-50%
op identieke
verpakkingen

Lavendel Hidcote
pot ø 13 cm
€ 2,95/stuk

20%

korting

€ 10

korting
bij aankoop
vanaf 12 kg

AVEVE OPTIMA+
HONDENBROKKEN
VANAF 4 KG

€5

10370945

korting
September 2017

Citroengeranium
pot ø 15 cm

bij aankoop van
4 tot 8 kg

€ 5,95 € 4,76

BAKPLEZIER

stunt
prijs

AVEVE WAFELMIXEN

+1
1
gratis
op identieke
verpakkingen

Wafelijzer Domo
D09149W
€ 64,95 € 49,99

Promo’s
vanaf
woensdag
30 mei t.e.m.
9 juni 2018

MERKELBEEK ∙ BELENWEG 29 | BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2
HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A | KERKRADE ∙ LOCHT 2
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De foute foto van Loe

Oplossing van de mei editie:
Waar? De kerk in Spaubeek. Wat is fout? Er mist een lantaarnpaal.
Correcte inzenders:
Pieter Wilting, Martha De Bie, Maria Janssen, Christine Peters
Dank jullie wel voor de genomen moeite.
Bovenstaand wederom een
“foute” foto.
Onze vraag:
Wat mist er op deze foto?
Stuur uw antwoord naar:
nuutsbaeker@gmail.com
en we vermelden u in de
volgende uitgave.

In december trekken we uit
alle goede inzendingen een
naam en de gelukkige
winnaar ontvangt een leuk
presentje.

NIEUW
FYSIOTHERAPIE
GCN
Small Group Training is de laatste jaren steeds populairder geworden omdat het een betaalbare en leuke manier
is van intensief sporten met een personal trainer en de energie van een kleine groep. U sport dus met een
klein groepje van maximaal 6 personen tegen een lager tarief, waarbij aandacht, resultaat en fun ten alle tijden
centraal staan.
De personal trainer motiveert en stimuleert u om de persoonlijke doelstelling(en) na te streven.
Voordelen Small Group Training
s Motivatie en deskundige begeleiding
s Plezier en uitdagend
s Kleine groep
s Training van diverse spiergroepen
s Grote variatie aan oefeningen
s Betaalbaar
s Kracht en duur training
Trainingen op dinsdag en donderdagavond van 19u45 tot 21u00
Voor meer informatie over Small Group Training kunt u bellen naar nummer 046-4374664
of mail naar allan@fysiotherapiegcn.nl.
Tot snel!!!!
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Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Postkantoor

18

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
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GSV
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FEESTWEEKEND
90-jarig jubileum GSV’28

7
juni
8
juni
9
juni
9
juni
1ju0ni

SPONSORGALA

vanaf 19.00 uur
Een avond uitsluitend voor onze sponsoren. Aanmelden voor dit gala
kan bij de sponsorcommissie of via bestuur@gsv28.nl

SPORTGALA

vanaf 20.00 tot 02.00 uur
Het event voor alle leden van GSV’28! Gratis toegang voor zowel onze
jeugd- als seniorenleden. Er zullen enkele prijzen uitgereikt worden en
er is muziek van het On the Rocks Duo.

ZESKAMP JEUGD van 11.00 tot 14.00 uur
ZESKAMP SENIOREN van 15.00 tot 18.00 uur
Opgeven voor de zeskamp kan via de website: www.gsv28.nl/aanmelden-zeskamp

BIERCANTUS van 21.00 tot 02.00 uur
Vorig jaar een daverend succes, dus deze avond mag niet ontbreken
tijdens ons jubileumfeest. We raden aan om een zitplaats of hele tafel
te reserveren via eventsgsv28@gmail.com. Gratis toegang.

LIKKEPOT TRIP vertrek van 11.00 tot 13.00 uur
Een route van 7 km met onderweg allerlei lekkernijen! Kaarten zijn
€10,- .verkrijgbaar bij Molin Juweliers Beek, Huub Swelsen, in de kantine
(tijdens openingstijden), 0DQMHÀHN6FKLPPHUWHQELM(QMR\)ORZHUV6SDXEHHN.
1DDÁRRSYLQGWGHWUHNNLQJYDQGH-XELOHXPORWHULMSODDWV

$OOHDFWLYLWHLWHQYLQGHQSODDWVRSKHW-HDQ1LMVWHQ6SRUWSDUN0HHULQIRUPDWLHRSwww.gsv28.nl
&KHFNYRRUGHODDWVWHRQWZLNNHOLQJHQRRN
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Feestweekend 90 jaar GSV'28
Dit jaar bestaat voetbalvereniging GSV’28 uit Genhout 90 jaar.
Om dit heuglijke feit te vieren, staat er op 7, 8, 9 & 10 juni 2018
een groot feest op het programma.
Zonder sponsors kan geen enkele vereniging bestaan, ook GSV’28 niet. Op
donderdagavond 7 juni worden onder
het genot van een drankje, eten & entertainment, tijdens een besloten avond de
sponsors van GSV’28 in het zonnetje
gezet.
Gala
Bij een jubileumjaar hoort natuurlijk ook
een gala. Op zaterdag 8 juni vindt het
tweede sportgala van GSV’28 plaats in
het feestpaviljoen op het Jean Nijsten
Sportpark.
Bij een rode loper en een feestpaviljoen
vol sportsterren past maar één dresscode.... ‘Dress to Impress’! Vanaf 20.00 uur
is de rode loper uitgerold en staat de fotograaf klaar om het ‘mediamoment’
vast te leggen. Zowel de jeugd als senioren worden uitgenodigd om zich in hun
feestelijkste outfit te hijsen en samen te

