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Van de Redactie
Hopelijk bent u allen weer fit en gezond na de
enerverende, maar vermoeiende vasteloavend en
zijn de prinsen en prinsessen weer naar planeet
aarde teruggekeerd, terend op een levenslange,
fantastische ervaring.
Was februari de maand van de “vasteloavesgekte”, maart is de maand van
“politieke gekte”. Het is nl. weer verkiezingstijd. Dat betekent dat er uit alle
hoeken van onze mooie kernen ineens posters, beloftes en vriendelijke
glimlachjes tevoorschijn komen.
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 en
uiteraard wil elke partij zich van haar beste kant profileren.
Omdat we allen weten dat politici lang van stof kunnen zijn, heeft de
Nuutsbaeker een mooi schema gemaakt en elke partij een aantal
steekwoorden gegeven.
Dat leest een stuk prettiger en omschrijft “to the point” waar elke partij
voor staat.
Aan u dan de keuze op wie u gaat stemmen.
Ik wens alle partijen, zoals de Fransen het mooi verwoorden:
Liberté, égalité et fraternité. (vrijheid, gelijkheid en broederschap)
Verder bevat deze editie een prachtige diversiteit aan artikelen en
uiteraard een heerlijke foto-collage van alle mooie optochten.
Wie weet, herkent u zich wel terug.
Ik wil u wederom nog een keer wijzen op het mailadres.
Alles dient gericht te worden aan:
nuutsbaeker@gmail.com Dit kunt u op de voorpagina vinden.
Het Ziggo mailadres vervalt binnenkort.
Zoals de jeugd van tegenwoordig appt: CU
(met andere woorden: tot volgende maand)
Christy
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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)

Ons winter assortiment is weer op peil! Rookworst,
balkenbrij, zuurkoolspek, stamppotten etc. Heerlijk!
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Drumband Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Nederlands Kampioen 2e divisie
Op zondag 20 januari jl. nam de drumband van Fanfare St.
Caecilia Spaubeek o.l.v. Roland Jaegers deel aan het
Nederlands Kampioenschap van de Koninklijke Nederlandse

Muziek Organisatie KNMO in Wijchen. Hiervoor werd de
drumband uitgenodigd nadat ze op 19 november vorig jaar
de Limburgse titel behaalde tijdens het LBT Bondsconcours in
St. Odiliënberg.
De drumband bracht een prachtige muzikale
uitvoering van het werk “Fauquemont” van Henk
Martens. Fauquemont (Valkenburg) is een compositie, waarin de diverse indrukken van de plaats
Valkenburg ten gehore worden gebracht. Denk
hierbij aan de kasteelruïne, de mooie natuur, de
welnessomgeving en het pretpark de Valkenier.

De Paasbestellijsten
liggen vanaf 5 maart
voor u klaar in
de winkel

De jury van het NK beoordeelde de uitvoering van
de drumband o.l.v. Roland Jaegers met 91,33
punten: een eerste prijs met lof der jury en tevens
het veroveren van de landstitel in de 2e divisie,
waarvoor de kampioenswimpel werd uitgereikt. Een van de
juryleden sloot zelfs zijn beoordelingsrapport af met de
lovende woorden “ik heb genoten”.
De drumband speelde op een sublieme en professionele wijze
en toonde wederom aan dat inzet, toewijding en doorzettingsvermogen tot een geweldig resultaat kunnen leiden.

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

PAASMAANDAG
ZIJN WE GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur
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1. Sport en cultuur

BBB-NDB wil de positieve gezondheid
stimuleren door een goed beweegaanbod,
via verenigingen, scholen, Grenzenloos
Actief en een gratis Sport-en Beweegpas.
Geen bezuinigingen op cultuur en het
sport- en cultuurstimuleringsproject NJOY
behouden.

Een bloeiend verenigingsleven, van sport tot
muziek, vormt de basis voor een sterke
samenleving. De gemeente neemt daarom
een meer faciliterende rol aan.
In het cultuurbeleid staan echte Beekse
tradities en evenementen centraal.

2. Zorg door de gemeente
gericht op o.a zieken, ouderen
en jongerenbeleid

BBB-NDB heeft het uitgangspunt dat we
niemand in de kou laten staan en we hebben
hoge ambities o.a.: seniorenvriendelijke
gemeente, de inclusieve samenleving
(iedereen doet mee) en een integrale
wijkgebonden aanpak.

Zorg dicht bij mensen, in de eigen wijk,
is het uitgangspunt.
We werken samen op Zuid-Limburgs niveau
voor goede jeugdzorg.
Voor ouderen staat blijven meedoen in de
samenleving, en oud worden in de eigen
omgeving centraal.

3. Integrale veiligheid efficiënt
invullen

BBB-NDB wil niet alleen incidenten
aanpakken, maar vooral de achterliggende
problemen aanpakken als gedeelde
verantwoordelijkheid tussen alle partijen:
Gemeente, Politie en Openbaar Ministerie en
het Veiligheidshuis.
Instandhouding Buurtpreventie-Apps.

Het CDA staat voor een streng handhavingsbeleid en gerichte inzet van BOA’s en
politiecapaciteit om criminaliteit effectief
aan te pakken. Openbare ruimte en
bedrijventerreinen worden waar nodig
gevitaliseerd om een veilige omgeving te
creeëren.

4. Onderwijs en
maatschappelijke vorming

BBB-NDB wil een Integraal Kindcentrum in
elke kern met een Bieb op School.
En we blijven SAMEN BOUWEN aan onze
gemeenschap, door het aanboren van
Burger!Kracht en het uitvoeren van
“Zo werken wij in Beek”.

Het behoud van Basisonderwijs is belangrijk
voor de leefbaarheid in alle kernen.
Specifiek in Beek centrum onderzoeken
we de bouw van een nieuw integraal
kindcentrum.

5. Recreatie, milieu en
omgeving

BBB-NDB is voorstander van kleinschalige
vrijetijdsbesteding en ontspanning en wil de
vitaliteit van het landelijk gebied behouden
en geen industrie in Kelmond en het
monitoren van de luchtkwaliteit rondom de
luchthaven.

We weren zware industrie uit kleine kernen
zoals Geverik en Kelmond, en koesteren de
natuur die onze gemeente rijk is.
De realisatie van de keutelbeek,
door Neerbeek, wordt versneld.

6. Kleine kernen,
denk aan openbaar vervoer

BBB-NDB wil blijven inzetten op
woonmogelijkheden voor iedereen,
een veilige openbare ruimte, een schone
leefomgeving en met de voorzieningen die
nodig zijn om kernen vitaal en leefbaar te
houden, zoals de Wensbus voor Beek.

Burgerkracht wordt in alle kernen ingevoerd:
initiatieven uit de samenleving worden
ondersteund, zoals bij de BMV in Spaubeek.
De behoefte van de inwoners van de kern
staat daarbij centraal.

7. Bedrijfsleven,
denk o.a. aan MMA,
maar ook aan particulieren

BBB-NDB wil met name inzetten op de
duurzame ontwikkeling van Aviation Valley
tot een sterk economisch cluster.
Grote kansen liggen met name op het
gebied van transport en distributie, de
Maintenance Boulevard (vliegtuigonderhoud)
en opleidingen.

De gemeente versterkt het vestigingsklimaat
binnen de gemeente. De concrete behoeften
van ondernemers zelf staan centraal in de
doorontwikkeling van het economisch
beleid. Daarbij is bijzondere aandacht voor
het MKB.

8. Duurzaamheid

BBB-NDB wil serieus werk maken van ons
klimaatbeleid door het Groene Net en samen
investeren in het verduurzamen van
woningen en het grootschalig opwekken van
zonne-energie.
Daadkrachtig uitgevoerd door een eigen
wethouder Klimaat.

Iedereen moet mee kunnen doen aan het
verduurzamen van Beek. Individuele
investeringen in duurzaamheid worden
gestimuleerd, maar er worden ook mogelijkheden ontwikkeld om in breder opgezette
projecten te participeren.
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Cultuur is een voorwaarde voor een
aantrekkelijke woonomgeving.
Verenigingen, kunst en musea vragen een
nieuw beleid.
Onder de slogan ‘Sporten is gezond’
sportverenigingen steunen om inwoners bij
sporten te betrekken.

De sportvoorzieningen in de gemeente missen
de balans tussen behoefte en ambitie. SBB mist
hier de “Beekse maat”. Vooral het groots opgezette SPL de Haamen zal de burger de komende
jaren veel geld gaan kosten. Waar mogelijk zal
SBB plannen ontwikkelen om dit aan te passen.
De cultuur in zijn vele facetten is in Beek goed
ontwikkeld en wordt gewaardeerd.

Een actief verenigingsleven is van belang
voor een prettige leefomgeving.
Sport en cultuur moeten betaalbaar zijn
voor alle inwoners. Alleen zo kan iedereen
participeren.
Ondersteunen van kleinschalige
evenementen.

Een kleine gemeente kán het verschil
maken. Initiatieven zoals een uitkering
zonder sollicitatieplicht voor oudere
werklozen of een lokaal werkbedrijf voor
de publieke ruimte. Zodat iedereen naar
vermogen mee kan blijven doen.

Zorg door de gemeente gericht op o.a. zieken,
ouderen en jongerenbeleid. Bij velen en bij SBB
is bekend dat de voorzieningen i.h.k.v. de WMO
steeds moeilijker bereikbaar worden voor de
doelgroep. Teveel wordt veelal gekeken naar de
kosten i.p.v. de behoefte van de zieke en/of oudere medemens. Juist voor deze groep komt
SBB op en zal zij zich blijven inzetten.

Beek: een dementievriendelijke gemeente.
Iedereen moet de mogelijkheid hebben tot
meedoen!
Een divers woningenbestand voor jong
en oud.
Wijkteams zijn een belangrijke schakel
binnen de gemeente voor zorg op maat.

Het huidige BOA budget is te beperkt.
Progressief Beek wil dit uitbreiden en
samen met de politie en burgers kijken
naar de mogelijkheden om de gemeente
Beek veiliger te maken.

SBB heeft herhaaldelijk erop gewezen dat
veiligheid, vooral voor de oudere generaties,
een belangrijk onderdeel vormt van hun
levensomgeving.
Meer voorlichting is gegeven maar ook het
toezicht en handhaving zal moeten worden
uitgebreid.

Het gevoel van veiligheid bij de inwoners
moet meer dan goed zijn.
Wijkagenten dienen prominent aanwezig en
aanspreekbaar te zijn.
Veilige schoolroutes vragen voortdurend
aandacht.
Participatie leidt tot minder criminaliteit.

De afnemende leerlingenaantallen zetten de
bestaande onderwijsvoorzieningen in Beek
onder druk. Progressief Beek streeft naar
een kwalitatieve, goede en evenwichtige
verdeling van de scholen binnen Beek en de
omliggende kernen.

In de toekomst kan niet worden gegarandeerd
dat de basisschoolvoorzieningen in elke kern
kunnen worden voortgezet. SBB streeft er wel
naar. SBB is tevens voorstander om jongeren al
vroeg bewust te maken van hun aandeel in de
maatschappij en daar hun vorming op aan te
passen. Ze moeten zich bewust worden dat de
gemeenschap groter is dan hun eigen cocon.

Professioneel (muziek/gym)onderwijs.
Stageplaatsen in gemeente inventariseren
ten behoeve van onderwijsinstellingen.
Belangrijk effect: jongeren aan het werk,
leefbare gemeente omdat de jeugd blijft.
Moderne bibliotheek als bron van
kennisvergaring en ontmoeting.

Beek heeft prachtige wandelgebieden
waarvan wij het groen willen beschermen.
Verder wil Progressief Beek inzetten op het
terug dringen van afvaldumping om de
recreatieve waardes in deze mooie
omgeving te behouden.

Zowel met recreatie als omgeving neemt onze gemeente een
vooraanstaande plaats in met vele mogelijkheden. Het zou toch
prachtig zijn om een meanderende beek vanaf de Oude Pastorie,
door het veld, naar de Molen St. Jansgeleen te zien lopen. Een
schitterende wandeling door het veld. SBB is hier een groot voorstander van. De kans op wateroverlast in Neerbeek is vrijwel nul.
Het milieubeleid kan en moet beter, nog steeds zien we veel afval
dat langs de openbare weg gedumpt wordt. Voorlichting en de
opvoeding in het gezin en op school speelt hier een grote rol.

Naast wandelpaden, ruiterpaarden en
fietspaden ook routes voor mountainbikes.
Water langer vasthouden door infiltratie in
bodem.
Versterken van sociale samenhang in
kernen.
Zonneweiden in het buitengebied leidt tot
landschapsvervuiling.

De buurtbus blijft voor ons een must.
Wel zien wij graag een vernieuwing in de
brandstof van diesel naar elektriciteit.
De bereikbaarheid van trein stations en
winkels moet gegarandeerd blijven.

Door het project Burgerkracht wordt getracht de
saamhorigheid en het versterken van de sociale
samenhang in de kernen te vergroten. Er zijn al
verschillende veelbelovende activiteiten in gang
gezet. In plaats van het openbaar vervoer wordt
ook een alternatief vervoersconcept met vrijwilligers uitgevoerd. De “Wensbus”, mede op initiatief van SBB is daar onderdeel van.

De VVD Beek wil dat kleine kernen goed
bereikbaar zijn op een duurzame wijze.
De dienstregelingen van het openbaar
vervoer dienen goed op elkaar aan te
sluiten.

Beek bruist en de economische motor draait
op volle toeren. De geluidshinder, fijnstof en
stank neemt toe op Maastricht-Aachen
Airport. Een verantwoorde balans tussen
economie en leefmilieu is hierbij essentieel.

SBB heeft werkgelegenheid bovenaan in het
programma staan, vooral aandacht voor
bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Meestal geeft het veel mensen voldoening
om te kunnen voorzien in hun eigen
levensbehoeften.

Zo weinig mogelijk regels.
Bevordering vestigingsklimaat.
Goede communicatieve infrastructuur.
Goede (digitale) verkeersinfrastructuur,
waarbij de kernen binnen onze gemeente zo
min mogelijk worden belast.
Goede samenwerking zowel regionaal,
provinciaal en euregionaal.

Een duurzaam Beek, dat maken we samen
en daarvan profiteren we samen.
Progressief Beek ondersteunt burgeren verenigingsinitiatieven rondom
duurzaamheid zodat draagvlak en resultaat
worden vergroot.

Vooral op het gebied van energie is SBB groot
voorstander om alternatieve vormen te gebruiken
en te ontwikkelen. In de toekomst zullen er meer
technische systemen aangeboden worden. Dat
laat onverlet dat de bewoner zelf ook zijn
steentje kan bijdragen om het energie-gebruik,
waar mogelijk is, te verminderen. Ook het “Repair
Café” is op voordracht van SBB ontwikkeld.

Sterk inzetten op de grootschalige inzet
van zonnepanelen op de daken van
bedrijfspanden en particulieren.
Daken met asbest moeten worden
verwijderd. Daarbij moet de vervanging
met zonnepanelen worden gestimuleerd.
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Mindfulness bij Kuijs Fysiotherapie in Beek
In deze hectische tijden blijkt het voor veel mensen steeds moeilijker om
“af te schakelen” en tot rust te komen. Het leven wordt steeds jachtiger.
Alles moet sneller, efficiënter en beter. Wij eisen steeds meer van onszelf.
De hoeveelheid prikkels is enorm toegenomen met de komst van tv, computer,
mobiele telefoons, iPod’s en iPad’s. Langzamerhand is het bijna noodzakelijk
geworden om al die prikkels te gaan managen. Mindfulness helpt om weer
even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met stress.
Wat is mindfulness?

