17-04-2018

09:17

Page 1

44e jaargang
no. 5
mei 2018

T

S

B

A

E

K

E

R

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

Redactieadres:

U

E-mail: nuutsbaeker@gmail.com

E

N

U

Bezorgklachten:
Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

Advertenties / druk:
Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

GEVERIK:
Achter de Schermen:
Het atelier met Handjes en Voetjes .. pag.

6

BEEK: 30 jaar Diergeneeskundig
Centrum Beek ................................ pag.

8

GENHOUT: GSV’28
zoekt stoere voetbalvrouwen .......... pag. 11
SPAUBEEK: Kabouter Zomerfeest
met rommelmarkt .......................... pag. 14

D

NEERBEEK: 40 jaar VV Neerbeek .... pag. 16
Kopij aanleveren
zie pagina 2

Gemeente Info ................................ pag. 32

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

09:17

Page 2

INHOUD:

-

Van de Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Muziekkorps St. Callistus Neerbeek: 80 jaar . . . 3
De foute foto van Loe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kruisprocessie Kelmond-Geverik . . . . . . . . . . . 5
IVN Spau-Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Achter de schermen bij Thérèse Koetsenruijter
Het Atelier met Handjes & Voetjes . . . . . . . . . . 6
Al 30 jaar begeleiding van uw dier met zorg
en aandacht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Welke stijl kiest u deze zomer? . . . . . . . . . . . . 10
Gezondheidscentrum Neerbeek wandelen
met geïnteresseerde patiënten! . . . . . . . . . . . . 10
Vincentiusvereniging Beek . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dansschool Maddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Welke dames komen onze 3 vrouwenteams
komende seizoenen versterken? . . . . . . . . . . . 11
Tribunus Plebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kabouter Zomerfeest met rommelmarkt in
Spaubeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jubileum VV Neerbeek 1978-2018:
40 jaar oranje en zwart . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hoezo handboogschieten (met pijl en boog)? . . . 18
Start to run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parochie-Bijbelleeskring krijgt vervolg . . . . . . . 19
Kampioenschap in tweede divisie B voor de
dames van Anytime Fitness BFC . . . . . . . . . . . 20
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ -lustrum
deelname aan ‘De Kruusweeg in Maastricht - . . . 23
Open dag scouting Beek . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wie kent Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Een trotse Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek . . . . . . . . . . . . . . . . 26
30 Jaar geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Beekseenergiecoöperatie . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd . . . . . 29
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert
CantaRode Regioconcert . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Busreis Carmelwijk 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Evenementenrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Gemeente info:
- Coalitiepartners BBB-NDB en CDA staan de
komende vier jaar opnieuw aan het roer in Beek
- Gemeente stopt met organiseren kermis . . . . .
- Clientervaringsonderzoek Wet maatschappelijke
ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Zonnepanelen op drie gemeentelijke gebouwen .
- Wijkgericht werken, stand van zaken mei 2018
- HOME heet u hartelijk welkom in
Inlaup “Bie Ôs”, Stegen 35 te Beek . . . . . . . .
- Save the date opening Stegen 35 . . . . . . . . .
- Wordt u Gediscrimineerd? Melden helpt! . . . . .
- Actieweken ‘Nix zonder ID’ . . . . . . . . . . . . . .
- Provincie Limburg verlengt samenwerking met
Liberation Route Europe . . . . . . . . . . . . . . .
- Zwemactiviteiten op Sportlandgoed De Haamen
- Voldoet uw vereniging en stichting al aan de
Privacywet (AVG)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mantelzorgbijeenkomst Verlies en Verdriet . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . . . . .

. 32
. 32
. 33
. 33
. 34
. 34
. 35
. 36
. 36
. 37
. 38
. 38
. 39
. 40

De Nuutsbaeker in data

2

Inleveren kopij

Verschijningsdatum

06
03
05
09
07
04
09

week
week
week
week
week
week
week

mei 2018
juni 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

22
26
35
40
44
48
1

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

Van de Redactie
Een van de beroemdste quotes allertijden komt uit
de film Forrest Gump:
“Life is like a box of chocolates,
you never know what you gonna get.”
(Het leven is als een doos chocolade,
je weet nooit wat je zal krijgen)
En inderdaad, 8 april j.l. leek het leven voor de inwoners van Beek,
Neerbeek, Genhout, Geverik en Kelmond, ineens op een doos chocolade.
Ik weet zeker dat ik namens ons allen spreek, als ik zeg:
Bovendien ook een dikke chapeau
voor alle vrijwilligers die dit
mogelijk hebben gemaakt.
Om de inwoners van Spaubeek
gerust te stellen: Nee, jullie zijn
niet het stiefkindje. Uiteraard heb
ik nagevraagd waarom Spaubeek
werd overgeslagen en wat blijkt:
Er zijn afspraken gemaakt dat
Spaubeek, wettelijk gezien,
bij Plus Vijgen Zuidhof Geleen,
hoort. Het is dus puur een
kwestie van territorium verdeling.
Tim van Wijnbergen heeft reden
een feestje te vieren vanwege zijn
2-jarig Plus bestaan, maar er
zijn nog meer feestelingen.
Wat dacht u van het 40 jarig
jubileum van VV Neerbeek,
40 jaar oranje en zwart.
Dat is een proficiat waard.
En dan Diergeneeskundig
Centrum Beek. Zij vieren hun
30 jarig bestaan. Ook hier een
welverdiende felicitatie.
Zekers niet te vergeten, de kampioenen in de tweede divisie B voor de
dames van Anytime Fitness BFC. Dames, een dikke pluim.
Verder een prachtige bonte verzameling van artikelen, met warme, mooie,
humoristische en gezellige bijdragen.
Ook een aantal “kleine klachten” die ik kort wil toelichten:
• Deadline is deadline, en hoewel ik mijn best voor u doe, kan ik geen ijzer
met handen breken.
• De geur van vers gedrukt papier is nu eenmaal geen Chanel nr. 5.
Men vindt het óf lekker ruiken, óf niet, maar het drukproces kan helaas
niet op persoonlijke smaak worden aangepast.
• Tevens excuses als er wel eens een naam verkeerd wordt gespeld.
Het merendeel van de artikelen wordt aangeleverd, en namen zijn dus
moeilijk te controleren.
Deze “kleine klachten” zijn echter wel een teken dat de Nuutsbaeker
kritisch wordt gelezen en er zelfs aan wordt geroken. Dat is natuurlijk een
groot compliment. Schroom dus niet lieve lezer en laat u horen.
Wederom nog een keer het mailadres van de Nuutsbaeker.
Dit is: nuutsbaeker@gmail.com
Tot volgende maand,
Christy, Eindredactie
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Muziekkorps St. Callistus Neerbeek: 80 jaar
Voor de derde keer in dit voor ons zo
speciale jaar, willen we u inlichten over
de unieke activiteiten die we tot uitvoering gaan brengen.
De eerste activiteit heeft op 14 april
plaatsgevonden. Het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht heeft een enorme show uitgevoerd in de sportzaal van
de Haamen. We zijn als dorps muziekkorps super trots dat we een activiteit
van zo’n omvang hebben kunnen laten
plaatsvinden in Neerbeek. De bezoekers
hebben genoten van symfonische popmuziek die
werd uitgevoerd door de
bijna 50 vakmusici van het
orkest. Ook hebben we
veel speciale genodigden,
waaronder de burgemeester, mogen ontvangen. Het was een enorm
muzikaal spektakel en we
hopen dat ook veel
(Neer)Beekenaren ervan
hebben genoten. We bedanken alle vrijwilligers,
ook van andere verenigingen, voor de geweldige
inzet op 14 april.
Dan zal er nog een hele bijzondere activiteit gaan
plaatsvinden
in
het
Beekse. Op 1 juni gaan we
namelijk een concert uitvoeren met 80 muzikan-