GSV

1 9 2 8 - 2 01 8

28

genieten van een avond sportamusement en sterrenstatus.
Zoals bij een gala-avond gebruikelijk is,
worden er ook prijzen uitgereikt.
Categorieën zijn o.a.: Speler/speelster
van het jaar, team van het jaar, multitalent van het jaar & feestbeest van het
jaar. De genomineerden van deze categorieën kunnen zich alvast gaan voorbereiden op hun speeches en gaan nadenken over wie ze daarin willen gaan
bedanken. “Duo on the Rocks” zorgt
voor de muzikale omlijsting.
Zeskamp en Biercantus
Na al dit feestgedruis staat de zaterdag
in het teken van teambuilding en sportiviteit. Van 11:00u tot 14:00u mogen
eerst alle jeugdleden laten zien hoe
goed zij zijn.
Hierna is het tijd voor de volwassenen.

OPNIEUW BEKLEDEN

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

Vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur mogen zij
hun geluk beproeven tijdens de zeskamp. Behendigheid en breinkracht zijn
eigenschappen die zeker van pas gaan
komen. De hoofdprijs? Eeuwige roem!
Op de zaterdagavond gaat het feest op
het Jean Nijsten Sportpark gewoon
door. Vorig jaar een daverend succes,
dus alle reden om ook tijdens ons jubileumjaar een Biercantus te houden.
Een Biercantus is een groot en gezellig
meezingfestijn en ondanks dat de naam
suggereert dat er alleen bier gedronken
mag worden, kunnen ook de wijn- en
frisdrinkers onder ons zich onderdompelen in dit beregezellige feestje.
Het recept is hetzelfde; lange tafels met
drank en feestband “FFdimme” die de
hele avond hilarisch gaat vullen.

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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Zij zorgen voor de muziek én dat alles
volgens de regels verloopt. Wie zich niet
aan die regels houdt... Tja, daarvoor
worden hele mooie 'straffen' bedacht!
Spreekt dit jou aan?
Een plek aan de tafel of hele tafels
kunnen gereserveerd worden via
eventsgsv28@gmail.com.
Zonder reservering is een plek aan de
tafels niet gegarandeerd.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor iedereen
van 18 jaar en ouder en kosten € 25,-.
Bij dit bedrag zijn 10 bonnen inbegrepen. Kaarten zijn nog verkrijgbaar in de
kantine of via eventsgsv28@gmail.com.
Mis het niet en schaf ze zo snel
mogelijk aan, want VOL = VOL!
Likkepot Trip
Op zondag 10 juni organiseert GSV’28
in samenwerking met meerdere smaakmakende ondernemers opnieuw de
Likkepot Trip.
Een wandeling van ± 8 kilometer “om je
vingers bij af te likken”.
Deze editie wordt alweer voor de vijfde
maal georganiseerd. De afgelopen vier
edities liepen al vele honderden mensen
uit Genhout en omstreken mee.

Tijdens deze wandeltocht kom je de mooiste uitzichten, veldpaadjes en boerderijen
in en rondom Genhout tegen.
Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op acht heerlijke versnaperingen.
De Likkepot Trip kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn t/m 3 juni te koop in de
kantine van GSV’28, bij Molin Juwelier te Beek, ManJefiek te Schimmert &
Enjoy Flowers te Spaubeek.

Al met al een geweldig vol programma waarvan we hopen
dat het druk bezocht gaat worden.
En daarna op naar het 100 jarig bestaan van GSV’28!

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

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

- 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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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april 2018 - aflevering 145

Naar aanleiding van de
foto in de april uitgave de
volgende reactie:

1. Mina Pinxt
2. Riki Brouwers
3. Mej. Brouwers
4. Roos Crutzen
5. Jeanneke Janssen
6. Lena Kusters
7. Mevr. Kempeners
8. Mevr. Gorissen-Pijpers

PixoGroup is erin gespecialiseerd om ú en uw onderneming te ontzorgen op het
gebied van marketing, communicatie en reclame. Als marketingafdeling op afstand
gaan wij op zoek naar een passende marketingstrategie die aansluit bij uw product
Ûµ¨¾«ÕíóģĎÛă«ÎÛÕÎ¾Õ«ÎíÛɬ¾Õ«Ŏ^ç¨¾«ÔÕ¾«éÔË«Õă«ÛÛË÷ăçÎóÈ«¢ÛÔçÎ««óŎ
Laten we actie ondernemen. Ga snel naar PixoGroup.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 147

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

Opname gemaakt in 1978
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl

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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IVN Spau-Beek
Zondag 10 juni

Zaterdag 23 juni

Hubertuswandeling

Midzomernachtwandeling

Op deze dag organiseren de Heemkunde vereniging Beek en IVN
Spau-Beek samen weer een boeiende wandeling door Beek en zijn
kerkdorpen.
Langs boomgaarden en een hortensiakwekerij lopen we richting
Genhout en keren via Webrig weer terug naar de Oude Pastorie.
De geschiedenis van de fruittelers ‘Toen en Nu’ staat centraal in het
buitengebied. In Genhout maken we kennis met vader en zoon
Spronken, twee Beekse kunstenaars en natuurlijk de geschiedenis
van de Hubertuskerk en Hubertusmolen.
Vertrek: 13.30 uur
Oude Pastorie 25
6191 HW Beek