Mindfulnesstraining

Mindfulness betekent eigenlijk: leven
met meer aandacht. Met meer aandacht je dagelijkse activiteiten uitvoeren en daardoor ook meer kunnen genieten van de kleine, mooie en toch
vaak alledaagse dingen in je leven.
Mindfulness leert je om beter om te
gaan met stress. De training leert je
ook om eerder stil te staan bij de
zaken die er echt toe doen, zowel de
grote als ook de kleine dingen in het
leven. Mindfulness leert je om anders
tegen zaken aan te kijken waardoor je
die anders en beter gaat ervaren.
Soms klinkt dit allemaal wat zweverig
maar dat is mindfulness zeker niet; er
wordt juist geleerd om met beide
benen op de grond te blijven.

Men kan mindfulness-training volgen
bij Kuijs Fysiotherapie in Beek.

De training
wordt gegeven
door
Anke van
Banning,
fysiotherapeut
en
gediplomeerd
mindfulnesscoach.
De training, in kleine groepjes of
individueel, duurt 8 weken met een
frequentie van 1 keer per week.

Infoavond
Wilt u meer weten over Mindfulness?
Wilt u te weten komen of het iets voor u is?
Kom dan naar de gratis info avond over de
cursus Mindfulness.
Op deze avond krijgt u uitleg over wat mindfulness is, wat we tijdens de cursus doen
(evt. een korte oefening/voorbeeld meditatie)
en wat u ermee kunt bereiken:
Datum: 27 maart 2018
Tijd:
19.00 uur
Locatie: Kuijs Fysiotherapie,
O.L. Vrouweplein 31
6191 Beek
Wilt u de infoavond bezoeken?
Mail dit naar Anke (info@fysiofitcare.nl)
en vertel met hoeveel personen u wenst
te komen.
Wenst u meer info of wilt u zich
opgeven voor de training?
Neem contact op met
Anke van Banning: 0464371657
of mail: info@fysiofitcare.nl

UW HAAR ONZE PASSIE!
Wij bieden professionele
haarverzorging aan voor jong
en een jaartje ouder.
Voor zowel mannen, vrouwen
en kinderen.
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DE Baekse BIG-shopper
PLUS Van Wijnbergen-BEEK
heeft afgelopen week haar
eigen Baekse bigshopper
gelanceerd.
De boodschappentas is op een speelse
wijze voorzien van allerlei typisch Beekse
elementen.
“Als supermarkt proberen wij ons voortdurend lokaal te onderscheiden.
Naast onze eigen productlijn met lokaal
assortiment, bekend onder de naam
Lekker Baek ontstond samen met een
oud-medewerker, welke inmiddels haar
studie heeft afgerond, het idee om ook een
eigen boodschappentas te ontwerpen.
Samen met Beau Jonkhout zijn we om
tafel gaan zitten en hebben we deze
Baekse tas ontwikkeld,“ aldus PLUS
ondernemer Tim van Wijnbergen.
Er zijn 15.000 tassen gemaakt.
De komende maanden wordt de tas gratis
weggeven bij aankoop van specifieke actie
artikelen. Daarnaast is de boodschappentas ook te koop.
“Deze kleurrijke tas vol met Beekse
elementen gaat de komende tijd het
straatbeeld van Beek bepalen,” aldus
Beau Jonkhout en Tim van Wijnbergen.

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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Laat uw stem horen op 21 maart !

LIJST

1

2. Hub Schoenmakers
Kandidaat wethouder

1. Thijs van Es
Lijsttrekker - kandidaat wethouder

12. Ben Derks

3. Danny Hendrix
Raadslid

13. Maarten Vonhögen

4. Anita Boekelman

14. Rob Wolfs

Raadslid

BBB-NDB hecht grote waarde aan een samenleving waarin plaats is
voor alle generaties en culturen, voor arm en rijk, voor mensen mét en
zónder beperking. Kortom, een samenleving waarin iedereen meetelt
en meedoet.
BBB-NDB streeft naar een samenleving waarin álle mensen zonder
meer ruimte en toegang hebben. Specifieke maatregelen voor mensen
met een beperking zijn daarin (vrijwel) niet meer nodig. Gewoon mee
kunnen doen is standaard. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke,
sociale en digitale toegankelijkheid. Het betreft ook werk, onderwijs,
wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning,
sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, enzovoorts.
Daarvoor is samenwerking nodig tussen de gemeente, inwoners,
bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen.
BBB-NDB gaat ervoor. Doet u mee?

8

5

Commissielid
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BBB-NDB rekent (weer) op u

5. Ger Hurenkamp
Raadslid

15. Riet Boel

6. Paul Montulet
Raadslid

16. Roger Cuijpers

7. Miranda v. Reenen
Raadslid

17. Shenna Wagenaar

8. Marcel Meurkens
Raadslid

18. Frans Stalman

9. Dennis v. Es
Commissielid

19. Hub Beckers

10. Wendy Montulet

11. Harrie Impelmans

Commissielid

Commissielid

20. Ad v. Tilburg

21. Maurice Wierikx

Commissielid

BBB-NDB heeft gekozen voor het motto ‘Samen Doen!’.
Dat hebben we gedaan omdat we ervan overtuigd zijn dat we elkaar nodig hebben.
BBB-NDB weet als geen ander dat we het samen met u moeten doen. Door midden in de
maatschappij te staan heeft BBB-NDB als enige echte lokale partij in Beek aangetoond
slagvaardig en bestuurskrachtig te zijn.
Door het samen te doen kan de gemeente Beek politiek stabiel en financieel gezond blijven.
Volgens BBB-NDB zijn dat de belangrijkste voorwaarden om het gewenst beleid mogelijk te
maken en Beek zelfstandig te houden.
U als kiezer heeft dit mede mogelijk gemaakt. Het beleid dat BBB-NDB heeft ingezet,
is degelijk verankerd in de gemeenteprogramma’s. Wij vragen bewust ook weer uw
vertrouwen, zodat wij voor Beek ook in de komende jaren dát kunnen realiseren wat wij
samen willen.
BBB-NDB wil de seniorvriendelijkste, sociaalste, kindvriendelijkste, duurzaamste
en economisch daadkrachtigste lokale partij van Beek zijn.

BURGER BELANGEN BEEK - NIEUWE DEMOCRATEN BEEK
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Vrijdag 19 januari was de
doordachte reden
om het functioneren van onze
gasten zo optimaal
mogelijk te maken.
Door bovenstaande
proberen we de
zelfredzaamheid te
stabiliseren waardoor mensen
langer in staat zijn
om thuis te kunnen
blijven wonen.

Met vrouwelijke nieuwsgierigheid ging
ik, samen met fotograaf Loe Bergers,
naar de Brugstraat nummer 3.
Hoe was het pand van Body Fashion
veranderd? Zou het nog herinneren aan
de kledingrekken, de kasten, de lades
met inhoud?
Op het moment dat we het pand betraden, wist ik meteen dat er een fantastisch nieuw concept was geboren.
Een uitnodigend pand, met een geweldige foto wand, een “briljante” kaart
van Limburg, een warme, hartelijke
sfeer en een heerlijk drankje en hapje.
Rond de klok van 6 werd Bella Vita officieel geopend door locoburgemeester
Thijs van Es.
Geen standaard “lintje doorknippen”,
maar een geweldige, hilarische speech,
die je van Thijs kunt verwachten.
Nadat hij zijn “Bella Donna’s” een hart
onder de riem had gestoken en ze veel
succes toewenste, ging de schaar erin.
De officiële opening was een feit.

En iedereen was het met elkaar eens.
Bella Vita is een prachtige aanwinst
voor Beek, want hoewel het aanbod in
winkels en bedrijven, en niet te vergeten
eetgelegenheden, opmerkelijk hoog is
in Beek, vormt Bella Vita een uniek concept binnen de gemeenschap.
Een formule waar vraag naar is,
een bijzondere formule:
Bella Vita Beek is een kleinschalige dagbesteding waar de cliënt centraal staat.
Ons doel is dat we mensen een mooie
en zinvolle dag kunnen bieden. Bij ons
staat gezelligheid, thuis voelen en vooral
het samen zijn voorop! We willen mensen uit het sociale isolement halen en/of
houden en hierdoor mensen nader tot
elkaar brengen.
Het vertrekpunt is wat iemand wel nog
kan vanuit zijn of haar eigen kracht. Het
stimuleren van zijn of haar kwaliteiten en
deze zoveel mogelijk tot stand te laten
komen. We proberen iedereen op een
leuke manier te stimuleren om deel te
nemen aan verschillende activiteiten.
Achter onze activiteiten zit altijd een

Waarom onderscheiden wij ons?
- Kleinschaligheid (werken in kleine
groepen; laagdrempelig)
- Meer individuele aandacht
- Professionele begeleiding
- Uitstapjes in kleine groepen
- Beweegprogramma’s worden
aangeboden
- Vervoer zit bij indicatie
- Huiselijke sfeer (laagdrempelig)
- Verse maaltijden (bv helpen met
bereiden etc)
Doelgroep:
Bella Vita Beek zet zich in voor senioren
met somatische aandoeningen, psychogeriatrische klachten, lichamelijke of zintuiglijke klachten, chronisch zieken en/of
psychische klachten.
Door diagnose overstijgende doelgroepen te combineren kunnen mensen van
en met elkaar leren. Hierdoor staat de
persoon centraal in tegen stelling tot het
ziektebeeld van iemand.
Wij willen de dagbesteding kleinschalig
houden dit betekend dat we ± 20 cliënten per dag ondersteuning kunnen bieden. Dit juist om kwaliteit te kunnen leveren, te behouden en cliënten
voldoende aandacht te geven. Deze
cliënten komen op indicatie van de
WMO en WLZ, hoe groot deze aantallen
precies zijn zal per dag verschillen.
Wij willen ons richten op senioren van
uit de Westelijke Mijnstreek; Beek,
Schinnen, Stein en Sittard-Geleen.
Malissa en Chayenna starten Bella Vita
Beek met veel enthousiasme en passie
voor het welzijn en de gezondheid van
de (kwetsbare) mens. Dit enthousiasme
willen ze overbrengen op zowel gasten
als andere zorgprofessionals.
Ze vinden het belangrijk dat mensen
zich op hun gemak en thuis voelen
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feestelijke opening van Bella Vita Beek

binnen hun dagbesteding en hierdoor
graag blijven komen.
Hierin willen ze hun gasten ondersteunen richting participatie in de
maatschappij en/of ontlasten van de
mantelzorger.
Twee jonge meiden die de sprong in het
diepe wagen.

Hoewel de behoefte voor een concept
als Bella Vita absoluut aanwezig is, zijn
het nog altijd doorzetters die zich hier
sterk voor maken.
En dat zijn ze, Malissa Ramakers en
Chayenna Casu, doorzetters.
Beek mag trots op deze dames zijn.
Christy

11
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Béste Baekenaere,
Trots mag ik jullie onze lijst presenteren. Een lijst vol jonge en
minder jonge kandidaten die allemaal op hun eigen manier zich
inzetten voor onze gemeenschap. Samen met en voor u willen
wij zorgen dat wij een bloeiend verenigingsleven houden, dat
er goede zorg en passende woningen zijn en dat Beek ook
iedereen mee kan doen.
Alle kernen zijn op onze lijst vertegenwoordigd en wij willen
de leefbaarheid in alle kernen versterken. Het CDA gaat niet
alleen Veur Baek, maar ook Veur Spaubaek, Nirbik, Genhout,

Ralph Diederen
Lijst 2 nummer 1

Geverik en Kelmond.
Ralph Diederen
Lijsttrekker CDA Beek

Stem 21 maart #VeurBaek

Lijst 2
1. Ralph Diederen, Beek
1. Geert Ghijsen, Neerbeek
3. Rob Schwillens, Spaubeek
4. Hub Hodzelmans, Spaubeek
5. Marie-José de Bruijn, Genhout
6. Michael Theuns, Beek
7. René Beaumont, Neerbeek
8. Henry Horsmans, Beek
9. Raymond Dirx, Beek
10. Thea Demandt, Beek

Top 10 kandidaten

maart 2018 NB no. 3:Layout 1

Huub
Haagmans
Geverik

Rick
Wouters

Page 13

Beek

Silvan
Falchi
12

Daphne
Schwillens
16

Sonja
Troisfontaine
Neerbeek

08:12

Daphne
Notten
11

Beek

14-02-2018

Neerbeek

Beek

13

Chelsea
Hurenkamp
17

Eugene
Pesch
21

Beek

Frank
Beaumont

Beek

18

Neerbeek

14

Jos
Gerits

Gregor
Dackus
22

Neerbeek

Marielle
Broekhoven
15

Wilma
van de Wouwer

Spaubeek

19

Peter
van de Velden
23

Spaubeek

Spaubeek

Spaubeek

20

Tiny
Coumans
24

Beek

25

Stem
21 maart

Hub
Gerrickens
Spaubeek

Erik
Lukken
26

Geverik

#VeurBaek

Veur onderwijs

Beek

27

Veur daadkrachtig bestuur

Mattie
Kaelen

Jean
Wachelder
28

Spaubeek

Veur
VeurVastelaovend
sterke verenigingen
en vrijwilligers

Veur
Veursterke
sterkeverenigingen
verenigingen

Veur
Veurtoekomstbestendige
sterke verenigingen kernen

Veur goed wonen

Veur burgerkracht

29
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Boek ’75 jaar bevrijding Beek’
Dinsdag 17 september 2019 is het
75 jaar geleden dat Beek bevrijd werd.
In de regio worden dan allerlei activiteiten georganiseerd. Een van de activiteiten in Beek is het presenteren van een
boek over de oorlogsperiode in Beek.

In het boek worden de dagboeken opgenomen die schrijver/journalist Sef
Mennens tussen 9 mei 1940 en
2 oktober 1944 schreef over de situatie
in Beek en omgeving.

De samenstellers van het boek zijn op
zoek naar nog niet-gepubliceerde foto’s
uit de oorlogsperiode in Beek.
Inmiddels is al materiaal binnengekomen
van het museum ‘Tweede Wereldoorlog’
en van de voormalige binnenlandse
strijdkrachten.
In de periode 1940-1945 zijn weinig
foto’s gemaakt in Beek.
Uitzondering is de periode na de bevrijding, want toen zijn diverse familiefoto’s
gemaakt met bevrijders.
Deze en andere foto’s zijn welkom en
kunnen worden opgenomen in het
boek.
Foto’s of documentatie over de Tweede
Wereldoorlog kunnen gestuurd worden
naar het adres
mennens-hamers@ziggo.nl
Het boek wordt het 24e deel in de serie
‘Wat Baek òs Bud’, uitgegeven door de
Heemkundevereniging Beek.

Bewoners van de Stationsstraat en Kakeberg op de foto met Amerikaanse bevrijders

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met
vastgestelde zekerheden.