ten. Deze muzikanten zijn de afgelopen
weken bij onze reguliere repetities aangeschoven om 12 stukken uit het repertoire van de afgelopen 80 jaar te oefenen. Het was even wennen om met zo’n
grote groep te repeteren, maar er hing
een uiterst goede sfeer wat voor veel
gezelligheid zorgde. We zijn erg blij dat
zo veel muzikanten zich hebben aangemeld en dat ze er ook nog van genieten.
We hebben voornamelijk gekozen voor
herkenbare, lichte muziek die leuk is om
te spelen én leuk is om naar te luisteren.
Naast de 80 (amateur)muzikanten, zal een professioneel combo aanwezig zijn
dat een aantal liedjes zal uitvoeren om de avond tot een
ware show te maken.
Uiteraard zullen we ook een
nummer gezamenlijk uitvoeren. We beloven u dat 1 juni
een leuke avond gaat worden en we adviseren u dan
ook het in uw agenda te omcirkelen. Voor kaartverkoop
en alle verder informatie, zie
onze website:
www.sint-callistus.nl
Op deze avond nodigen we
uiteraard ook al onze vrijwilligers uit om mee te genieten. Maar we nodigen ook
de Neerbeekenaren uit die
dit jaar ook 80 kaarsjes uitblazen. Wordt u 80 jaar of

kent u iemand die 80 jaar wordt en naar
dit concert wil komen? Mail dan naar
80jaar@sint-callistus.nl
En wilt u nog een financiële bijdrage leveren voor de uitgevoerde activiteiten
van ons jubileumjaar? Neem dan ook
contact met ons op via het bovenstaande mailadres en we bekijken samen wat
we voor u terug kunnen doen.

Aardbeien
Schnitt
Aardbeien bavaroise
en
verse aardbeien
P!
OP = O
Gelieve te bestellen
voor vrijdag en zaterdag

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

Koningsdag, Hemelvaart en
Pinkstermaandag gesloten

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

LEKKER HAPJE VOOR EEN FEESTJE?
Vraag naar de mogelijkheden!

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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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!

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

De foute foto van Loe
Oplossing van de april editie:
Waar? Brugstraat in Beek. Wat is fout? Het bord boven
de voetgangersoversteekplaats is weggelaten.

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG Week menu van € 22,50 voor € 19,50
Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl

Correcte inzenders:
Henriette Speetjens, Elly Thomas, Mariëlle Janssen,
Hedwig Brounen, Annita Dols, Paula Sangen.
Dank jullie wel voor de genomen moeite.
Bovenstaand wederom een “foute” foto.
Onze vraag: Wat mist er op deze foto?
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we
vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen een
naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

50%
KORT
IN G
OP D

E LE
VAN P GKOSTEN
VC
VLOE KLIKREN

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

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

4

/

+31 (0)46 474 23 11

/

KIJK OP WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL VOOR ALLE ACTIES!
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Kruisprocessie Kelmond-Geverik, maandag 7 mei
Op maandag 7 mei a.s
organiseren de gezamenlijke
verenigingen van Geverik en
Kelmond in samenwerking
met de Sint Martinusparochie wederom de
Kruisprocessie ten behoeve
van een goede oogst.
Deze oude traditie wordt
dit jaar voor het 20ste jaar
achtereenvolgens georganiseerd. Een mooie traditie
om in stand te houden!
Bij goed weer vertrekt de
processie onder begeleiding
van fanfare St. Antonius uit
Genhout om 19.00 uur bij de
kapel in Kelmond.
Om 19.30uur vindt de H.Mis plaats in de kapel in Geverik.
De H. Mis wordt opgeluisterd door het Geveriks gemengd
koor Canta Libre. Na afloop van de H. Mis is iedereen welkom
in het gemeenschapshuis van Geverik, ’t Bakhoes, om onder

Zondag 27 mei:

Dagwandeling

De route staat in De Natuurgids 2017-7 Voetspoor 193.
De wandeling vertrekt vanaf restaurant Birkenhof in Venwegen
en gaat via Kitzenhaus, Friesenrath en Rotterdall weer terug. De
route is ca 15 kilometer lang.
Er zitten enkele stevige klimmetjes in de route.
Na een natte periode zijn de paden plaatselijk behoorlijk
modderig dus goede wandelschoenen zijn vereist.
Neem ook eten en drinken mee.
Denk aan legitimatiebewijs.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

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.

het genot van een drankje gezellig bij te kletsen.
Indien het slecht weer is gaat de processie niet door. Om
18.00 uur zullen dan de klokken luiden in Geverik en in Beek.
De H. Mis vindt dan plaats om 1900 uur eveneens
opgeluisterd door Canta Libre. Na afloop is ook met slecht
weer ’t Bakhoes open en is eenieder welkom.

IVN Spau-Beek
Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur
Adres: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek
Raadhuislaan 9
6191 KA Beek.
Vertrek restaurant Birkenhof ca 10:00 uur
Mulartshutterstrasse 20
52224 Stolberg.
Info: Ben Derks 06-46285317 en www.ivnspaubeek.nl

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

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

lassoo.nl
5
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Achter de schermen bij T
Het Atelier met

In het Geverikse werd mij gewezen op
het atelier met Handjes & Voetjes.
Een atelier in Geverik?
En blijkbaar had het iets te maken
met handjes en voetjes?
Er werd een naam bij gegeven.
Thérèse Koetsenruijter-Trienes.
Zoals het een redacteur behoort
belde ik met Thérèse. Na een half
uur getelefoneerd te hebben was
ik vreselijk nieuwsgierig geworden
naar de Handjes & Voetjes.
Thérèse klonk heel enthousiast en
nodigde mij uit om naar haar atelier te
komen.
In Geverik in de boerenhoeve van de
Koetsenruijters werd ik door Thérèse
ontvangen in haar moderne atelier in het
oude bakhuis van de boerderij.
Alvorens Thérèse mij zou gaan uitleggen
wat zij voor moois maakt, was ik
nieuwsgierig naar de kunstenares zelf.
Mijn eerste vraag was dan ook:
“Ben je fulltime kunstenares of ook
nog buitenshuis of beter gezegd buiten
het atelier beroepsmatig werkzaam?”
De thans bijna 55 jarige Thérèse is fulltime kunstenares. Toen ze 40 jaar was
heeft ze het bankwezen, alwaar ze 19
jaar werkzaam was geweest, vaarwel

gezegd. Het was geen gemakkelijke
stap. Ze had veel geleerd bij de bank en
had er ook niet onprettig gewerkt. Maar
toch gaf het haar geen voldoening en
voelde ze zich niet 100% gelukkig.
De stap om te stoppen is ondertussen
15 jaar geleden genomen en tot op
heden totaal zonder spijt.

Hoe kom je aan de klei?

Hoe verliep het nemen van dit besluit?
15 jaar geleden in januari werd ons
derde kindje geboren. In april van dat
jaar werd oma 65 oud. Een mijlpaal die
iets bijzonders verdiende. En aangezien
de kleinkinderen oma al ruim in tekeningen hadden voorzien bedacht Thérèse
iets anders, iets blijvends. Alle kleinkinderen mochten zelf hun knuffeltje boetseren in klei. Daarna werden ze in brons
gegoten.
Maar er moest iets bedacht worden voor
de jongste telg, die toen ± 6 weken oud
was. Thérèse maakte een afdruk van
haar voetje in klei en liet hiervan ook een
bronzen beeldje maken. Het eerste
voetje in brons was een feit.
Hiermee begon ‘het roer om’ voor
Thérèse. Diverse mama’s in haar omgeving wilden ook graag een afdruk van
een handje of voetje van hun kindje.
Enkele bevriende kunstenaars gaven
haar adviezen hoe ze een en ander kon
aanpassen. Na haar zwangerschapsverlof is Thérèse nooit meer teruggekeerd
naar de bank.
Haar werk bestond vanaf toen uit het
maken van authentieke handjes en voetjes gegoten in massief brons of zilver
geplaatst op een hardstenen sokkel.
Het begon dus allemaal met een afdruk
op ware grootte van een handje of voetje. Toen bedacht Thérèse dat het ook
leuk zou zijn om iets van je kindje te
hebben als sieraad. Iets dat je bij je kunt
dragen. Maar dan moest ze een afdruk
kunnen verkleinen. In die tijd, dan spreken we van 10 jaar geleden, geen makkelijke opgave. Thérèse bestelde via een
Amerikaans bedrijf een 3D scanner met