Vrijdag 22 juni

Vuurvliegjes ontdekken in
Ulestraten
Op vrijdag 22 juni gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek naar vuurvliegjes bij
Ulestraten. Vuurvliegjes zijn het actiefst rond de langste dag. Om
deze diertjes te kunnen zien moet het donker zijn. Vandaar dat het
een late avondwandeling gaat worden.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.
Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek 20.45 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek
Gidsen Sjaak Frenken (tel. 06-33108235) en René van de Heuvel
Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Midzomer is het moment waarop de zon
precies boven de Kreeftskeerkring op het
Noorden van de Aarde staat en wij hier de
langste dag ervaren, en ook het begin van
de zomer. Dit jaar zal dat moment zijn om
06.24 uur op 21 juni.
IVN Spau-Beek wil u graag uitnodigen om
dit bijzondere moment in de natuur te vieren
met een familiewandeling (ong. 4,5km)
afgesloten met verhalen over oude
gebruiken, druïden en wat lekkers bij een
kampvuurtje (kampvuur afhankelijk van
weersomstandigheden).
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Datum: Zaterdag 23 juni
Start wandeling: 20:45
(om 21:46 gaat de zon onder dus neem een
zaklamp mee!)
Vertrekpunt en parkeren bij
fam. Kusters, Dorpstraat 142,
(linkerzijde bovenop de Heiberg richting
Schimmert) Spaubeek.
Natuurgids: Petra Driessen 0627 834 315
Voor de allerlaatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl of de
Facebook pagina IVNSpau-Beek.
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Avond wandeling /
excursie; op zoek naar
het vliegend hert

Juli:

Het vliegend hert laat zich slechts zien als de
omstandigheden gunstig zijn.
Het mag niet te hard waaien: maximaal windkracht 2.
De temperatuur moet meer zijn dan 17 graden en hij
vliegt pas uit rond 22.00 in de schemering.
Afgelopen zomer
zijn enkele leden
van IVN SpauBeek op zoek
gegaan naar het
vliegend hert; en
met succes. In
de buurt van
Nagelbeek en
Hegge is hij
meermalen gespot.
We gaan deze zomer proberen of we dit succes
kunnen herhalen. Wil je deze prachtige kever ook een
keer in actie zien?
Stuur dan een mailtje, met onderwerp “vliegend hert”
naar rene.vdheuvel@gmail.com.
Vanaf 1 juli ga ik de weersvoorspelling in de gaten
houden en zodra er goede omstandigheden voorspeld
worden, stuur ik u een mail en gaan we enkele dagen
later op pad.
De wandeling start dus, afhankelijk van het weer,
ergens tussen 1 en 15 juli om 21.00 op de
parkeerplaats van het NS station in Schinnen.
Neem een zaklantaarn mee, want die hebben we zeker
nodig.

Zaterdag 11 augustus

Kroetwusjwandeling
Kroetwusjwandeling 10:30 uur, vertrek Markt Spaubeek via het
veld richting Genhout en terug.
Duur wandeling ongeveer 90 minuten, gevolgd door bloembinden
op de markt 60 minuten.
Een oud gebruik dat de laatste jaren
weer meer aandacht krijgt is het
zegenen van een boeket met
veldkruiden, op het feest van Maria
Hemelvaart dinsdag 15 augustus.
Echter zelfs als het veldboeket niet
wordt gezegend is er nu de kans om
een mooie IVN-wandeling te maken
waarin we de 7 kruiden waaruit dit
boeket traditioneel hoort te bestaan,
zelf verzamelen en vervolgens gaan
binden tot een mooi boeket om mee
naar huis te nemen als decoratie of,
zoals vroeger, als bescherming tegen allerlei soorten onheil.
In de kroetwusj horen te zitten, twee broodgraan soorten, bijv.
tarwe en rogge, twee kruiden die een geneeskrachtige werking
hebben, bijvoorbeeld Duizendblad en Boerenwormkruid en twee
kruiden die het onweer zouden weren, Alsem en Koninginnenkruid / leverkruid. Als zevende hoort er walnootblad bij te zitten.
Tijdens de wandeling wordt er toelichting gegeven op het
ontstaan van de traditie en de betekenis en werking van de
7 kruiden. Het lint met lengte van 7 el waarmee de wusj gebonden
moet worden, wordt tegen betaling van 1 euro verstrekt, maar
men kan het ook zelf meenemen.
Datum: Zaterdag 11 augustus. Start wandeling: 10.30 uur

Datum: wordt na aanmelding via mail bekengemaakt
Start wandeling: 21.00 uur

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico
Deelname is gratis, slechts een kleine vergoeding voor de
bindmaterialen van 1 euro. Geschikt voor kinderen.