Paul Mennens

Salon voor Huid- en
Lichaamsverzorging

Gezichtsbehandelingen
Wimperlifting
Pedicure

Voor alle notariële werkzaamheden kunt
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Wolfeynde 2, 6191 EB Beek
T. 0031 - (0)46 437 2454

Verkoop natuurlijke
huidverzorgingsproducten
Gellak
Manuele lymfedrainage
Bindweefselmassage
Cursussen

F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Monique Salden
,
Op t Veldje 24 - 6176 BK Spaubeek
Telefoon 06 - 28 46 39 78
info@huidverzorging-mistral.nl

www.huidverzorging-mistral.nl
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Optredens Baton Rouge Band in 2018
Nu de carnaval weer achter de rug is en
Pasen eraan zit te komen, kunnen we
weer vooruit kijken en hopelijk genieten
van het lekkere weer.
Tijd om jullie weer op de hoogte
te brengen van de optredens van
de Baton Rouge Band.
Nadat we afgelopen jaar helaas op het
laatste moment ons optreden tijdens de
Paasveemarkt hebben moeten afzeggen
i.v.m. ziekte van Hub Lacroix, gaan we
dit jaar op herkansing.
Zondag 18 maart zullen we optreden bij
’t Auwt Patronaat.
Normaal repeteren we hier iedere maandagavond in de grote zaal, tijdens de
Paasveemarkt zullen we voor de ingang
het winkelende publiek laten genieten
van onze muziek. We spelen in de middag, iedereen kan dus, nadat al het geld
is uitgegeven en alle tassen zijn gevuld,
komen genieten van onze muziek onder
het genot van een lekker drankje of een
kopje koffie.
De Baton Rouge Band is tegenwoordig
bekend in heel Nederland.
We hebben het verzoek gekregen voor
een optreden in Rhenen in de provincie
Utrecht. We zullen onze provinciegrenzen oversteken om de mensen daar ook
te laten genieten van de mooie muziek
die wij hier in Beek maken.
We zullen spelen op het jaarlijkse straatfestival op zaterdag 25 augustus 2018.

Dit is een groot straatfestival waar op
wel 10 verschillende plekken in de stad
voorstellingen van toneel, muziek, dans,
kunst etc. worden gehouden. Wij mogen
dit feest opluisteren met een optreden
op een groot podium midden in het centrum. We spelen daar tussen 13.00 en
18.00 uur.
We zouden het heel leuk vinden als
we supporters uit Beek hier mogen
begroeten.
We zien jullie graag op onze optredens!

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

Immers ieder mens telt, ook U!!

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

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl
15
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Een uniek geluid in 2018, vanuit
We hebben onze horizon dan ook verbreed en het thema samenwerking zal in
dit jaar bij onze (reguliere) activiteiten
volop terug te zien zijn.
Het eerste speciale moment vindt op
14 april plaats om 20.00 uur.
Het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht komt dan naar Beek.
Het orkest zal een concert genaamd
‘Missions’ uitvoeren in de Haamen.

De muzikanten brengen muziek vanuit
de hele wereld, meegenomen van de
plekken in het buitenland waar
Nederlandse militairen, missies hebben
uitgevoerd.
Het zal een van de eerste keren zijn dat
ze dit concert uitvoeren en het belooft
een spannend optreden te worden met
veel mooie klanken.
Het muziekkorps wil met dit concert de
Beekse gemeenschap trakteren op een
mooie muzikale voorstelling.

Dit jaar bestaat muziekkorps Sint
Callistus uit Neerbeek 80 jaar en dat
gaan we uitgebreid vieren. Een eiken
jubileum, zoals een 80 jarig jubileum ook
wel wordt genoemd, past uitstekend bij
onze vereniging. De vereniging heeft een
diepgewortelde band in het Neerbeekse
en bevindt zich in een uitgebreid bos
van verschillende verenigingen.
Door krimp binnen de vereniging is de
behoefte aan samenwerking de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect

Lijst

4

1. Roel Hoogeboom
2. Mathieu Schraven
3. Adri Hellenbrand
4. Jean Lendertz
5. Dianne Schraven-Golsteijn
6. Corné Vorstenbosch
7. Jan Steijns
8. Ronny Motké
9. Guus Martens
10. Richard Toorop
11. Sandra Knoben
12. René Muurmans
13. Tim Wouters
14. Hans Koomen
15. Richelle Sanijs

De enige en
originele
partij voor
de belangen
van senioren
1

2

16

3

4

5

6

7
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t Neerbeek
Het wordt een prachtige avond en voor
de twijfelaars, bezoek de facebook-pagina van het Orkest van de Koninklijke
Landmacht voor sfeerimpressies van
hun eerdere optredens. De entree voor
dit bijzondere concert bedraagt 14 euro
inclusief twee drankjes. Informatie over
de kaartverkoop is terug te vinden op de
site (www.sint-callistus.nl) en op onze
facebookpagina.
Het tweede moment zal op de officiële
oprichtingsdatum vallen, namelijk 1 juni.
Wij geven dan een jubileumconcert
met 80 muzikanten.
We hebben hiervoor muzikanten van
buurtverenigingen, oud leden, familieleden en vrienden van leden gevraagd.
Tijdens dit concert zullen we muziek uit
alle decennia van ons bestaan laten
horen, waarbij we vooral de lichte en
herkenbare muziek zullen uitvoeren.
Bij dit concert zal ook een professionele
special act aanwezig zijn om het korps
te ondersteunen om dit tot een ware
show te maken en het concert zal

plaatsvinden op 1 juni, om 20.00 uur in
Het Asta theater in Beek.
Tijdens dit concert zetten we de vele
vrijwilligers die de afgelopen jaren de
vereniging draaiende hebben gehouden
in het zonnetje. Wij uitnodigen hen uit
om gratis, vanaf een speciale plek, met
een drankje, ons concert te beluisteren.
Ook willen we al onze leeftijdsgenoten
uitnodigen om (gratis!) het concert te
beluisteren.
Dus, als u dit jaar ook 80 jaar wordt, in
Neerbeek woont en dit concert wilt bezoeken, mail dan naar
80jaar@sint-callistus.nl en vermeld
daarbij naam, adres en telefoonnummer.
Heeft u geen mailadres?
Geen probleem, neem dan contact op
met een van onze leden via
06-21836019. Wij bezorgen graag deze
gratis entreekaart voor ons jubileumconcert aan huis.
We hopen u te zien op een,
of beide, concerten er samen met u
een bijzonder jaar van te maken!

Landelijke partijen hebben ervoor gezorgd dat:

Dit zijn de ambities voor een gemeente welke cruciaal zijn voor een
gezonde samenleving.

• de koopkracht voor ouderen en gepensioneerden
verder omlaag gaat;
• de huurtoeslag per 01-01-2019 zal worden
verlaagd;
• de wet “Hillen” zal worden afgeschaft
(belasting op woning zonder hypotheek)
• de energiebelasting zal worden verhoogd;
• de motorrijtuigenbelasting weer wordt verhoogd;
• de Randstad enkel voldoende aandacht krijgt (denk
aan Groningen)

• Een maatschappelijke ontwikkeling vanuit de initiatieven van burgers;
• Een gezonde financiële begroting, welke doelmatig en helder is;
• Levering van ambtelijke diensten tegen kostprijs en het verlagen van
tarieven;
• Een sterk kernenbeleid om de sociale samenhang te verstevigen;
• Het behoud en versterking van het voorzieningenniveau in alle kernen;
• Het faciliteren van ouderen als het gaat om relevante voorzieningen;
• Het bouwen van starters- en ouderenwoningen op basis van behoefte;
• Voldoende en veilige speelruimten voor kinderen en meer zitbanken
plaatsen voor ouderen en voor personen met fysieke beperkingen

DUS STEM DAAROM OP DE
LOKALE PARTIJ
SENIOREN BELANG BEEK !

Wat is hieruit voortgekomen:
•
•
•
•

SBB is één van de sterke activisten van BURGERKRACHT
SBB draagt BELEVEND BEEK op handen
SBB is de initiatiefnemer van het REPAIR CAFÉ
SBB heeft met succes geijverd voor de aanleg van de
JEU DE BOULESBAAN
• SBB heeft de wens geuit om een busverbinding in Neerbeek te
behouden, de WENSBUS is hieruit voortgekomen.
• SBB heeft zich groot voorstander getoond van BMV in Spaubeek
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www.seniorenbelangbeek.nl
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Kennismaken met het Christelijk geloof in
de Alpha-cursus
Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar de betekenis
van het christelijk geloof. Ze ervaren dat er toch 'meer'
moet zijn. De alpha-cursus wil in een open en gastvrije
sfeer de mogelijkheid bieden om meer over het christelijk
geloof aan de weet te komen.
Wat is de alpha-cursus?
De alpha-cursus is een kennismakingscursus met het
christelijk geloof. In tien avonden en een weekend/zaterdag worden een aantal basisprincipes uitgelegd. De cursus is ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels hebben
meer dan negenentwintig miljoen mensen in meer dan
100 landen deze alpha-cursus gevolgd. Overal zijn mensen
enthousiast.
Beek Leeft biedt deze kennismakingscursus met het christelijk
geloof aan. In een ongedwongen sfeer worden kernthema’s
van het geloof behandeld. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De eerste avond
is een vrijblijvende introductieavond. Op de Alpha-cursus
maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof.
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal
met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in
kleine groepjes door. De Alpha-cursus biedt daarom ook ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

De cursus is gratis. Zodra er een aantal aanmeldingen binnen
gekomen zijn, wordt (in overleg met de deelnemers) een startdatum geprikt en cursuslocatie vastgesteld.
Tijdens deze eerste avond kijken we welke vervolgdata het
beste uitkomen voor de deelnemers en bespreken we de
opzet van de vervolgavonden. Het is overigens niet verplicht
om alle cursusavonden te volgen.
Heeft u interesse in deze gratis Alpha-cursus?
Neem dan contact op met dhr. Peter Baan, telefoonnummer
06-40466498 (WhatsApp kan ook). E-mailen kan ook via
beek-leeft@solcon.nl of www.beek-leeft.nl.

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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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

14e jaargang nr 3 (maart) 1988
... Op de voorpagina wordt alle eer gebracht aan het
mandoline en gitaar-ensemble CRESCENDO dat de
veertig jaar heeft gehaald. Op 26 januari 1944 namen de
gebroeders Clermonts en Pieke Paes het voortouw in
handen. En het gaat nog steeds crescendo.
... Nu onze burgervader in Amerika is om Beek te promoten
kan iets uit de raadsvergadering verteld worden.
Jan Eyssen moet het maar als loco in goede banen leiden.
Genhout is er niet gerust op dat het woonwagenkamp toch
op Den Hoogen Boom zal terecht komen. Zeker nu de
gemeente daar grond heeft aangekocht. PB wil een monumentenverordening, en paul Mennens denkt dat Beek een
dorp van staal, kunststof en alluminium dreigt te worden.
En het voetgangersprobleem krijgt voor de ouderen enige
voorlichting. Al is de uitdrukking “Ga via het middeneiland
met VOP over het westelijk tracée naar de huisarts” voor
de oudjes wel erg onduidelijk.
Op het einde is het afscheid van Pierre van Bogaert als
raadslid. Met bloemen, mooie woorden, een erepenning,
een oorkonde en een krabbel in het gouden boek, verlaat
hij met zijn vrouw de raadszaal.
... Op de praatstoel zit deze keer de scheidende locoburgemeester Pierre van Bogaert. Hij vertelt zijn hele
levensloop aan de lezers van de Nuutsbaeker.
... Op 1 april gaat het gebeuren. In het kader van uitbreiding
zwemfaciliteiten gaat men een proef nemen met naaktzwemmen. Vrijdag van 9 tot 10 en daarna bekijkt men of
deze actie wordt gecontinueerd. Voelt u ook al nattigheid?
... De verenigingen hebben ook wat te melden. Zo kampt
honkbalclub Cheetahs met ergerlijk en kostbaar vandalisme.
Na diverse inbraken in het eigenhandig gebouwde clubhuis
waar materialen en honkbalspullen
worden opgeslagen, is men nu bezig

...

...

...

...

...

met vernielingen aan te richten uit puur vandalisme. Ze zijn
nu noodgedwongen het restant te slopen en op te ruimen.
TSMK Lucia geeft haar jaarlijks koffieconcert.
En in verband met het uitgebreide programma is de
aanvangstijd op 11.00 uur gezet. Van alle geledingen
zullen de 140 leden een optreden verzorgen.
De schietvereniging “De Keulsteeg” uit Neerbeek heeft
weer een kampioenschap in de wacht gesleept.
Deze 2 jaar geleden opgerichte vereniging, kolkt van
overwinningen. Er is ook al een 2e team gevormd.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
En Genhout viert weer feest. De voetbalclub GSV’28 viert
haar 60 jarig jubileum. Men gaat allereerst proberen alle
oud- GSV ‘ers bij elkaar te krijgen. Ook nemen zij u mee
naar Tirol onder de tonen van de beroemde band “De Viller
Spatzen”. En de 15 koppige Willy Wenmaekersband is van
de partij evenals “De Henkie Penkie Band”. Ook ontbreken
niet De Hetzendaeler muzikanten uit Urmond en uiteraard
de eigen Genhouter Egerlander Freunde. Alles speelt zich
af in het ruitersportcentrum aan de Manegeweg.
En let op. In verband met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is de spoorwegovergang aan de
Oliemolenderweg afgesloten. Weet u waar die is?
Provinciaal Volkshuisvesting heeft volgend bouwcontignent
(75) goedgekeurd.
10 huurwoningen aan de Zandstraat; 15 huurwoningen
hoek Brugstraat/Molenberg; 18 huurwoningen en
11 premiekoopwoningen aan de Broekhovenlaan; ook
6 premiekoopwoningen in Genhout; Sektorkoopwoningen,
7 in Broekhovenlaan, 5 in Genhout en 1 in de Dorpstraat
Als reserve nog diverse huurwoningen.

Groetjes, Japo
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Op zondag 11 maart boeiende
presentatie bij het IVN Spau-Beek

IVN Spau-Beek

Begrazing als landschapsvormend proces!
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent van harte welkom in het IVN-home
‘Moorheide’, in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Waar planten voorkomen, leven dieren die hiervan leven.
Planteneters hebben ieder hun eigen voedselstrategie ontwikkeld.
Planten, op hun beurt, hebben zich beschermd tegen grazers of profiteren
er juist van. Ook andere dieren profiteren van het begrazingspatroon.
Op deze manier zijn complexe ecosystemen ontstaan waarin planteneters
een belangrijke rol spelen. Door het ontbreken van grote grazers in het
landschap, is er een ontbrekende factor ontstaan in het landschapsvormend proces. Tijdens de lezing wordt u meegenomen in de
geschiedenis van de grote grazers in Nederland. Vervolgens gaan we kijken
hoe Nederland het voortouw neemt in het herintroduceren van grote
grazers in Natuurgebieden. Daarnaast kijken we naar de effecten die
verschillende grazers hebben op de landschapsvorming en waarom we
juist wél of niet kiezen voor verschillende soorten in verschillende gebieden.
In een latere excursie-sessie gaat u mee het veld in om naar verschillende
kuddes te kijken. In Schinveld is de kudde dermate groot en
zelfvoorzienend, dat heel mooi het natuurlijke gedrag van de grote
grazers te zien is. Dit gedrag is niet, of in ieder geval minder duidelijk
aanwezig in kleine kuddes.
Carin neemt de deelnemers graag mee in de wereld van de grote grazers,
die hele landschappen omvormen, doordat ze structuurrijke graslanden
onderhouden, bosverjonging mogelijk maken en een enorme toename
van de biodiversiteit van zowel dieren als planten bewerkstelligen.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur
in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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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.
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Jubileumconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert op zondag
11 maart a.s. te 14.30 uur een bijzonder concert in
het Asta Theater te Beek. Het evenement staat geheel
in het teken van het jubileum van Dion Ritten, die
inmiddels 25 jaar dirigent is van het koor.
Gasten zijn de tenor Pascal
Pittie en de mezzosopraan
Lien Haegeman. De sopraan
Kim Savelsbergh, die
oorspronkelijk óók op het
programma stond, heeft
wegens onvoorziene
omstandigheden te elfder
ure moeten afzeggen.
Het instrumentale gedeelte
wordt verzorgd door
Guilherme Gomes
Raminhos, een Portugese
”Eclatante prominente surprises”.
gitarist en door Véron
Jongstra, die de begeleiding van koor en solisten voor haar
rekening neemt.
Daarnaast zijn er - als blijk van waardering voor de jubilaris enige eclatante prominente surprises te verwachten.
De entree bedraagt € 12,50 (zie www.beekerliedertafel.nl).

Dion Ritten © Foto: Esther Gouder

Naast artistiek leider van Mannenkoor Beeker Liedertafel is
Dion dirigent van Weerter Gemengd Koor Vivace, Koninklijke
Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, Kamerkoor Limburg,

22

Mannenkoor Beeker Liedertafel; in 2005 uitgeroepen tot
”Mannenkoor van het jaar.”
Hoogtepunten.
Onder leiding van de jubilaris heeft het koor de afgelopen
25 jaar vele hoogtepunten mogen beleven. Diverse grote
koorprojecten, binnen- en buitenlandse concertreizen en
festivals stonden op het programma. Enkele bijzondere
prestaties kunnen hierbij niet onvermeld blijven. Zo kende de
dirigent - vanwege o.a. de uitvoering van het Testament of
Freedom met het Blue Lake Jeugd Symfonie Orkest (USA ) in
1996 en de overwinning tijdens het Zuid-Nederlands
Korenfestival te Meijel in 1998 - een voortvarende start. Een
prestatie die in 2005 werd overtroffen toen het koor werd uitgeroepen tot MANNENKOOR VAN HET JAAR tijdens het
Nederlands Korenfestival te Rijssen.

Dion Ritten
Dion Ritten behaalde zijn
music degree aan het
Conservatorium van
Maastricht waar hij tevens
Koordirectie studeerde. De
studie werd voortgezet aan
de Staatliche Hochschule für
Musik Rheinland Grenzland
in Aken en afgerond met de
opleiding Orkestdirectie bij
prof. Louis Weemaels,
gerenommeerd oud dirigent van het Nationaal
Orkest van België.

Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en
Kamerkoor Cantate Venlo.
De Kerkradenaar is oprichter en sinds 2014 artistiek directeur
van het tweejaarlijkse Internationale Koorfestival Cantarode in
zijn woonplaats, een evenement dat in enkele jaren is uitgegroeid tot een van de prestigieuze koorfestivals in Europa.
Vanwege zijn bekendheid in de koorwereld wordt Dion nationaal en internationaal regelmatig gevraagd als jurylid en geeft
hij workshops.

In 2011 werd een eervolle vermelding behaald tijdens het
gerenommeerde Internationale Koorfestival van Lindenholzhauzen en in 2014 zilver tijdens de finale van het Nederlands
Korenfestival te Zwolle. Megaprojecten waarbij Dion Ritten
zijn sporen verdiende waren Borodins Polowetzer Tànze met
o.a. het Kerkraads Symphonieorkest in 2002; het
Warchildproject in 2004 en de Petite Messe Solenelle van G.
Rossini in 2008 (met het L.S.O. en als solist o.a. Pascal Pittie).
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Dion Ritten 25 jaar dirigent van het koor
Lien Haegeman

Lien Haegeman © Foto Vocal Chord

De Belgische mezzosopraan Lien Haegeman
begon haar opleiding aan
het Koninklijk
Conservatorium te
Antwerpen. Zij voltooide
haar muzikale vorming
tot operazangeres bij
Mya Besselink aan het
Maastrichts
Conservatorium. Een bijzonder detail hierbij is dat
Mannenkoor Beeker
Liedertafel destijds werd
gevraagd medewerking
te verleden aan het programma, dat voor dit
examen vereist was.

Lien debuteerde in de Zomeropera van Alden Biesen met Le
Nozze di Figaro van Mozart en bij Opera Zuid met La
Messaggiera van Monteverdi. Daarna trad zij op in de
Theaters van Mannheim, Kassel Schwerin, Nuernberg,
Bielefeld, en Weikersheim. In eigen omgeving was ze reeds
te horen in "de Munt" te Brussel alsook meermaals in
"De Vlaamse opera" te Gent en Antwerpen. Daarnaast vierde
zij grote succes in het concertgebouw te Amsterdam en de
Berliner Filharmonie te Berlijn. Recentelijk nog zong ze in
Athene de titelrol van Bizet's opera Carmen. Samen met
Pascal Pittie, Daphne Ramakers en Rob Meijers maakt
Lien Haegeman deel uit van het populaire ensemble VOCAL
CHORD.
Pascal Pittie
Pascal Pittie, inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde en
gevraagde tenor in binnen en buitenland, begon zijn opleiding
aan het Jeanne d’Arc College en aan het conservatorium van
Maastricht. Hij behaalde er de diploma’s eerste en tweede
fase zang alsmede operaklas, allen met onderscheiding. De
Beekenaar werkt regelmatig mee aan oratoria in de Benelux,
Duitsland en Frankrijk. Ruim 60 operarollen zijn hem op het lijf
geschreven en tijdens diverse internationale operafestivals
oogste hij veel bijval. Hij werkte onder andere samen met

dirigenten als Ed
Spanjaard en Jaap van
Zweden en daarmee ook
met een hele reeks
symfonie- orkesten in
binnen en buitenland.
Pascal Pittie is oprichter
en zanger van de
formatie Vocal Chord,
waarmee hij een brug
slaat tussen klassieke
muziek en popmuziek.
Guilherme Gomes
Raminhos
De thans 18 jarige
Portugees Guilherme
Pascal Pittie © Pippa Hendriks
Gomes Raminhos speelt
al vanaf zijn 8e levensjaar
gitaar. Eerst op de muziekschool Quebra Notas en vanaf zijn
11e op de Muziek Academy van Almada. In 2014 werd het
aanstormende talent toegelaten tot het Nationale
Conservatorium van Lissabon. Sinds september 2017
studeert Guilherme aan het Conservatorium te Maastricht bij
Carlo Marchionne.
De jonge virtuoos heeft reeds een rijkelijk gevulde prijzenkast. Sinds 2012 heeft hij
deelgenomen aan een
groot aantal solistenconcoursen in Almade,
Fundao, Leiria, Amarante,
Gaia, Guimaraes, Guard
en Montijo.
Hierbij sleepte hij acht
keer een eerste prijs in de
wacht, drie keer een
tweede prijs en drie keer
een derde prijs.
Mannenkoor Beeker
Liedertafel prijst zich
gelukkig met “de ontdekking” van de talentrijke
Portugees die nog maar
net van Lissabon naar
Limburg “verkast” is.
Guilherme Gomes Raminhos
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40% KORTING
EN MEER
IN ONZE

OP DIVERSE TUIN EN DIER PRODUCTEN

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

OP
=
OP
MERKELBEEK ∙ BELENWEG 29 | BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2
HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A | KERKRADE ∙ LOCHT 2

maart 2018 NB no. 3:Layout 1

14-02-2018

08:13

Page 25

beekseenergiecoöperatie
Beekse Energie Coöperatie opgericht
Geen mogelijkheid voor zonnepanelen op het eigen dak of geen zin in
rompslomp bij de aanleg, maar wel belangstelling voor een belegging met een
goed rendement en daarbij een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld?
Dan is de beekseenergiecoöperatie een kans!
De Beekse Energie Coöperatie werkt met de zogenaamde postcoderoos
regeling. Dat is een door de overheid ingestelde regeling waarbij de
deelnemers in de coöperatie het belastingaandeel op hun elektriciteitskosten
terug krijgen. Die postcoderoosregeling blijkt een succes; er bestaan in
Nederland al tientallen van deze postcoderooscoöperaties.
Deel kunnen nemen inwoners van de kernen met postcode 6191 en de
postcode gebieden die daar direct aan grenzen dus ook Spaubeek maar ook
delen van Elsloo, Nuth, Geleen en Meerssen.
Lid van de beekseenergiecoöperatie word je door voor tenminste vier
zonnepanelen deel te nemen. Voorlopig wordt uitgegaan van een investering
van € 250 per paneel. Maximaal kan worden deelgenomen voor het aantal
panelen dat het elektriciteitsverbruik van de woning of bedrijf dekt.
Voor een gemiddeld huishouden zijn dat dan ongeveer vijftien panelen.
Als deelnemer krijg je dan gegarandeerd vijftien jaar lang de energiebelasting
op de elektriciteitskosten terugbetaald. Per opgewekte kWh was dat in 2017
12,2 eurocent/kWh. Een kWh elektriciteit kost nu circa 21 eurocent.
Een minimaal rendement op de investering van 4% is de verwachting.
De beekseenergiecoöperatie brengt de zonnepanelen aan op daken van grote
gebouwen of braakliggende terreinen. Een Beekse onderneming is bereid om
zijn dak ter beschikking te stellen. Het gaat om ca. 250 panelen.
Als die capaciteit vol geboekt is, komen de zich daarna aanmeldende
coöperatieleden op de wachtlijst te staan totdat er een nieuw dak is gevonden.
De opgewekte stroom wordt geleverd aan het net, waarvoor de coöperatie
ca. € 0,05 per kWh krijgt. Met dat geld bekostigt de coöperatie de exploitatie.
De beekseenergiecoöperatie is een non-profit organisatie. De bestuursleden
zijn vrijwilligers.
De coöperatie is een initiatief van de Beekse burgers Henny Pelsers en
Jan Bijen.
De coöperatie start in het voorjaar 2018 met voorlichtingsavonden in de kernen van de gemeente Beek.
Meer informatie is te vinden op www.beekseenergiecooperatie.nl

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

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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Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

www.electrolemmens.nl
26

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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Lentetocht Spaubeek op zondag 25 maart 2018

Op zondag 25 maart organiseert het wandelcomité van fanfare st. Caecilia Spaubeek haar jaarlijkse Lentetocht. De routes
van 8-12-20 en 25 km gaan zoveel mogelijk door natuur en
over onverharde paden. Echter, na een lange winterperiode
worden de ergste modderpaden vermeden. Dit jaar lopen alle
routes grotendeels aan de zuidkant van de autosnelweg A76,
vooral door holle wegen en langs grote, eeuwenoude carréboerderijen. Op alle afstanden is gezorgd voor binnen rustplaatsen met toiletten.
Startplaats:

Multifunctioneel Centrum ‘t Raodhoes,
Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek.

Inschrijfgelden:

€ 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
- kinderen t/m 14 jaar gratis,
mits onder begeleiding.
- IVV stempel verkrijgbaar

Op startplaats en controles consumpties tegen wandelaarvriendelijke prijzen.
Let op: s.v.p. niet op de stoep parkeren, maar gebruik
toegestane parkeerplaatsen.
Bereikbaarheid:
met de auto via de A76 afrit 3 en bewegwijzering volgen.
Trein: NS-station Spaubeek op 15 minuten loopafstand tot
startlokaal.
Bus: Arriva lijn 54, halte Spaubeek centrum,
op 5 min loopafstand.
U kunt starten vanaf 7.00 tot 11.00 uur voor 25 km, tot
12.00 uur voor 20 km en tot 14.00 uur voor 8 en 12 km.
Het startlokaal sluit om 17.00 uur.
Voor inlichtingen: Hub Stevens 046-4433490
Tot ziens in Spaubeek op 25 maart 2018!
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Versterken van de d
van burgers in

Steeds meer informatie wordt digitaal gedeeld.
Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.
Daarnaast kan niet iedereen op elk moment een
beroep doen op familie, vrienden of kennissen. Dat
kan leiden tot vervelende situaties. Toch hoeft dat
geen probleem te zijn. In Beek is er een ruim aanbod aan mogelijkheden om je computerkennis te
vergroten.
Op 1 februari organiseerde het Computer Doe- en
Leercentrum (CDL) samen met de Domijnen, Vu
Maasland en Gemeente Beek een bijeenkomst
over het versterken van de digitale kracht van burgers in de Westelijke Mijnstreek. Een inspirerende
middag met diverse sprekers waarbij kennis en informatie werd uitgewisseld. Tevens was deze middag het startschot voor de nieuwe campagne.
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e digitale kracht
n de Westelijke Mijnstreek

Wethouder van Es opende
de inspiratiesessie en gaf,
mede aan de hand van eigen
ervaringen, aan dat het nodig
is om je te verdiepen in de
werkwijze van de computer
en mobiele telefoon. Dat
gaat namelijk niet vanzelf. Ook maakte hij duidelijk dat een vrij
grote groep mensen niet zomaar in staat is belangrijke informatie te verkrijgen. Daarom blijft de gemeente ook op andere
manieren informatie verstrekken, zoals aan de balie en in de
Nuutsbaeker.

kennis nodig gehad. En dan ga je nieuw werk zoeken en dan
moet het opeens. En als die wereld echt ontdekt is dan blijkt
dat er veel meer leuke dingen te leren zijn, dus doe ik samen
met mijn vrouw nog een cursus.”

De Domijnen deelde hun ervaringen over de basiscursussen
die zij aanbieden. Daaruit bleek dat er cursussen zijn voor elk
niveau. Ook kwam tijdens de inspiratiesessie een tweetal cursisten van het CDL aan het woord. Duidelijk werd dat velen in
het begin moeite hebben om de waarde van het gebruik van
computers in te zien.
“Ik heb 30 jaar op de vrachtwagen gewerkt en geen computer-

Het totale cursusaanbod van zowel het CDL als de Domijnen
is op een overzichtelijke manier gebundeld en wordt via een
folder verspreid. Cursussen worden niet alleen op een vaste
locatie gegeven, maar kunnen op iedere gewenste locatie uitgevoerd worden. Voor meer informatie over cursussen van het
CDL en de Domijnen kijk op www.cdl-beek.nl of
www.dedomijnen.nl/educatie

Een medewerker van Partners in Welzijn sprak tijdens de inspiratiesessie over de veranderende welzijnsdienstverlening.
De wijkteams signaleren dat veel mensen nog een behoorlijke
vrees hebben om de computer te gebruiken. Zij hebben nog
niet de weg naar de ondersteuning gevonden. Voor de organisatoren van deze bijeenkomst reden genoeg om de handen
ineen te slaan.

29
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Weer terug naar waar het allemaal ooit begon
Ze was de laatste tijd al wat vaker te
zien in Sporthal De Haamen. De geruchtenstroom kwam op gang, de gesprekken werden gevoerd. En nu weten we
het zeker. Handbalster Eefje Huijsmans
keert terug naar het oude, vertrouwde
nest. Een kwart eeuw geleden begonnen bij Caesar, mee overgegaan naar
BFC en dan nu weer terug naar het eerste damesteam van Anytime Fitness
BFC.