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt: NS station in Schinnen

Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek 10:30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl
Contactpersoon: Petra Driessen 0627 834 315

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

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

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

Like ons op
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Foto’s: Loe Bergers

in beeld
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• 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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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.
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GARAGESALE SPAUBEEK
ZONDAG 10 JUNI 2018
De eerste garagesale in Spaubeek!
Iedereen mag vanuit
zijn eigen garage of
oprit zijn overtollige
spulletjes verkopen.
Inschrijven kost
€ 7,50 per adres.
Opgeven kan bij
Marjan Schins
tel. 06-28416848.
Deelnemers zijn te
herkennen aan de
ballonnen.
Lijst van deelnemers
af te halen op
Hobbelrade 79.
Aanvangstijd:
9.00 uur
Eindtijd 16.00 uur.
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30 JAAR
GELEDEN…..
14e jaargang nr. 6 (juni) 1988

... Diesmal ein ungewöhnlicher Nuutsbaeker. Nicht nur qua
Umfang, sondern auch, weil der Nuutsbaeker diesmal
zweisprachig ist.
Omdat een grote delegatie van onze gemeente deelnam
aan het verbroederingsfeest in het Zuid-Duitse
Gundelfingen, de zusterstad van Beek, had de redactie,
natuurlijk in samenspraak met de gemeente, besloten om
de Nuutsbaeker van juni zowel in de Nederlandse als in de
Duitse taal uit te geven. De pagina’s waren verdeeld in
twee kolommen, met aan elke kant de overeenkomstige
vertaling van het betreffende artikel.
De voorpagina vertelt over de geschiedenis van de
Jumelage.
... Beide burgemeesters doen ook hun woordje.
Burgemeester
Albert van Goethem
richt zijn welkom tot
de “Beste inwoners
van Gundelfingen
en Beek”.
Der Burgermeister
der Stadt
Gundelfingen
Peter Schweizer
richt zich tot de “Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Beek
und Gundelfingen”.
... Uitvoerig krijgen we een overzicht van het verbroederingsfeest in Gundelfingen.
… Rondom een mooie mei-den staan “Die Mitglieder der
Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen” geschaard.
... Theo van Winkel is weer opperbest als hij kan vertellen
over zijn mooi Beek . Het hele verhaal verlucht met
schetsen zoals we van hem gewend zijn. Maar ook

Japo
Gundelfingen heeft hij
goed bestudeerd. Mooi
verhaal met een mooie
schets van de Stadttor.
... “Hobby time in Neerbeek”.
Voor de eerste maal is er
een tentoonstelling georganiseerd in Café De
Keulsteeg in Neerbeek.
Wilt u resultaten van
hobby’s komen
bewonderen of heeft uzelf
materiaal, kom dan naar
de Keulsteeg.
… En in de maand juli
verschijnt er geen
Nuutsbaeker.
De redactie is hoognodig
aan vakantie toe. Aldus de
pers-chef John Bannier.
... In drogisterij/parfumerie “De Salamander” gaan we nieuwe
gezichten zien. Dhr. en mevr. Haagmans – de Veer gaan
vertrekken, en dhr. Sjef Schormens neemt de zaak over.
... Buurtvereniging Proosdijveld Zuid is een Jeu de Boules
baan rijker. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling.
... Op de praatstoel een andere buurtvereniging, die van
Geverik. En daar kan heel veel over verteld worden door
het bestuur, Jan Grootebroer, Piet Bons, Tiny Houben,
Leni Montulet, Ine Jochems, Funs Vroemen en Harrie Dirx.

... Op donderdag 30 juni is er de grandioze opening van het
nieuwe en moderne uitgaanscentrum GLOBE. De eigenaar
René Boonstra wil u gaarne ontvangen in de nieuwe
moderne omgeving. (Tot 1995 zal Globe in de Burg.
Janssenstraat blijven en dan verhuizen naar de nieuwe
locatie aan het station met de naam MONDIAL.) (Redactie)
... Met een beetje feestgedruis is kapelaan Hegge in de
St. Martinusparochie geinstalleerd.
Groetjes
Japo

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Antiekbeurs

Evenementenrooster

2 hoogtijdagen voor
antiekliefhebbers in Beek.
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni vindt
bij Victorian House Antiques & Art,
Musschenberg 30 in Spaubeek, de
Antiekbeurs “Antiek aan huis” plaats.
Verzamelaars en liefhebbers van antiek
kunnen genieten van de aangeboden
schatten in een aangenaam decor.

2018-2019
31 mei
1 juni
2 juni
2 juni
3 juni
3 juni
8 t/m 10 juni

16 december
23 december
23 december
22 december

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Jubileum concert Sint Callistus Neerbeek met 80 muzikanten op 1 juni in het Asta Theater
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik
Bijeen met Bijen van 10.00 tot 11.30 uur, Oude Pastorie Beek
Antiekbeurs “Antiek aan Huis” van 11.00 tot 18.00 uur. Musschenberg 30 6176 BD Spaubeek.
Organisatie Victorian House Antiques & Art
Op stap met Hubertus, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie Heemkundevereniging Beek en IVN Spau-Beek
Straatkermis Neerbeek van 13.30 – 18.00 uur. Locatie: Keulsteeg te Neerbeek.
Organisatie buurtvereniging ’t Kepelke.
Garagesale in Spaubeek van 9.00 tot 16.00 uur
25 jaar Kneeschers - Beach Party, Dobbele Vônck
Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek
Kabouter Zomerfeest/Rommelmarkt van 12.00 uur tot 18.00 uur, Burg. Eussenlaan, Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.
Anderkovver. Feesttent op trapveldje GSV’28, 20.30 uur
Familie-evenement. Feesttent op trapveldje GSV'28, 18.00 uur
Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
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
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantara Valkenburg, 9.30 uur
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
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.
Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur in Auwt Patronaat.