Rob Damoiseaux, binnen BFC verantwoordelijk voor technische zaken, is er
zichtbaar blij mee. “Met Eefje halen we
een brok ervaring in huis. Niet alleen
handbal-ervaring, maar ook levenservaring, rust en ‘handbalslimheid’. Ik kan
niet anders dan hier heel erg blij mee
zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor de
trainers van de damesselectie en voor
het bestuur. We zijn met Eefje het gesprek aangegaan omdat we in haar iemand zien die het team op het veld op
sleeptouw kan nemen. We hebben dit
seizoen belangrijke stappen gezet met
de doorstroom vanuit de eigen jeugdopleiding. Dat bevalt goed, dus daar gaan
we zeker mee door. Met al haar ervaring,
kan Eefje een soort van verlengstuk van
de trainers / coaches op het veld zijn.
Een echte spelverdeler die haar ervaring
deelt met haar teamgenoten. Dat misten
we nog.”
Eefje onderschrijft de rol die haar door
Rob wordt toebedeeld: “Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat ik het (heel) erg
leuk vind om speelsters aan te sturen en
tips te geven in hun spel. Als middenopbouwster ben je daar eigenlijk sowieso
al mee bezig. Ik word natuurlijk wat
ouder, en heb daardoor vaak wat meer
ervaring. Ik vind het ontzettend leuk om
dat te delen met mijn teamgenoten, daar
worden we namelijk als team ook beter
van!”
BFC is een bloeiende handbalvereniging
waar op dit moment meer dan 500 leden
de sport actief bedrijven. De heren van
30

Smezo BFC handhaven zich meer dan
verdienstelijk in de eredivisie na de promotie van vorig jaar, en de dames van
Anytime Fitness liggen op koers om dit
jaar kampioen te worden in de 2e divisie, met de promotie naar de 1e divisie
in het verschiet. “We zien binnen de vereniging een hele mooie mix van breedtesport (met een fantastische instroom bij
de jeugd) en van de prestatiesport in de
heren- en damesselecties” vervolgt
Rob. “Voor de talenten vanuit de eigen
vereniging creëren we hierdoor de optimale omstandigheden om zich door te
ontwikkelen. Eefje heeft de afgelopen
jaren natuurlijk in Duitsland, België en bij
andere clubs in Nederland gespeeld,
maar voelt voor ons toch als ‘eigen talent’. Haar basis is immers gelegd bij
Caesar en BFC. Ze is bij de B’s zelfs nog
door een van de huidige trainers van de
damesselectie, Karin Logister, getraind
en gecoacht. Oude tijden herleven…”
Eefje Huijsmans (31) woont in Puth en
werkt als fysiotherapeute en kinderfysiotherapeute bij Medi-Sport. Ze is haar
handbalcarrière begonnen bij Caesar /
BFC. Na een jaar bij Quintus heeft ze de
overstap gemaakt naar Duitsland, waar
ze op 2e Bundesliga niveau heeft gespeeld. Vanwege haar opleiding tot kinderfysio heeft ze er daarna voor gekozen om bij Venlo en Hasselt te gaan
spelen. Omdat dit laatste qua handbalniveau een beetje tegenviel en Eefje
toch nog een aantal jaar op top-niveau
wilde spelen, is ze vervolgens weer naar
Duitsland gegaan. Nu speelt ze bij Tus
Lintfort, een ploeg die afgelopen jaar gedegradeerd is naar de 3e Bundesliga
maar nu weer op koers voor promotie
ligt.

“Ik heb mijn besluit om terug te keren
naar BFC een aantal weken geleden genomen. En dit heb ik bij mijn huidige
club ook meteen gecommuniceerd.
Waarom ik ga stoppen in Duitsland? Ik
merk dat mijn leven echt volledig draait
om werken, sporten, gezond leven en
reizen. En dat ik dus niet eens tijd heb
om mijn huisje dat ik vorig jaar gekocht
heb, verder op te knappen en in te richten. Ik heb zo’n strakke planning, dat ik
vaak op zondag al eten sta klaar te
maken voor de rest van de week. Daar
ben ik wel een beetje klaar mee. Ik wil
ook wel eens lekker op de bank ploffen
en tijd hebben voor andere dingen. En
daarnaast ook nog lekker handballen. Ik
heb best wel wat wedstrijden van de
dames van Anytime Fitness BFC gezien
de laatste tijd, en ze doen het goed. Ik
houd van het snelle spel en de dynamiek. Van de vrijheid om als speelster
met een creatieve oplossing te komen
en om kansen te benutten. Ik zie dat allemaal terug in dit team. En ik denk dat
ik er ook nog wat aan kan toevoegen. Ik
heb er heel veel zin in.”
De meeste handballers denken aan
stoppen of aan een recreantenteam als
ze de 30 gepasseerd zijn. Eefje oogt
enorm fit en denkt nog niet aan stoppen.
“Nee joh, ik voel me beter dan ooit tevoren. Een aantal jaar geleden ben ik heel
bewust op mijn voeding gaan letten en
ben ik gerichte krachttraining gaan
doen. Dat doet me ontzettend goed, ik
merk dat mijn lichaam nu veel fitter is.
Natuurlijk is handbal een fysiek zware
sport, en ook ik heb her en der wat pijntjes en slijtages. Maar als het aan mij
ligt, ga ik nog wel even door in deze
sport.”
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21 maart 2018, wij zijn er klaar voor
Onze kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart 2018:

1.
ERIC HEITZER

“

Verfrissend en vernieuwend.
Met uw steun voor een sterk

Spaubeek

en sociaal Beek.

“

2.

3.

4.

DANY PIRSON
Genhout

MARTIJN KÖSTERS
Beek

CHARLES WILLEMS
Beek

5.

6.

7.

MAURICE WEUSTEN
Beek

NIENKE VENNIK
Beek

STAN NIJSTEN
Genhout

Progressief Beek: STERK EN SOCIAAL
Bekijk ons volledige programma op www.progressiefbeek.nl
/BeekProgressief/
31
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Prins Iv

Jeugdprins Pim II

2018

PRINSEN & JEUGDPRINSEN
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Jeugdprinses Desirée
en Hofdame Esmée
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Wie kent Wie

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

Aflevering 144

Beek

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.

NIEUW!

Pilates in Beek

NIEUW!

Pilates is een geschikte training voor gezonde mensen en
uitermate geschikt voor mensen met klachten.
Groepen max. 8 -10 deelnemers van alle leeftijden voor zowel beginners als gevorderden.
Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op voor een gratis proefles!

Therapie
Centrum
Beek

Weth Sangersstraat 6
6191 NA BEEK
Tel. 046-4371407
pilates@therapiecentrumbeek.nl
35
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PAASVEE
JAARMARKT
BEEK

Tel. 06-25123064
info@installatiebedrijfcarlokusters.nl
www.installatiebedrijfcarlokusters.nl
Centrale verwarming - Gas - Water - Sanitaire Installaties

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

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

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

Servicepunt

Servicepunt

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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Beek barst weer voor een dag
compleet uit zijn voegen!
Zondag 18 maart loopt Beek en omstreken uit voor de
76e editie van de Paasvee Jaarmarkt. De Stichting
Marktcommissie Beek laat ook dit jaar het volledige
centrum van Beek uit zijn voegen barsten. Tussen
10.00 uur en 17.00 uur zullen op verschillende plekken
in en rondom het Beekse dorpscentrum een grote diversiteit aan activiteiten plaatsvinden.
In het tentpaviljoen op de Markt staan dit jaar verschillende paardenrassen centraal. Het Merens paard, ook wel de
zwarte prins van de Pyreneeën genoemd, het Clydesdale
paard en het Friese paard, bereden door de Le Winnen
Showgroep. Presentaties van elk ras, demonstraties,
shows en spelletjes stellen de bezoeker in de gelegenheid
meer te weten te komen over deze prachtige dieren.
Onze kleinere gasten kunnen heerlijk de kleine boerderij
instappen om met het kleinvee te knuffelen. De konijnenen Pluimveevereniging Geleen-Stein, één van de vaste
deelnemers aan de Paasvee Jaarmarkt, zal u heel veel
verschillende dieren tonen. Om alles te completeren zal
ook Ut Buurke aanwezig zijn. Dit is een kinderdagverblijf
én BSO op de Boerderij.
“Baek Voiture”, nu al onlosmakelijk onderdeel
van de Paasvee
Jaarmarkt, heeft ook dit
jaar voor de oldtimer bezitters twee mooie oldtimer toertochten uitgezet.
Deze tochten hebben een
lengte van respectievelijk
60 km en 125 km, met als begin en eindpunt Beek.
Aansluitend aan de tochten zal om 15.00 uur het defilé
van deze oldtimers op de Maastrichterlaan / Wolfeynde
plaatsvinden. De ware auto- en motorliefhebber kan zijn
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hart ophalen aan een groot
aantal juweeltjes uit de
auto- en motorindustrie van
de vorige eeuw.

E
T

Het grote marktparcours,
met de lus rond het gemeentehuis, zal weer bevolkt worden door ambulante handelaren die hun grote
diversiteit aan waar aan de
man willen brengen. Naast
de marktwaar, zullen verschillende kermisattracties
zorgen voor het vertier van
de kinderen. Natuurlijk is
ook aan de inwendige mens
gedacht. Op en rond het
parcours zijn verschillende
eetkramen te vinden naar
ieders smaak.
Muziek en dans zullen ook
in het parcours te vinden zijn. Dansstudio Rick Schmitz zal
gedurende de Paasvee Jaarmarkt verschillende dans demonstraties geven, met dansstijlen voor jong en oud. Wordt u gegrepen door opzwepende klanken van muziek, schroom niet,
gooi de voetjes van de vloer en “dance, dance, dance”.
De Valkenier, ieder jaar
een zeer educatief
onderdeel van de markt,
zal te vinden zijn in de
tuinen rond het
Gemeentehuis.
Laat u uitleggen over het
valkeniers vak en geniet
van mens en dier in een
optimale samenwerking
in een toonbeeld van
wederzijds respect.
In het Auwt Patronaat aan de Burgemeester Janssenstraat zal
dit jaar de 2e editie van het Lifestyle & Beauty Event Beek
plaatsvinden. U kunt genieten van alles wat met innerlijke en
uiterlijke schoonheid te maken heeft.
Er staan zowel binnen als buiten leuke stands m.b.t. schoonheid, visagie, sieraden, schapenwollenproducten, voedingsadvies, mindfulness, etherische oliën, make-up, haarverzorging, massages en sport.

Een selectie van de deelnemers:
- Pedicurepraktijk Foot Care 4 All Beek
- Bonnail & Body Grevenbicht
- Me Time! by Emmie
- stOEr,Oorspronkelijk Eten
- Beautysalon Marjon Kepers
- Beauty4U
- Sjiek! aan huis, ambulante kapsalon
- Young Living- Team OILYwildlings
- Massagesalon Lian Konsten
- Loop met Floor / Mindful Run & Walk Beek-Sittard
Tijdens het Lifestyle & Beauty Event Beek kunnen
kinderen zich gratis laten schminken.
Niet alleen voor Lifestyle & Beauty moet je deze editie bij het
Auwt Patronaat zijn, ook de ware muziekliefhebber wordt hier
op zijn wenken benieuwd. In de tent voor het Patronaat zal
vanaf 13.00 uur live muziek te beluisteren zijn.
Achtereenvolgend zullen voor u de “Baton Rouge band” en
“De Baeker Hofkapel” een optreden verzorgen. Tot 17.00 uur
kunt u hier, onder het genot van een hapje en een drankje,
luisteren naar verschillende muziekstijlen die de beide bands
ten gehore zullen brengen.
In het Asta Theater organiseert LEGO-vereniging
Dutchbricks voor de tweede keer Bricktopia Beek.
Iedereen kan kennismaken met de eindeloze mogelijkheden
van het wereldberoemde steentje. Kom kijken naar de steden,
treinen en vliegtuigen en laat je inspireren tot nieuwe bouwwerken in onze bouwhoek (entree € 2,- per persoon).
Tussen de kramen aan de Raadhuisstraat is de toegang naar
de “Leopoldskerk” vrij gehouden. In dit kerkje zijn duizenden
nette tweedehands boeken uitgestald en deze hele collectie
wordt voor spotprijzen aangeboden. De opbrengst is
bestemd voor het onderhoud van het kerkje.
Tijdens de Paasveejaarmarkt
zijn alle winkels in Beek geopend en kunt u verder ook
nog een bezoek brengen
aan een van de vele expositieruimtes in Beek, zoals het
Elsmuseum, Hoeve den
Erver en het Gemeentehuis.
Wij hopen u graag te
mogen verwelkomen op
zondag 18 maart 2018.

Marktparcours
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Tribunus Plebes MMXVIII
Deze gemeenteraadsvergadering zal
voor de raadsleden en wethouders de
laatste zijn van hun huidige ‘regeringsperiode’. Er moet nog veel gedaan worden
om de nieuwe/ volgende Raad bij hun
‘aankomen’ een blanco papiertje te kunnen geven.
Als van ouds klinkt de hamer weer en we
gaan van slag met punt 1: van de
agenda; de opening.
Al snel volgt punt 2: spreekrecht burgers, trouwens hiervan wordt geen gebruik gemaakt en
punt 3: volgt met de ‘postverdeling’ van
de binnengekomen stukken en
bij punt 4: worden de notulen van de
vorige vergadering goedgekeurd.
Zoals gebruikelijk worden de hamerstukken verzameld en worden dan gelijk een
voor een met de hamer bewerkt.
Voor de volledigheid worden ze even kort
benoemd: punt 5: Kredietvotering verbouwing de Haamen indoor,
punt 6: Algemene Subsidieverordening
Gemeente Beek 2018,
punt 7: Vaststellen van Reglementen van
Orde en Gedragscode Bestuurlijke Integriteit en benoeming plaatsvervangend
griffiers,
punt 8: inzet financiële middelen uitvoering Gebiedsvisie Aviation Valley. Deze
hamerroffel betekent ook dat we al snel
gekomen zijn aan
punt 9: ‘upgrading’ verkeersregelinstallatie A76, Neerbeek/ asfalteringsonderhoudswerkzaamheden.
De factie CDA veert omhoog en met
grote stappen gaat het richting microfoon. Een waterval aan verwijten richting
Rijkswaterstaat voor wat betreft de warrige manier van werken bij dit project. Er
is afgesproken dat de gemeente SittardGeleen en Beek samen met Rijkswaterstaat overleg zouden hebben om
voorzieningen te treffen t.a.v. onder andere bewegwijzering rond verkeersplein

Kerensheide met uitloop naar Neerbeek
en Geleen. Herhaaldelijk komt/ kwam
vanaf de A76 zwaar verkeer terecht op
het viaduct bij Neerbeek omdat de bewegwijzering bij het verkeersplein Kerenheide te wensen overlaat. Dat levert zo’n
grote problemen op bij het viaduct, dat
CDA er zelfs aan denkt om het project
helemaal te stoppen.
De meeste fracties hebben ook klachten,
fractie SBB heeft het over “gebrek aan
deskundigheid” en “dat verdient geen
schoonheidsprijs”, fractie PB heeft het
over de “zorgvuldigheid die te wensen
overlaat” en dus geld kost, “laten we teruggaan naar de oude situatie”. Ergens
wordt er geroepen “ laat maar in de soep
lopen, het is geen probleem voor Beek
alleen voor Rijkswaterstaat en de gemeente Geleen”.
De fractie VVD vraag zich af wat de consequentie is van een niet door laten gaan
en/of het ‘niet betalen’. De wethouder
zit met de financiële verdeling van de
kosten, maar de beslispunten voor de
Raad zijn een aanvullende kapitaallast
voor de ‘up- grading’ van VRI Neerbeek
(Verkeersregel-installatie) van € 7.200,plus de kosten voor groot onderhoud asfalt van € 51.000, - te verwerken in de 1e
Bestuursrapportage 2018. Een CDA lid
geeft een stemverklaring en zal dus niet
mee stemmen, maar het voorstel wordt
aangenomen.
Volgende punt 10: Verkeerscirculatieplan kern Beek 2018, startnotitie.
De fractie PB vindt het goed dat gekeken
wordt naar de verkeersstromen in de
kern Beek en al eerder via het Centrumplan bij het onderzoek van de verkeerscirculatie van de Burg. Janssenstraat
dient meteen een amendement.
De fractie SBB geeft aan dat de verkeersveiligheid de grootste prioriteit
heeft, dit is ook zo in het budget 2018
opgenomen.
Volgens de fractie VVD moet dit plan

(08-02-2018)
breed gedragen worden, maar de voortgang/ resultaten/ stand van zaken van
het project moeten aan de bewoners regelmatig via buurt/ informatie bijeenkomsten worden terug gekoppeld. De
wethouder laat doorschemeren dat het
project in zijn geheel naar achteren geschoven zou kunnen worden.
PB trekt het door hun ingediende amendement terug.
Nu zijn we toe aan punt 11: Regionale
samenwerking onderhoud openbare
ruimten; definitief besluit. In de toekomst zullen de diverse ‘buitendiensten’
over de gemeentegrenzen heen gaan samenwerken. Zij gaan samenwerken met
mensen uit Sittard- Geleen en misschien
in een later stadium met mensen uit
Stein. Hiervoor is geld nodig om de onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De fractie PB is niet zo erg gecharmeerd
van de directe samenwerking met andere
partijen die in de toekomst wel eens de
regie zomaar willen overnemen. We moeten de vinger op de pols houden.
Er is nog tijd voor het vragenuurtje en dit
werd wel ingevuld, maar het antwoord
moet ik u schuldig blijven. Dan is het
weer tijd om ‘geweld’ te gebruiken met
de stevige hamerslag.

George Stevens

OPROEP --- OPROEP --- OPROEP
Met mooie carnavalsherinneringen, hilarische taferelen en lachwekkende foto’s
nog vers in het geheugen, vragen wij u het volgende:
Hebt u leuke foto’s, hebt u een humoristisch voorval meegemaakt,
was u getuige van een interessant gesprek…, mail het aan ons door.
Wij zorgen dat het bij de makers van de carnavalskrant terechtkomt
en wie weet wordt u vereeuwigd in de Baeker Pottentaot 2019.
Oh…, en schrijf gerust in het ABN.

Veer vertale ut waal in ut plat veur uch.
38
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NIEUW:

HAARVERLENGING
DMV MICRORINGS
kom langs voor meer info

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

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

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

7 dagen per week geopend.

Volg ons via facebook.com/excentriquebeek
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Weth. Sangersstraat 252 - 6191 NA Beek - Tel 046 - 2060500

maart 2018 NB no. 3:Layout 1

14-02-2018

08:22

Page 41

Hét adres voor sleutelkopiën,
schoenreparaties en naamborden
Winkelcentrum Makado
www.vonkenservice.nl

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

Limburgse weken met Limburgse
voordelen !

Winkelcentrum Makado
Weth. Sangersstraat 218

6191 NA Beek
Tel: 046 - 437 56 12

Week 10:

Week 13:

Luxe
Abrikozen
(Prinsessen vlaai)
slechts

Week 11:

Puddingkruimel
vlaai
voor slechts

5.99

Actie is geldig van 1 maart tot 14 maart 2018

9.99

Abrikozen
vlaai
slechts

5.99

Week 12:

Luxe Rijste
voor slechts

9.99
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INLOOPSPREEK U U R
Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

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

17 maart:
St. Patrick's Day met
live-music in café
d’n Döbbele Vônck
Op zaterdag 17 maart a.s. organiseert stichting
Baeker Blues Side in samenwerking met Mark en
Diana van d'n Döbbele Vônck een Ierse avond met
Dan Vanhoudt & Friends.

INLOOP
SPREEKUUR
Uw specialist in bewegen in Beek!

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

Deze dag - St. Patrick's Day - staat voor de nationale feestdag van alle Ieren over de hele wereld, die dan ook wordt
gevierd met veel muziek.
De band Dan Vanhoudt & Friends zijn bij velen bekend door
optredens op Baeker Rock Night, Walnoat Groove en o.a.
ook van hun optreden vorig jaar in d'n Döbbele Vônck.
De muziek die ze brengen is heel breed van Bob Dylan,
Neil Young, eigen werk en ook natuurlijk Ierse muziek.
De avond begint om 20.30 uur en de entrée is vrij.

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
42
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TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Tuinvereniging Kerkeveld nodigt u uit
Aan de Bosserveldlaan, achter een mooie beukenhaag, met uitzicht op
de weilanden richting Genhout, vindt u de volkstuin van tuinvereniging
Kerkeveld.
In deze volkstuin wordt al jaren met plezier getuinierd.
Het verbouwen van eigen groenten en fruit en/of het kweken van bloemen kan veel plezier, ontspanning en voldoening geven.
Voor komend tuinseizoen, zijn er enkele perceeltjes vrij.

We nodigen u uit een kijkje te komen nemen en
wellicht ook met veel plezier, samen met ons, met
respect voor mens, dier en milieu, te genieten van
deze plek.
Inlichtingen via Stella Starmans 046-4372109
of habets.starmans@gmail.com

Wereldberoemde film over Jezus’ leven in de
Kapelanie Beek
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.
Een tijd van extra verdieping en bezinning.
Op maandagavond 19 maart 2018 draait om deze
reden in de Kapelanie (Raadhuisstraat 17, Beek) vanaf
19.45 uur de beroemde Jezus-film, op groot scherm.
Deze wereldberoemde film, die inmiddels door
3 miljard mensen is bekeken en in meer dan 1500 talen
is vertaald, is een fascinerende verfilming van het leven
van Jezus. Alle opnamen van de film werden gemaakt
in het land en op de plaatsen waar Jezus werkte en leefde. Meer dan 5.000 figuranten werkten mee aan deze productie.
Zorgvuldig zijn alle feiten verfilmd die bekend zijn over Zijn geboorte, opvoeding, plaats in de samenleving, veroordeling, kruisdood, verrijzenis en hemelvaart. Een film dus, die gaat over Jezus, Die zorgde voor een omwenteling in de wereldgeschiedenis.
Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. De entree voor deze avond is gratis; een vrijwillige bijdrage is wel welkom.
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met 06-40466498 of jezusfilm@solcon.nl.
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Reünie Rowan Afdeling RA 142 van Scouting
St. Martinus
RA 142 is opgericht op
17 december 1966 en bestaat nu
ruim 50 jaar en dat gaan we vieren!
Er zijn tegen de 300 oud-leden en die
gaan we allemaal bij elkaar proberen te
brengen op een reünie.
We hebben al een groot deel van de oudleden persoonlijk of via email benaderd,
maar we hebben niet van iedereen de
contactgegevens.
Daarom hopen we via deze publicatie nog
veel oud-leden te bereiken.
Op de site
http://www.scouting-beek.nl/ra142.html
is terug te vinden wie zich al heeft aangemeld en van wie we nog contactgegevens
zoeken. Alle hulp daarbij is welkom.
Heeft u contactgegevens van een oud-lid op deze lijst, stuur dan zijn of haar emailadres naar RA142reunie@scouting-beek.nl,
zodat wij hem of haar ook kunnen uitnodigen.
De reünie vindt plaats op zaterdagavond 14 april en is bedoeld voor oud-leden van de jongensspeltak RA-142 en na het
samengaan met de Sherpa-afdeling in 2005 ook voor de vrouwelijke leden.
Oud-leden die dit bericht lezen kunnen zich via bovenstaande url aanmelden, want wij weten uiteraard graag van te voren
hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Groetjes van Jos Stijnen, Ab Nijsten, Franc Houtackers, Armand Pinkaarts, Tim Huurdeman

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

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

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Evenementenrooster

2018

WIST U DAT:
- Over 2 weken de wensbus in Beek gaat rijden
- U van deur tot deur gebracht kunt worden
binnen Beek naar:
• Kennissen/vrienden
• Winkels om boodschappen te doen
• Marktbezoek
• Bibliotheek
• Bezoek huisarts, fysiotherapeut, tandarts
• Verjaardagsfeest
• Begrafenis
• Station Beek-Elsloo, station Spaubeek
• KBO activiteiten of activiteiten in
woonzorgcentrum
- Maar ook naar
• Zorgcentra St. JansGeleen; St. Odilia;
Aelserhof; La Famille
• Ziekenhuis Geleen
- En ook naar
• Station Sittard
• Adelante Hoensbroek
- De prijs van een rit vanaf € 1,50 of
1 strip pp enkele reis is.
- We zoeken ook nog vrijwilligers als coördinator.
Wil je meer weten? Dan graag aanmelden voor
een informatiesessie via
wensbusbeek@gmail.com of 06-83 77 02 83

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

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

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 11103092 of
mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website:
www.vincentiusvereniging.nl

24 juni
28 juni
1 juli
7 juli
7 juli
5 augustus
25 augustus
1 september
22 september
27 september
29 september
30 september
6 oktober
21 oktober
25 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
25 november
29 november
1 december
23 december

40 jaar VV Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 13.00-17.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Toneel Sjpaubik Sjpeelt Het toneelstuk heet : “Wedde..??”
Lezing Vlinders en vogels in je tuin door Pascal Jongen, Oude Pastorie 25, Beek, 10.00-11.30 uur
Jubileumconcert Dion Ritten, dirigent van Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
76ste editie Paasveejaarmarkt
LEGO-tentoonstelling in het Asta Theater
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Libre, Geverik 9.30 uur
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Opening speeltuinseizoen 2018 De Speeltrein (Rooseveltlaan) van 13.00 tot 15.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 13.00-17.00 uur
Jaarlijkse wandeltocht Sint Callistus Neerbeek
Concert ‘missions’ uitgevoerd door het orkest van de koninklijke luchtmacht,
in De Haamen, org. Sint Callistus Neerbeek
Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Vredeskoor, Nuth 9.30 uur
Lezing Geologische geschiedenis Beekse bodem door Lei Nelissen, (IVN Spau-Beek),
van 10.00-11.30 uur, Oude Pastorie 25, Beek
Het geheim van het Vrouwenbos, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek
Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”
aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek
Garageverkoop heel Geverik
Kunstconcert door en voor jong en oud. Aanvang 14.30 uur in St. Hubertuskerk, Genhout.
Toneelvereniging Ons Genoegen speelt HARRY in zaal Vroemen, Genhout, aanvang 20.00 uur
en op zondag 15 april, aanvang 14.30 uur, met aansluitend receptie voor jubilarissen.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Queensparade Beek
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 13.00-17.00 uur
Lezing Geschiedenis van de Maria-verering door Paul Mennens, (Heemkundevereniging Beek),
van 10.00-11.30 uur, Oude Pastorie 25, Beek
Hemelvaarttoernooi VV Neerbeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Jubileum concert Sint Callistus Neerbeek met 80 muzikanten op 1 juni in het Asta Theater
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 13.00-17.00 uur
20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik
Antiekbeurs “Antiek aan Huis” van 11.00 tot 18.00 uur. Musschenberg 30 6176 BD Spaubeek.
Organisatie Victorian House Antiques & Art
Op stap met Hubertus, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie Heemkundevereniging Beek en IVN Spau-Beek
Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 13.00-17.00 uur
Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.
Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Multiculturele Dorpsdag
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
“Veiling mer dan angesj” v.a. 19.00 in het MFC te Spaubeek. Organisatie Auwt Prinse Sjpaubik
Op de loop met de Keutelbeek, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans.
Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
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Gemeente Beek
Speciale bijlage
Colofon Dit is een speciale bijlage van de Nuutsbaeker, maart 2018. Fotograﬁe: Gemeente Beek, Marc Schols (MCM Productions),
Zoontjens valuable roofs. Vormgeving: Dennis van Eikenhorst (Studio Eikenhorst). Tekst: Graziella Runchina [Tekst & Meer].

Voor Beek: wat
hebben we bereikt?
College van Burgemeester & Wethouders blikt terug op bestuursperiode
Er gebeurt veel in Beek. Als gemeente
doen wij er zichtbaar en onzichtbaar alles
aan om van onze gemeente een ﬁjne plek
te maken om te wonen, te werken en te
leven. Het hele jaar door werken wij met
onze partners, inwoners én ondernemers
samen aan de ontwikkeling en groei van
onze gemeente. Zo manifesteren wij ons
steeds meer als duurzame en innovatieve
gemeente door op uitgebreide schaal gebruik te gaan maken van zonne-energie.

Gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart 2018

46

Ook de samenwerking met de inwoners
krijgt een nieuwe dimensie door het project Burger!Kracht dat al veel enthousiasme teweegbrengt.
In deze speciale bijlage vindt u een greep
uit de resultaten die we de afgelopen bestuursperiode hebben gerealiseerd. Hoewel er altijd punten van aandacht zullen
zijn, presenteren wij u met trots de huidige
stand van zaken.

Mede dankzij u
kijken we dan ook
met vertrouwen uit
naar de komende
dynamische jaren
die voor ons liggen.
Het College van Burgemeester &
Wethouders Beek

Elke stem telt! U komt toch ook? Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem
uitbrengen tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het
hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Door te stemmen bepaalt u samen
met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad komen. U oefent zo
invloed uit op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar.
De stembureaus zijn 21 maart geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Als u stemrecht
heeft, dan krijgt u uw stempas automatisch toegestuurd.
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‘Trots op behaalde
resultaten waar onze
burgers de vruchten
van plukken’
Burgemeester Christine van Basten-Boddin
(Openbare Orde en Veiligheid, Marketing en Communicatie, Economische Zaken en Toerisme)
“Sinds mijn benoeming begin 2016 heb ik,
als nieuwe en eerste vrouwelijke burgemeester van Beek, veel aandacht besteed
aan uitgebreide wederzijdse kennismaking met de Beekse samenleving in alle
vormen en hoedanigheden. Ons informele
kofﬁerondje is daar één voorbeeld van: om
de banden met de inwoners te verstevigen
heb ik in de afgelopen
periode reeds tientallen
inwoners mogen ontvangen in het gemeentehuis.
Maar ook werkbezoeken
bij ondernemers, het
zichtbaar aanwezig zijn
bij veel evenementen in
de Beekse samenleving
en mijn nadrukkelijke
focus op de positionering van Beek in de regio
geven mij het gevoel dat
burgers hun burgemeester inmiddels kennen en vertrouwen in haar hebben voor de
toekomst. Ik vind het belangrijk om een
benaderbare en open houding te hebben
en heb inmiddels mogen ervaren dat inwoners mij zien als het gezicht en de vertegenwoordiger van ons mooie Baek. Daar
komt bij dat ik de komende periode ook
regelmatig maatschappelijke stages ga
lopen bij Beekse organisaties en bij onze

hulpdiensten. In de verwachting dat dit de
verbinding met de Beekse samenleving
nog verder zal versterken.
Vanuit mijn portefeuille Economische
Zaken zie ik nieuwe perspectieven voor
Aviation Valley, de luchthaven van Maastricht Aachen Airport en de omliggende
bedrijventerreinen. Ik ben
blij met de ontwikkelingen die deze logistieke
hotspot de afgelopen periode heeft doorgemaakt.
Dit past in ons streven
om Aviation Valley tot
een economische toplocatie te ontwikkelen
in Zuid-Limburg en de
Euregio. Een toplocatie
voor innovatie en duurzaamheid, hoogwaardige
bedrijvigheid en dienstverlening, maintenance, logistiek en vervoer. Aviation Valley heeft daarmee een grote toegevoegde
waarde als het gaat om werkgelegenheid
en leefbaarheid.