2019
6 januari

Kneeschers Mansluujzitting, Mondial

10 juni

Een 6-tal gerenommeerde internationale
antiquairs uit binnen- en buitenland,
presenteren samen een volledig palet van stijlen
en tijdperken uit de antiekwereld: meubelen,
gebruiksvoorwerpen, decoratie, juwelen, zilverwerk, oude boeken, brons, beeldhouwwerken,
gravures, glaswerk, keramiek, Oosterse kunst.
Gepassioneerde verzamelaars en liefhebbers
zullen in de verzamelingen menige zeldzame en
unieke stukken ontdekken.
De Antiekbeurs ademt dan ook de geschiedenis
van verschillende eeuwen: ieder object staat
voor een bepaalde periode, een stijl of een
‘way of life’.
Openingstijden:
zaterdag 9 juni: 11.00 tot 18.00 uur
zondag 10 juni: 11.00 tot 18.00 uur
Toegang is gratis

LMC

Electronics

voor al uw
PC, laptop, audio,
GSM en tablet problemen
046 - 443 45 20
www.laptopreparatie.com
info@laptopreparatie.com

10 juni
10 juni
16 juni
24 juni
24 juni
28 juni
1 juli
7 juli
7 juli
5 augustus
24 augustus
25 augustus
25 augustus
1 september
2 september
14 september
16 september

16 september
22 september
27 september
30 september
6 oktober
6 oktober
21 oktober
21 oktober
25 oktober
27 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
18 november
25 november
29 november
1 december
9 december
14 december
15 december
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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.

Opening en open dag Stegen 35
Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening en open dag van het gebouw Stegen 35
(voormalig schoolgebouw van obs de Kring) op zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 15.00 uur
De gebruikers zullen zich vanaf 11.00 uur aan u presenteren.
U kunt onder het genot van een hapje en een drankje kennismaken met de verschillende verenigingen.
Zij zullen de volgende activiteiten voor u organiseren:
• Jeu de Boules
• Wafels bakken en
schminken
• Computerproeflessen
• Yogaworkshops
• Oud Hollandse spelen
• Expositie van
schilderijen
• Springkussen
• Hapjes verzorgd door
Marokkaans Tunesische
Vereniging Atlas
• Optreden zangkoor
• En nog veel meer!

Uiteraard kunt u het gebouw ook van binnen bezichtigen.
De officiële opening vindt plaats om 12.00 uur door de wethouders Thijs van Es en Hub Hodzelmans.
Wij hopen u allen op 16 juni te ontmoeten in Stegen 35!
De gebruikers van Stegen 35:
• KBO St. Jozef Beek
• Atlas MarokkaansTunesische vereniging Beek
• Computer Doe en
Leercentrum Beek
• Zuyderland Medisch
Centrum/Inloop GGZ
• Home
• Me time - by Emmie
• Schilderclub ’t Paletje
• Zangkoor Cantori La Vera
• Wijkteam Beek

Beek gaat slachtoffers Tweede Wereldoorlog herdenken
met Stolpersteine
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek gaat volgend jaar april voor zes Beekse woningen
Stolpersteine neerleggen. Stolpersteine zijn gedenktekens die voor de vroegere woonhuizen van door
nazi’s verdreven of vermoorde mensen worden gelegd. Stolpersteine zijn een blijvende herinnering aan
deze mensen en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Beek zal bij het plaatsen van de Stolpersteine een ceremonie houden. Daarbij
worden de persoonlijke verhalen van de in
totaal negentien Beekse slachtoffers verteld.
Ook zullen er liederen worden gezongen en
basisschoolleerlingen gaan gedichten voordragen. Alle Beekse basisscholen worden bij
de plaatsing van de Stolpersteine betrokken
door middel van een educatief programma.
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De gemeente Beek draagt
dit initiatief, en het
herinneren van de Tweede
Wereldoorlog in het algemeen, een warm hart toe.
De gemeente betaalt ruim
1500 euro mee aan het
realiseren van de
Stolpersteine en het
educatief programma.
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Kent u iemand die een lintje verdient?

In het afgelopen jaar hebben drie inwoners van de gemeente Beek een Koninklijke onderscheiding,
oftewel een lintje, gekregen. Burgemeester Christine van Basten-Boddin reikte op 26 april jl. namens
onze Majesteit de Koning lintjes uit aan Mia Hornesch en Annelies van Rens. Miranda van Reenen
ontving een lintje tijdens een andere bijzondere gelegenheid. Alle drie mensen met persoonlijke
bijzondere verdiensten voor de Beekse samenleving.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond.
Kent u zo iemand, die best eens in het zonnetje gezet mag
worden en een publieke erkenning verdient?
Iemand kan voor een lintje in aanmerking komen als sprake is
van jarenlange persoonlijke bijzondere verdiensten voor de
samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een
bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een
combinatie van beide.
Hoe vraagt u een lintje aan?
Als u iemand uit de gemeente Beek wilt voordragen voor een
Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de
gemeente, via tel.nummer 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl. De medewerker die de lintjes

behandelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn
voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.
Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden van
www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.
Dien de aanvraag op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd.
Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen.
Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar
tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt
uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2018 een aanvraag in.
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid?
Dan moet u tenminste zes maanden van tevoren een
aanvraag indienen.
Meer informatie over lintjes vindt u op www.lintjes.nl.
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Wandeling langs de wijksteunpunten van Beek
Op 1 mei zijn de vrijwilligers van Partners in Welzijn onder begeleiding van wandelcoach Harry Patiwael langs een aantal
wijksteunpunten gewandeld van Beek om kennis te maken
met de mogelijkheden die op deze ontmoetingsplekken worden aangeboden.
Het was de eerste wandeling met deze opzet. We hebben
Vivantes bezocht, de Muziekschool, gemeenschapshuis
Neerbeek en de nieuwe Hoeskamer van de Stegen 35.
Ook de KBO was van de partij en heeft de groep vrijwilligers

laten zien wat er allemaal aan activiteiten is te doen in de
Stegen 35.
De bedoeling van de wandeling is om vrijwilligers te laten
kennis maken met deze ontmoetingsplekken en vervolgens
hun cliënten de weg hier naar toe te wijzen. Ook hopen we
een wandelgroepje te kunnen starten voor ouderen en heel
laagdrempelig te beginnen met korte wandelingen. Ook
mensen met een rollator kunnen aansluiten. De wandelgroep
wordt dan begeleid door vrijwilliger Harry Patiwael.
De volgende vrijwilligerswandeling willen we organiseren richting Spaubeek en
kleine kernen zodat de vrijwilligers ook daar kunnen
zien wat er allemaal wordt
georganiseerd in de wijken.
Heeft u interesse om te
wandelen en wilt u dat
graag samen met anderen
doen dan neem contact op
met Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn
046-4575700
avermeulen@piw.nl of loop
binnen bij een van de wijkteams. Zij kunnen u verder
helpen.

Hulp voor overbelaste gezinnen:
Beek gaat samenwerken met buurtgezinnen.nl
De gemeente Beek gaat samenwerken met het burgerinitiatief buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen.nl
brengt gezinnen die ondersteuning nodig hebben in contact met gezinnen die ondersteuning kunnen bieden. Op die manier kunnen meer kinderen gezond en veilig opgroeien in het eigen gezin en wordt het
aantal uithuisplaatsingen teruggedrongen.
In iedere gemeente wonen gezinnen met kinderen die het
zonder steun niet redden. Dit zijn gezinnen waarvan de ouders vaak overbelast zijn. Draagkracht en draaglast zijn niet
meer in balans en problemen als werkeloosheid, armoede,
sociaal isolement, ziekte en relatieproblemen stapelen zich op.

een uithuisplaatsing of andere jeugdbeschermingsmaatregel.
In Beek willen we daarom nog meer inzetten op preventie en
laagdrempelige hulp aan overbelaste gezinnen. De samenwerking met buurtgezinnen.nl moet daar een bijdrage aan
leveren.”

Wethouder Thijs van Es: “Kinderen die opgroeien in zo’n overbelaste situatie hebben meer kans om op te groeien in een
sociaal isolement en een onveilige omgeving. Ook ontwikkelen ze vaker een cognitieve of sociaal-emotionele achterstand
dan kinderen die in een stabiel gezin opgroeien. Op de langere termijn leidt zo’n stressvolle gezinssituatie zelfs vaak tot

Buurtgezinnen.nl koppelt ‘steun- en vraaggezinnen’ aan elkaar. Vertrouwen en een goede klik tussen het vraag- en het
steungezin zijn daarbij randvoorwaardelijk. Want een steungezin is voor langere tijd de steun en toeverlaat voor een vraaggezin. Een lokale coördinator zorgt voor een goede koppeling
tussen steun- en vraaggezinnen. De coördinator onderhoudt
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tevens contact met de gemeente, het wijkteam, scholen, kinderopvangorganisaties
en andere betrokken in het sociale domein.
Op die manier worden vraag en aanbod
goed op elkaar afgestemd.

Wilt u zich aanmelden
als vraag- of steungezin?
Meer informatie vindt u
op
www.buurtgezinnen.nl.
U kunt ook een mail
sturen naar
nicole@buurtgezinnen.nl
of bellen via nummer
06-11182696.

Buurtgezinnen.nl bestaat sinds 2014.
Inmiddels zijn ruim dertig gemeenten
bij het platform aangesloten, waaronder
Sittard-Geleen. Beek hoopt dat dit jaar ten
minste vijf overbelaste Beekse gezinnen
hulp gaan krijgen van buurtgezinnen.nl.
Daarvoor betaalt de gemeente een
bijdrage van 15.750 euro.

Foto: Henry Peters, Studio G2.

Koninklijke onderscheiding voor
vrijwilliger van Partners in Welzijn
Wat was hij aangenaam verrast toen opeens de burgemeester
van Stein voor de deur stond om hem een koninklijke onderscheiding te overhandigen en op te spelden. Nico Havenaar
had totaal niets in de gaten en wilde naar de Voedselbank om
daar de handen uit de mouwen te steken. Zijn echtgenote en
kinderen hebben alles uit de kast moeten halen om hem thuis
te houden omdat elk moment een afvaardiging van de
gemeente voor de deur zou staan.
Nico Havenaar doet heel veel belangeloos werk voor de
gemeenschap. Ook bij Partners in Welzijn is hij vrijwilliger en