‘Ik vind het
belangrijk
om een
benaderbare
en open
houding te
hebben’

Helaas zijn er ook wat punten van zorg in
Beek. Een van die pijnpunten is het aantal
hennepkwekerijen binnen onze gemeentegrenzen. Vanaf mijn aantreden in 2016

hebben we zo’n tien grote hennepplantages ontmanteld. Sinds dit jaar treden
we, samen met betrokken instanties,
nog harder op tegen dit soort praktijken
in woningen en bedrijfspanden waar op
grootschalige wijze hennep wordt geteeld.
Waarschuwingen uitdelen is niet meer aan
de orde; we gaan over tot onmiddellijke
sluiting van die panden.
Gelukkig heb ik me vanuit mijn rol als burgemeester de afgelopen twee jaar vooral
kunnen inzetten voor een groot aantal zaken die energie geven en die de Beekse
burger direct ten goede komen. Ik denk
dan bijvoorbeeld aan de herlancering van
de marketingcampagne Belevend Beek
en het bijbehorende magazine, de Beekse
serie de Verleiding en het opzetten van het
regionale ondernemersevenement Brilliant
Business Awards: in mijn ogen een groot
succes. Daarnaast hebben we volop geexperimenteerd met nieuwe werkvormen
om burgers en belanghebbenden een belangrijkere rol toe te kennen bij besluitvormingsprocessen. Al met al ben ik vooral
blij om te zien dat de zaken die ik, samen
met de andere leden van het college, in de
afgelopen periode heb gedaan tot zichtbare resultaten hebben geleid.”

Aviation Valley
Er lonkt nieuw perspectief voor Aviation Valley, het gebied dat de luchthaven Maastricht Aachen Airport en omliggende bedrijventerreinen omvat.
Vestigingen van innovatieve bedrijven, honderden nieuwe arbeidsplaatsen
en stijgende passagiersaantallen voor de luchthaven liggen in het verschiet.
Aviation Valley moet in 2025 zijn uitgegroeid tot een economische toplocatie.
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Carmelitessenklooster
Sinds juli 2017 heeft Zorghuis Nederland zijn onderkomen in het voormalige
Carmelitessenklooster aan de Carmelstraat. Ongeveer 25 zorgbehoevende
bewoners hebben hier hun nieuwe thuis gevonden. Het klooster dateert uit
1936 en heeft na tien jaar leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In
het Zorghuis krijgen bewoners 24-uurs verpleging en verzorging, maar er zijn
ook maaltijdvoorzieningen, revalidatie op beperkte schaal, dagbesteding en
palliatieve zorg.

Openbare orde
en veiligheid
De gemeente Beek treedt op tegen
zogenaamde kleine ergernissen
en overlast. En houdt toezicht en
controle op onder meer de naleving
van de Drank- en Horecawet.
Ook gaat de gemeente vanaf
dit jaar harder optreden tegen
hennepteelt in woningen en
bedrijfspanden. Nieuwe wetgeving
biedt daarvoor meer ruimte. Panden
waar grootschalig hennep wordt
geteeld, worden meteen gesloten.
‘Waarschuwingen uitdelen is niet
langer aan de orde’.
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Woonlasten Beek
De woonlasten in Beek gaan in 2018 verder omlaag.
De gemiddelde belastingdruk voor een gezin in Beek
daalt met zo’n zes euro. Met die belastingverlaging
verstevigt de gemeente haar positie als gemeente met
de laagste belastingdruk van Zuid-Limburg. Die positie
dankt zij aan een uiterst solide ﬁnancieel beleid in de
afgelopen jaren.

Bibliotheek in Beek

Asta Theater

De openbare bibliotheek krijgt een
andere rol. De openingstijden zijn
verruimd en de bieb wordt steeds
meer een informatiecentrum voor
‘levenslang leren voor iedereen’.
Ook het project ‘Bieb op school’
wordt dit jaar verder uitgebreid.
Basisschoolleerlingen hebben niet
alleen de keuze uit een uitgebreide
collectie kinderboeken, maar kunnen voor leestips ook terecht bij
een leesconsulent. Dit alles met
als doel om lezen te bevorderen.

Het Asta Theater vormt het ‘kloppend hart’ van Beek. Sinds november 2016 heeft het theater een
nieuwe exploitant. Deze exploitant
heeft een aantal investeringen
gedaan. Zo kreeg het Asta zijn
‘theaterfunctie’ terug en is de
balkonzaal voorzien van een bar
en multimediale faciliteiten. Een
verbetering van de functionaliteit
van het gebouw was noodzakelijk
om nog beter in te kunnen spelen
op de wensen van verenigingen.

De Oude Pastorie
De Oude Pastorie is niet weg te
denken uit Beek. Al in de 13e eeuw
werd de Pastorie geschonken aan
de Duitse Orde. Na jaren van religie
en landbouw raakte het gebouw
in verval. Anno 2016 is het gebouw
in ere hersteld. Aan de hand van
cultuurhistorisch onderzoek is door
een groot team gewerkt aan de
renovatie van de Oude Pastorie.
Het resultaat is een nieuwe parel
in Beek met een prachtige tuin.

Duurzaamheid
De gemeente Beek heeft een groen karakter. Die duurzaamheidsmissie draagt de
gemeente onder meer uit door het gemeentelijk wagenpark te voorzien van elektrische
auto’s, de daken van gemeentelijke panden
te voorzien van zonnepanelen en duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners.
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Burger!Kracht:
inwoners zelf aan zet,
gemeente ondersteunt
Wethouder Hub Hodzelmans
(Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte)
“Een vernieuwende benadering van de
burger. Dat is waar Burger!Kracht voor
staat. De afgelopen periode heb ik me hier
sterk voor gemaakt.
Inwoners van Beek
komen zelf met initiatieven en als gemeente kijken wij
hoe we die plannen
van inwoners kunnen ondersteunen.
Hoe is de taakverdeling? Wat doet de inwoner zelf en hoe kunnen wij als gemeente hierbij helpen, zijn de uitgangspunten
die bij Burger!Kracht centraal staan. Deze
manier van werken was nieuw voor ons
als gemeente. De aanpak blijkt succesvol.
Tot nog toe tellen we zo’n vijftien projecten
die zijn voortgekomen uit Burger!Kracht.
Variërend van de opknapbeurt voor de Ma-

riakapel in Spaubeek en de aanleg van de
jeu de boulesbaan in Neerbeek tot en met
de opening van een Repaircafé in Neerbeek. Het zijn slechts enkele voorbeelden
van initiatieven waarbij inwoners van de
kernen van Beek zelf aan zet zijn bij het
vormgeven van een
aangename woonen leefomgeving. De
ervaring heeft ons
de afgelopen jaren
geleerd dat die projecten waarbij inwoners zelf nauw betrokken zijn en waar
zij zich graag voor
willen inzetten veel meer tevredenheid en
trots opleveren dan initiatieven die vanuit
de gemeentelijke organisatie komen.

‘Leg het initiatief
neer bij de burger
en laat mensen
hun plannen in
praktijk brengen’

Inwoners komen zelf met ideeën. Voor de
ambtenaren en voor ons als bestuurders
is het vele malen ﬁjner om meer vanuit
mogelijkheden te werken en minder van-

Burger!Kracht
Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen
waar ze deel van uitmaken. Door iets te bedenken, uit te werken en anderen
enthousiast te maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking
hebben op alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke
als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich tot het enthousiasmeren en
ondersteunen van de inwoners.
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uit regels en procedures. Als je kijkt naar
wat we met zijn allen de afgelopen periode
gerealiseerd hebben, dan zie je dat inwoners vaak letterlijk de handen uit de mouwen hebben gestoken en enorm trots zijn
op het eindresultaat. Het neusje van de
zalm in dit kader is de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek
die straks onderdak moet bieden aan een
basisschool en een groot aantal verenigingen en zorgaanbieders. Een prestigieus en
grootschalig project dat al meer dan tien
jaar onderwerp van gesprek is, maar dat
nu eindelijk handen en voeten heeft gekregen, mede dankzij een groep enthousiaste
inwoners.”

Brede Maatschappelijke
Voorziening
Spaubeek
Er komt een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.
De BMV is een multifunctionele
voorziening, waar de basisschool,
verenigingen, het huidige MFC en
andere organisaties onder één dak
worden samengebracht en waar
dagelijks activiteiten voor jong en
oud gaan plaatsvinden. De BMV
zal als centrum van activiteiten
een belangrijke bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in en vitaliteit
van Spaubeek.
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‘Iedereen moet de
zorg krijgen die hij
nodig heeft’
Wethouder Thijs van Es
(Sociale Zekerheid, Welzijn en Zorg)
‘’In Beek laten wij niemand in de kou staan.
Dat is in een notendop waarvoor ik me
sterk heb gemaakt. De omvorming van het
werk- en inkomensbeleid waarin de verantwoordelijkheden van de gemeente groter
zijn geworden, vormde een belangrijk onderwerp in de afgelopen collegeperiode.
Ons uitgangspunt is nog steeds dat
iedereen in onze gemeente die zorg moet krijgen
die hij of zij nodig heeft.
Of het nu gaat om hulp in
de huishouding, ondersteunende begeleiding of
jeugdzorg. Door versterkt
in te zetten op jeugdhulp
willen we voorkomen dat
kinderen en jongeren tussen wal en schip
vallen. Hiervoor hebben we onder meer
geïnvesteerd in extra personeel.

lijk nog verder omlaag te brengen. Om dit
doel te bereiken, hebben we in de regio
afspraken gemaakt om werkloze jongeren
extra en intensief te begeleiden door het
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor
voortijdig schoolverlaters en het Jongerenloket.
De manier waarop we in Beek voor elkaar zorgen, blijven we gezamenlijk bepalen. Onder het motto ‘Zo werken wij
in Beek’ hebben we de
zorg de afgelopen periode nadrukkelijker in de
wijken geconcentreerd.
Dichtbij, zonder drempels en opnieuw met
een duidelijke rol voor
de inwoners, om samen
met zorgprofessionals
problemen en knelpunten zo snel mogelijk
te signaleren en op te pakken. Op deze
manier willen we bevorderen dat mensen
langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. De inzet van de wijkteams – de
ogen en oren in de buurt - in combinatie
met bijzondere vrijwilligersprojecten, zal
er mede voor zorgen dat de zorg in Beek
op een hoog niveau blijft. Het doet me oprecht plezier dat we met deze nieuwe manier van werken de meest adequate hulp
kunnen geven aan mensen die het nodig
hebben.”

‘In Beek laten
we niemand
in de kou
staan’

Als het gaat om de kwetsbare kant van de
arbeidsmarkt is er veel gebeurd. Het project ‘Vitaal aan het werk’ is hier een mooi
voorbeeld van. Met dit initiatief hebben
we een dertigtal Beekenaren vanuit een
bijstandssituatie naar een betaalde baan
kunnen begeleiden. Ook op het gebied van
jeugdwerkloosheid hebben we ons maximaal ingespannen om deze werkloosheid
in Beek minimaal te houden en zo moge-

Wijkgericht
werken
In 2018 gaan we wijkgericht werken
in onze gemeente. We gaan dichtbij
én laagdrempelig werken zodat we
inwoners sneller kunnen helpen.
Dit doen we onder meer samen met
Zuyderland en Partners in Welzijn zodat we problemen en knelpunten zo
snel mogelijk kunnen signaleren en
oppakken. Op deze manier willen we
onze dienstverlening aan de inwoners
verbeteren. En willen we bevorderen
dat mensen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen.

Gedonder in de hemel
Ter nagedachtenis aan de bemanningsleden van de gecrashte B-17 in
Beek op 14 oktober 1943, is in oktober 2017 een blijvend monument
gerealiseerd, dat opvalt, aanspreekt en mensen uitnodigt om zich
nader te bezinnen en zich te verdiepen in het verhaal van de bemanningsleden en onze bevrijding. Dit gedenkteken ligt bij de locatie van
de crash: de Oude Pastorie en is geplaatst tussen tien aangeplante
fruitbomen, als onderdeel van een groter fruitboomgaardcomplex.
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‘Beek beter
achterlaten voor de
komende generaties’
Wethouder Hub Schoenmakers
(Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering)
“Een mijlpaal als ik terugkijk op de afgelopen collegeperiode is de realisatie van
Sportlandgoed De Haamen. De accommodatie is de laatste jaren voor ruim 11
miljoen euro verbouwd
en vernieuwd. Om de
metamorfose compleet
te maken, staat de indoorverbouwing van de
sporthal op de planning
voor de komende zomerperiode. Inmiddels
bieden we dertien verschillende vormen van
aangepast sporten aan.
Via beweegmarkten worden senioren gestimuleerd om te bewegen
en te sporten. De bestaande sportzorgprogramma’s voor alle doelgroepen gaan
we in samenwerking met de verenigingen
en de zorgaanbieders verder ontwikkelen.

ken van het klimaatbeleid in de gemeente
Beek door te investeren in het Groene Net,
waarmee de restwarmte van de industrie
en biomassa wordt gebruikt voor de verwarming van woningen
en bedrijven. Het samen
met de inwoners investeren in het verduurzamen van woningen en het
grootschalig opwekken
van zonne-energie is een
ander actiepunt.

‘Gemeente
heeft eerste
stappen gezet
op weg naar
een duurzame
samenleving’

We hebben sport de afgelopen periode
veelvuldig ingezet als middel om mensen
te ontmoeten en met elkaar te verbinden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de wielerwedstrijd Ronde van Limburg, de huldigingsavond van de sportkampioenen en
het EK aangepast badminton.
Beek is een milieuvriendelijke gemeente
geworden. Als het gaat om afvalscheiding
doen we het erg goed, waardoor we de tarieven van de afvalstoffenhefﬁng hebben
kunnen verlagen. Bovendien zijn we erin
geslaagd om de hoeveelheid zwerfafval te
verminderen, mede door het openen van
een klein milieupark voor de gratis afvalstromen op De Haamen.
Het project om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien is in
uitvoering. Ook is het gemeentelijk wagenpark recent overgegaan op elektrische
voertuigen. Verder wil ik serieus werk ma-
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Nu alle voorbereidingen
zijn getroffen, gaan we
starten met de uitvoering van het centrumplan in Beek-centrum
met als doel om dit beter bereikbaar en
toekomstbestendig te maken voor onze
inwoners en de lokale ondernemers.
Een enorme aanwinst voor onze gemeente
vind ik de Oude Pastorie. We hebben hiermee een nieuwe parel kunnen toevoegen
aan Beek. Een mooie ontmoetingsplek
waar natuur, cultuur, educatie en recreatie
bij elkaar komen.
Terugkijkend ben ik er trots op dat Beek
de eerste stappen heeft gezet naar een
duurzame samenleving waarbij het mijn
grote doel is om Beek beter achter te laten
voor de komende generaties dan toen ik
Beek aantrof.
Samen met onze inwoners, jong en oud,
gaan we aan de slag om Beek voor te bereiden op de komende energietransitie: we
nemen afscheid van het gas en stappen
over op elektriciteit, warmtenet, zonneenergie en andere duurzame energiebronnen.”