ondersteunt hij cliënten van Beek. Eenzame ouderen bezorgt
hij gezellige momenten met zijn aanstekelijke enthousiasme.
Zijn zus Nelly is een jaar geleden begonnen met het aanvragen en verzamelen van informatie over het vrijwilligerswerk
van Nico. Daar wilde Partners in Welzijn natuurlijk graag aan
mee werken. Pas één week voor de onderscheiding kreeg
zus Nelly bericht dat haar aanvraag was goedgekeurd.
In rep en roer was de familie om in een korte tijd voor een
verrassingsfeest te zorgen, Nico mocht tenslotte geen
argwaan krijgen. Ook Partners in Welzijn werd uitgenodigd
voor een verrassingslunch
bij zoon Bart.
Astrid Vermeulen en
Henk Bego van PIW zijn
Nico gaan feliciteren omdat
ook wij trots zijn op deze
vrijwilliger.
Nico je hebt het verdiend
en nogmaals proficiat van
Partners in Welzijn Beek
Wil jij ook vrijwilligerswerk doen en een maatje
voor eenzame ouderen
zijn?
Dan neem gerust contact
op met
Partners in Welzijn
046-4575700 of mail naar
maatjesbeek@piw.nl

jke onderscheiding.
Havenaar blij en verrast met Koninkli
Tweede van rechts: Vrijwilliger Nico
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Voor uw vragen over
hulp en ondersteuning

WIJKTEAM
Neerbeek

Beek

Spaubeek

Genhout

Ga voor meer informatie over de wijkteams naar

www.gemeentebeek.nl/wijkteam

Alle inwoners van de gemeente
Beek kunnen met vragen en
zorgen over hun persoonlijke
situatie terecht bij het wijkteam.
Heeft u bijvoorbeeld vragen over
opvoeding, opgroeien, wonen,
hulpmiddelen, dagbesteding,
schulden, vrijwilligerswerk of
mantelzorg? Of maakt u zich
zorgen over een eenzame buurman of ervaart u overlast?
Wilt u zelf de handen uit de
mouwen steken en een dorpsgenoot helpen? Het wijkteam
staat graag voor u klaar.
Een medewerker van het wijkteam komt
bij voorkeur bij u thuis of op een andere
plek die voor u vertrouwd is, om uw
vraag te bespreken. Het wijkteam gaat
met u op zoek naar de best passende
oplossing voor uw vraag of probleem.
Daarbij wordt gekeken wat u samen
met buren, vrienden, kennissen en familie kunt doen. Ook kijken we of er bijvoorbeeld een ‘maatje’, steun gezin,
klussendienst, huiskamerproject of ‘eetpunt’ kan worden ingezet.
Wanneer dat niet voldoende is, regelt
het wijkteam professionele ondersteuning. Tijdens het gesprek bij u thuis kunt
u zich laten bijstaan door iemand die u
vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger
of goede kennis.
Samenstelling wijkteam
Het wijkteam bestaat uit casemanagers
jeugd- en WMO van de gemeente Beek
en professionele hulpverleners zoals de
wijkverpleegkundige van Zuyderland en

Ons kan niks gebeuren, een voorstelling over wat
dementie teweeg kan brengen
Vrijdag 29 juni 2018 om 19.30 uur
Gemeenschapshuis te Neerbeek, Callistusplein 9
Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Ondanks de veelheid
aan informatie, boeken en films, worden mensen toch nog vaak overvallen
door de problematiek en de consequenties van deze ziekte en hoe daar
dan mee om te gaan.
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een maatschappelijk/sociaal werker van
Partners in Welzijn. Eén aanspreekpunt
zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende deskundigen*.
Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben.
* In verband met privacy redenen wordt uw
vraag of persoonlijke situatie alleen besproken
met andere wijkteamleden als u daarvoor
toestemming geeft.

Locaties en tijdstippen
Het wijkteam bestaat uit een Casemanager WMO/Jeugd van de gemeente
Beek, een sociaal/maatschappelijk werker van Partners in Welzijn en een wijkverpleegkundige van Zuyderland. Bij
locatie de Muziekschool is de Wijkraad
elke dinsdag beschikbaar.
Aanwezigheid van de overige partners
is op afspraak. Bekijk onze spreekuren
hieronder:
Beek, locatie de Muziekschool
(Doctor Stassenstraat 88).
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Beek, locatie de Stegen (Stegen 35).
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Beek, locatie gemeentehuis
(Raadhuisstraat 9).
Woensdag en donderdag van 9.00 tot
12.30 uur.
Neerbeek, locatie gemeenschapshuis
(Callistusplein 9).
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek, locatie MFC ’t Raodhoes
(Musschenberg 101).
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur
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Contactgegevens
Gemeente Beek

Zuyderland

Casemanagers Jeugd
Yvonne van Klaveren, Helma Bons,
Germaine Waltje en Ria Lacroix.

Wijkverpleging
Saskia Krings (Beek)
088 - 1184548, 06 - 10882720
saskia.krings@zuyderlandthuiszorg.nl
Grietje Boonstra (Spaubeek - Neerbeek)
088 - 1184550, 06 - 46411840
grietje.boonstra@zuyderlandthuiszorg.nl