Sportlandgoed
De Haamen
Sportlandgoed De Haamen heeft
afgelopen jaren een grote metamorfose ondergaan. Met de aanstaande indoorverbouwing en de komst
van een regionaal trainingscentrum
voor aangepast sporten, voldoet
de accommodatie volledig aan
de eisen van de huidige tijd. De
Haamen trekt jaarlijks ruim 200.000
bezoekers en is de uitvalsbasis van
vele Beekse verenigingen.
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‘We zijn schuldenvrij
en hebben voldoende
reserves in kas’
Wethouder Jean Wachelder
(Financiën, Bouwen en Wonen)
“Laat ik met de deur in huis vallen: Beek
is een ﬁnancieel gezonde gemeente. Die
positie hebben we mede te danken aan
het uiterst solide ﬁnanciële beleid dat
we afgelopen jaren
hebben
gevoerd.
We zijn schuldenvrij en hebben voldoende reserves in
kas. Mede hierdoor
hebben we de lokale lasten afgelopen jaren verder
kunnen
verlagen
waardoor we op dit
moment de laagste
belastingdruk hebben van alle Zuid-Limburgse gemeenten voor bewoners van een
gemiddelde woning van 180.000 euro. En
het goede nieuws is dat de woonlasten in
2018 nog verder dalen. Het lijkt niet heel
veel, maar het gemiddelde Beekse gezin

gaat op jaarbasis zes euro minder belasting betalen. Misschien voor de hand liggend, maar het op orde hebben van de basis is een essentiële voorwaarde om ook
op de lange termijn een stabiel ﬁnancieel
beleid te kunnen voeren. Daar maak ik me
sterk voor.
Een onderwerp dat
de afgelopen collegeperiode veel inwoners geraakt heeft, is
ons huidige woonbeleid. Door de vergrijzing van de bevolking
én de krimp van de
samenleving is het
noodzakelijk om in te
spelen op de veranderende woonwensen en -behoeften van
onze inwoners. Dat zal nog een hele uitdaging zijn. Concreet wil dit zeggen dat er op
termijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn op de lokale woningmarkt. Het
betekent onder meer dat er de komende

‘Inspelen op de
veranderende
woonwensen en
woonbehoeften
van onze
inwoners’

periode veel behoefte is aan veilige, drempelvrije woningen met één woonlaag. De
start van de bouw van de zogeheten levensloopbestendige appartementen in de
Hennekenshof past prima in dit plaatje.
Behalve dat we een nieuwe functie geven
aan de Hennekenshof, de voormalige sigarenfabriek aan Wolfeynde die al enkele
tientallen jaren leegstaat, kunnen we op
deze manier ook het industrieel erfgoed
binnen onze gemeente behouden en een
prominente rol geven. Een win-winsituatie
zou ik zeggen.
Datzelfde geldt ook voor het voormalige
Carmelitessenklooster uit 1936 dat we
hebben laten ombouwen tot zorghuis. De
zusters Carmelitessen van weleer zijn jaren geleden al vertrokken en het klooster
stond op de nominatie om gesloopt te
worden. Gelukkig zijn we erin geslaagd om
het tij te keren en hebben in dit bijzondere
gebouw zo’n 25 zorgbehoevende bewoners inmiddels hun nieuwe thuis gevonden.”

Beekse
Bron
De bouw van de Beekse
Bron is in volle gang.
De Beekse Bron, met
36 duurzame woningen,
wordt de meest duurzame
wijk van Limburg. De
woningen hebben een
energielabel dat oploopt
van A+ tot maar liefst
A+++ en zijn daarmee
volledig energieneutraal.
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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.

Bie Bijen wint Brilliant Business Award
Eind januari zijn in het Center Court van de Brightlands Chemelot Campus de Brilliant Business
Awards uitgereikt. De awardshow, waarbij succesvolle mkb’ers in de Westelijke Mijnstreek in
de spotlights werden gezet, had een feestelijk Beeks tintje. Bie Bijen dierenartsen won de
prestigieuze Robijn.
Er vielen prijzen in
drie categorieën:
de Parel, Robijn en
Diamant. Bie Bijen
mocht de Robijn in
ontvangst nemen
omdat ze in korte
tijd een grote speler
in de markt is
geworden.
De vakjury roemde
de werkfilosofie van
de dierenartsenpraktijk. Bij Bie Bijen
wordt een bezoek
aan de dierenarts op
een prettige manier
ervaren en beleefd.
Geen kille wachtkamer met harde
stoeltjes, maar een
warm huiskamergevoel waar het
huisdier en zijn baasje zich thuis voelen en de dierenarts vertrouwen.
Andere prijswinnaars waren Daily Fresh Food uit Sittard-Geleen (de Diamant) en Bierbrouwerij De Fontein uit Stein
(de Parel).
De Brilliant Business Awards zijn een initiatief van de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beek.
De Brilliant Business Awards zetten het schitterend ondernemerschap in de Westelijke Mijnstreek in de spotlights.
Vier sponsoren vanuit het grootbedrijf hebben zich ook gecommitteerd aan de Brilliant Business Awards, te weten
Brightlands, Maastricht Aachen Airport, Rabobank en VDL Nedcar.
Meer informatie: www.brilliantbusiness.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
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Taxus voor Hoop bedankt Beek
Beekenaren die het afgelopen jaar meededen aan de snoeiactie van Taxus voor Hoop hebben
daarmee zestien chemotherapieën opgehaald. De waarde van zestien chemotherapieën is 480
euro. Dat bedrag wordt overgemaakt aan goede doelen en kankeronderzoek. De stichting Taxus
voor hoop bedankt alle deelnemers!
De snoeiactie van Taxus voor Hoop wordt ieder jaar tussen
15 juni en 31 augustus gehouden. In Beek kan snoeiafval
van de Taxus Baccata dan gratis worden ingeleverd bij milieupark De Haamen. Meedoen betekent letterlijk meewerken aan de genezing van kanker. De jonge scheuten van
Taxus bevatten een belangrijke stof, Baccatine, die door de
farmaceutische industrie kan worden ingezet in de strijd
tegen kanker. Baccatine is een belangrijk ingrediënt voor
het maken van chemotherapie omdat die de deling van
kankercellen remt.
De snoeiactie van Taxus voor Hoop wordt jaarlijks in het
hele land gehouden. In totaal zijn vorig jaar 1766 chemotherapieën opgehaald. Dat is al best veel, maar wie zich
realiseert dat er in Nederland genoeg Taxushagen en struiken staan om 10.000 chemotherapieën mogelijk te
maken, dan kan daar gerust nog wat bij. Ook dit jaar
houdt Taxus voor Hoop weer een snoeiactie tussen
15 juni en 31 augustus.
Heeft u een taxushaag of -struik in de tuin staan?
Aarzel niet, en doe mee!

Nederlan

eh

Organisa

d

en

tie

Activiteiten

andicapt

Meer informatie: www.taxusvoorhoop.nl

afdeling Beek en omstreken

G

De gehandicapten organisatie Nederland – Beek en omstreken
houdt de komende maanden diverse activiteiten.
Deze organisatie zet zich in voor eenzame ouderen en ouderen
met handicaps die vaak door ouderdom worden veroorzaakt.
Alle activiteiten, met uitzondering van de dagtocht, worden
gehouden in Café Auwt Baek in Beek.
•
•
•
•
•

17 maart
17 april
15 mei
14 juni
19 juni

16.00 uur Ledenvergadering en feestmiddag
14.00 uur Kienmiddag met koffie en vla
14.00 uur Kienmiddag met koffie en vla
Dagtocht naar Trier met een bus met lift
14.00 uur Kienmiddag met koffie en vla

Wilt u lid worden van GON-Beek en omstreken? Bel of e-mail
Henry Horsmans: 06-29522081, henrihorsmans@hotmail.com.

Rectificatie wensbus
Op de gemeentepagina's van het februarinummer
van de Nuutsbaeker stond in een artikel over de
Wensbus een storende fout. Met de Wensbus kan
men alleen naar Hoensbroek om Adelante te
bezoeken en niet zoals in het artikel stond vermeld
naar familie of een winkelcentrum.
De prijzen die de Wensbus hanteert zijn als volgt:
• Elke bestemming binnen de kernen Beek, 1 strip.
• Ziekenhuis in Geleen, zorgcentra Aelserhof
Elsloo, Glana Geleen, centrum Geleen,
vliegveld Beek en naastgelegen bedrijventerrein,
2 strippen.
• Station Sittard en Adelante Hoensbroek,
3 strippen.
De genoemde prijzen gelden voor een enkele reis.
Een losse strip kost 1,50 euro en een 10-rittenkaart 11 euro.
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Aanvragen mantelzorgwaardering 2017
Wat is het?
De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken
voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers
woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige
financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.
Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of
haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen
van € 175 per jaar. Hieraan zijn een aantal voorwaarden
verbonden.
De belangrijkste zijn:
• Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De
mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.
• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur
per week en langer dan drie maanden mantelzorg
wordt verleend.
• U kunt maximaal één mantelzorgwaardering
aanvragen.
• Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners
in Welzijn.
Wat moet ik doen?

De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het
aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de
mantelzorger opgestuurd.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan tot
en met 31 maart 2018 ingediend worden bij het Zorgloket
van de gemeente Beek.
Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen
noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens
hiervan gewijzigd zijn.
Indien u over 2016 een
mantelzorgwaardering van de
Gemeente Beek heeft ontvangen
en uw legitimatiebewijs en bankpas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u
deze bewijsstukken niet opnieuw
bij de aanvraag te voegen.
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Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken
te worden toegevoegd:
• Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
• Kopie bankpas van de mantelzorger

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich
eerst in te schrijven bij het steunpunt. Vanaf 2 januari 2018
kan dan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het
steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook
terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier
en de inschrijving bij het steunpunt.
• Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en
Maarten Wehrens
T 046 - 457 57 00
M avermeulen@piw.nl
M mwehrens@piw.nl
• Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9 te Neerbeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
• Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek,
Musschenberg 101 te Spaubeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van
10.00 tot 12.00 uur.
• Wijksteunpunt Beek/de Carmel, muziekschool
Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te Beek:
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Hoelang duurt het?
Uw aanvraag wordt ingaande
1 april 2018 in behandeling
genomen. De uitbetaling van
de mantelzorgwaardering zal
voor 1 juli 2018 plaatsvinden.
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Stand van zaken wijkgericht werken
De gemeente is na de gesprekken met inwoners eind vorig
jaar begonnen met de invulling van het wijkgericht werken.
Het team Jeugd – WMO van de gemeente is gevormd en
per 1 februari 2018 compleet. Verder zijn we in gesprek
met Zuyderland en Partners in Welzijn over het vormgeven
en verbeteren van de dienstverlening. Op dit moment trekken we al meer samen op met spreekuren in de kernen en
de Carmel als resultaat.

werker aanwezig is. Voor ons is het heel belangrijk dat we
zichtbaar én bereikbaar blijven voor u.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht in het gemeentehuis of tijdens een van de spreekuren in de wijk:

Momenteel onderzoeken we hoe we nog mobieler kunnen
worden en dichter bij u kunnen werken. Als wij meer in de
wijk of bij u thuis zijn, zullen we op den duur ook minder in
het gemeentehuis zelf aanwezig zijn. We raden u aan
eerst te bellen voordat u naar het loket in het gemeentehuis komt, om er zeker van te zijn dat een wijkteammede-

• Neerbeek, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
het gemeenschapshuis Neerbeek.
• Spaubeek, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
het MFC ’t Raodhoes.
• de Carmel, iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in de
muziekschool.

U kunt ons Zorgloket bereiken via telefoonnummer
046-4389342 of via e-mail: info@gemeentebeek.nl.

Beek Schoon Week: helpt u ook mee?
Op zaterdag 17 maart vindt in Beek een Opschoondag plaats. Tijdens deze dag gaan
vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. Helpt u ook mee?
Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het
oog. Dit samen opruimen is een leuke manier
om je omgeving schoon te maken. Iedereen kan
meedoen aan de Opschoondag: alleen, samen
met de buurt of met de sportvereniging. Samen
schoonmaken is gezelliger. Opruimen kan in de
hele gemeente, in uw eigen straat, de speeltuin
of het park in de buurt. Het hoeft geen grote
actie te zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken met
buurtbewoners kan de buurt al zichtbaar opschonen.
Materialen
Wie meedoet krijgt alle benodigde materialen:
prikkers, handschoenen, vuilniszakken en
hesjes. Na afloop wordt het materiaal én het
verzamelde afval centraal opgehaald. Je bepaalt
zelf waar je gaat opschonen. Maar je kunt ook meedoen
met de opschoonactie in de Carmelwijk. Als je dat wenst
dan meld je je via e-mail aan bij Frans Keulen:
frans.keulen@gemeentebeek.nl.
Aanmelden
Wil je de handen uit de mouwen steken? Alleen of met
anderen aan de slag op 17 maart? Wacht dan niet langer
en meld je via e-mail aan: frans.keulen@gemeentebeek.nl.

Aanmelden kan tot 11 maart. Geef in de e-mail aan met
hoeveel mensen je in actie komt, waar je de actie gaat
doen en welke materialen je nodig hebt.
Scholen ook aan de slag
Ook de basisscholen doen mee. Leerlingen in alle
leeftijden doen van maandag 12 maart tot en met vrijdag
16 maart mee aan diverse opschoonacties in alle kernen
van Beek.
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Stemmen kan in een willekeurig stemlokaal
Wie gaat stemmen op 21 maart mag zelf kiezen
in welk stemlokaal hij/zij dat wil doen.
Alle stemlokalen in de gemeente Beek zijn
rolstoeltoegankelijk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek
Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
Woon-zorgcentrum Om de Toren 1, Beek
Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22, Beek
Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik
Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
WOZOCO, Musschenberg 45, Spaubeek
Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34a, Spaubeek
Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3a Spaubeek
School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over
afval en hoe ermee om te gaan.
Tips & weetjes

Scheidingswijzer

Via de app wordt u met korte berichten
geïnformeerd over incidentele afwijkingen
in het inzamelschema, bijvoorbeeld door
weersomstandigheden. Maar u krijgt ook
tips over het scheiden van uw afval.
Daarnaast is er aandacht voor afval dat
gratis kan worden ingeleverd en staan er
handige weetjes in over het schoonhouden
of aanbieden van uw containers bij hoge en
lage temperaturen. Kortom: u bent altijd
goed geïnformeerd.

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

Afval ABC: nooit meer twijfelen
Twijfelt u wel eens of een product in de
restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort?
Zoek het op in het AfvalABC en u weet het!

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.
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Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde
glas- of textielcontainer?
U vindt ze met de
afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue
in ontwikkeling
om u van actuele
informatie te
voorzien.
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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:
• Gastvrouw/Gastheer (V1737)
Voor woonzorgcentrum Franciscus zijn wij op zoek naar gastvrouwen/gastheren die het leuk vinden om mensen te ontvangen
die op de locatie binnenlopen, hen wegwijs te maken en door te
verwijzen naar de juiste persoon of ruimte. De gastvrouw/heer
verricht eenvoudig administratief werk zoals kopiëren en postafhandeling, ondersteunt diverse afdelingen door opdrachten op
de computer te verwerken en onderhouden de receptieomgeving.
• Chauffeurs gezocht (V2032)
De Stichting Buurtbus 92 Beek exploiteert voor Arriva de
lijndienst 795. Deze lijndienst word door vrijwilligers uitgevoerd
van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur en
‘s zaterdags vanaf 10.00 uur tot 18.00 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.
• Vrijwillige actieve overblijfkrachten gezocht! (V1937)
Kinderen een leuk overblijven bezorgen door je eigen talent in
te zetten? Je werkt met groepjes kinderen die zich hebben
opgegeven voor knutselen, sport, muziek of vrij spel.

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

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

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

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