Casemanagers WMO
Monique Hendrikx, Nancy Slenter,
Judith Vogten, Arian Ramakers en
Brigitte Dumont.
046 - 4389222
wmojeugd@gemeentebeek.nl
Schuldhulpverlening
Wieb Bruist
046 - 4389222
info@gemeentebeek.nl

www.zuyderland.nl/zorg/thuiszorg/
over-thuiszorg/

ZOwonen
Woonconsulent
Eugène Geerards
046 - 4209600
e.geerards@zowonen.com

www.gemeentebeek.nl/wijkteam
www.zowonen.com

Partners in Welzijn
Maatschappelijk werkers
Leo Hellewig
046-4575700
lhellewig@piw.nl of
Renata Jednoróg
046-4575700
rjednorog@piw.nl
Sociaal werkers
Miranda Brangers (Beek Oost-West)
046 - 4575700, 06 - 10036153
mbrangers@piw.nl
Maarten Wehrens (Neerbeek)
046 - 4575700, 06 - 48972743
mwehrens@piw.nl
Koen Vanspauwen (Spaubeek,
Geverik, Genhout, Kelmond, MAA)
046 - 4575700, 06 - 22380736
kvanspauwen@piw.nl

Politie
Wijkagenten
Dave Maessen (Beek Oost)
Mario Corstjens (Beek West)
Alexander Theunissen (kernen)
0900 - 8844
wijkagentbeek@limburg-zuid.politie.nl

Wijkraad (de Carmel)
Wijkraadsleden
Herman Teiwsen
046 - 4280150
h.teiwsen@wijkraaddecarmel.nl
Rob Wolfs
046 - 4280150
robwolfs1402@gmail.com
www.wijkraaddecarmel.nl

www.partners-in-welzijn.nl

Menselijk contact is van levensbelang. Maar wat als de
contactsleutel kwijt is? Als de logica verdwijnt en de woorden
hun inhoud verliezen? Als de gesprekspartner lijkt te
verdwijnen, dan wordt het zoeken. Dat kan hopeloos lijken.
Betutteling, onbegrip, wanhoop en zelfs boosheid liggen op de
loer. Begrip, acceptatie en mededogen zijn mooie woorden,
maar het is een moeizaam en vaak een eenzaam pad.
Deze voorstelling is bedoeld voor iedereen die te maken
heeft of krijgt met mensen die lijden aan dementie: familie,
mantelzorgers, vrijwilligers, leerlingen en professionals in de
ouderenzorg en verder voor iedereen die in het onderwerp
geïnteresseerd is.

De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur en wordt gespeeld
door Jan Rauh en Helma Giebels.
Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om met de
spelers na te praten over ervaringen en de dilemma’s.
Dit ook in relatie tot mantelzorg.
U bent welkom! Graag aanmelden bij het Gemeenschapshuis
Neerbeek, telefonisch via 046-4371182 of via e-mail aan
info@centrumweng.nl Mocht u zich door omstandigheden niet
kunnen aanmelden dan bent u toch altijd op het laatste
moment welkom.
U kunt deze voorstelling kosteloos bezoeken.
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Mantelzorgbijeenkomst
De eerstvolgende Mantelzorgbijeenkomst is op
14 juni in de Stegen 35 in Beek (achter de kerk)
van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Het thema van de bijeenkomst is: wat gebeurt er
om je heen als je zelf zorgt voor iemand anders?
Je wereld kan steeds kleiner worden. Sommige
mensen om je heen zie je niet meer zo vaak en je
staat er steeds meer alleen voor, terwijl je wel behoefte hebt aan sociaal contact. Wat doe je dan?

Steunpunt
Mantelzorg

Westelijke Mijnstreek

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Graag aanmelden via 0464575700 of via email mantelzorg@piw.nl
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Astrid Vermeulen.
Iedereen is welkom ook als u geen mantelzorger bent maar wel geïnteresseerd bent in het thema. Koffie en iets lekkers staat uiteraard voor u klaar.

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:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Vrijwilliger Hoeskamer 't Raodhoes in Spaubeek (V2053)
Wij zijn op zoek naar gastheer, gastvrouw voor 't Raodhoes in Spaubeek.
Ben je netjes, gastvrij, vind je het leuk om anderen te helpen en ben je
beschikbaar op maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.
Aarzel dan niet om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen!

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk
vrijwilligerswerk zijn er diverse inloopspreekuren
in de gemeente Beek.

• Assistent/co-docent bij het Computer Doe- en Leercentrum. (V1698)
Computer Doe- en Leercentrum geeft allerlei computer- en
tabletcursussen/workshops aan 50 plussers,
Op onze website www.cdl-beek.nl kunt u een indruk krijgen van de
omvang van ons lespakket en de manier van werken.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.

• Voorzitter KBO afd. Beek (V1733)
KBO afdeling Beek zoekt per direct een voorzitter. Taken zijn o.a.
leidinggeven aan bestuursvergaderingen en bijeenkomsten, het samen
met de penningmeester controleren van de inkomsten en uitgaven van
de afdeling, toezien op een correcte uitvoering van genomen besluiten.
• Vrijwilligers Speelgoedbank de Grabbelton (V1723)
Speelgoedbank de Grabbelton is op zoek naar enthousiaste
vrouwelijke vrijwilligers die helpen met het aannemen, sorteren en
schoonmaken van speelgoed.
• Chauffeurs gezocht voor de wensbus Beek (V2004)
De Wensbus (of Wensauto) is aanvullend vrijwilligersvervoer
ondersteund door Provincie Limburg. Dit gebeurt met auto’s of bussen
die geschikt zijn voor het vervoeren van maximaal 4 tot 8 personen.
De Wensbus rijdt naar bestemmingen in kleine kernen, buurten en wijken
die niet met het (regulier) openbaar vervoer bereikt kunnen worden.
De bus rijdt op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur. De dienst willen
we splitsen van 8.30uur tot omstreeks 13.00 uur en dan tot 18.00 uur.

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
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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