6

natuurlijk enkel een Engelstalige beschrijving. Thérèse gaf niet op en ging te
rade bij TNO Eindhoven. Uiteindelijk
lukte het haar om de afdrukken te scannen en te verkleinen. Zo kan ze prachtige sieraden maken.
Thérèse toont me een mini voetje of
handje in het zilver als bijv. bedeltje of
hangertje aan een kettinkje.

Ook hier heeft Thérèse zelf gewerkt aan
het ontwikkelen van een klei die heel
zacht is en waarin makkelijk opnieuw
een afdruk gemaakt kan worden, mocht
het niet goed zijn gelukt.
In het begin was de klei niet zoals
Thérèse hem wilde hebben. De klei in de
winkel vond ze niet geschikt voor een
ongewillig kindervoetje. Met haar klei
toog ze naar een CHILL lab van
Chemelot (Chemelot Innovation and
Learning Lab). Hier kunnen ondernemingen met een fantastisch idee voor een
innovatie in de chemie terecht voor onderzoek. De klei werd geanalyseerd en
geschikt gemaakt.
Hoe gaat het verder als er een afdruk
is gemaakt?
De klei kan in een doosje bij Thérèse
worden besteld. Zodat de afdruk in de
eigen, rustige omgeving kan worden gemaakt. Als er een afdrukje is gemaakt
dan maakt Thérèse daar een mooie mal
van via een bepaald proces. Uiteindelijk
wordt het brons gegoten in een brons-
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Thérèse Koetsenruijter
Handjes & Voetjes
hebben gehad hebben inmiddels de
Stichting SterrenPrints opgericht. Het
bestuur van stichting Sterrenprints is
bezig met actieve sponsor werving. Het
is de bedoeling dat de stichting de setjes
gratis gaat aanbieden tot en met de witte
basisafdruk. Ouders krijgen deze afdruk
en kunnen dan achteraf zelf beslissen of
ze de afdruk in brons willen gieten op het
moment dat ze er aan toe zijn.

gieterij in Purmerend waar Thérèse al 15
jaar mee samenwerkt. Na terugkomst
uit de gieterij moet er natuurlijk nog veel
gebeuren aan het wasmodel. Als het
gietwerk klaar is, worden de vuurvaste
vormen stukgehakt. Het werk wordt
schoongespoten onder hoge druk en
dan begint het afwerken van de ruwe
vormen. De gietkanalen worden verwijderd en de giethuid wordt geborsteld.
Kleine accenten worden aangebracht
door te polijsten. Voor brons is de laatste fase het aanbrengen van de kleur
(patineren).

Overigens maakt Therese niet alleen afdrukken van handje of voetjes van kleine
kindjes, maar ook van oudere kinderen,
volwassenen en ook weleens van overledenen. Dat is niet makkelijk, maar wel
heel mooi. Thérèse hoort heel veel
mooie verhalen, maar ook trieste verhalen. Maar ze vindt het fijn dat ze iets kan
bieden dat tastbaar is en ze ziet dat
mensen dat goed doet.
Thérèse gaf aan dat ze ook nog eens
Duurzaam bezig is. Alle materialen kunnen worden hergebruikt (brons, zilver).
De hardsteen komt uit de Ardennen, dus
100% niet uit een groeve met kinderarbeid. De klei is ook gemaakt van natuurlijk materiaal en het doosje wordt hergebruikt. De verpakking is van papier en
zelfs de wassen mallen worden hergebruikt. Er wordt gebruikt gemaakt van
exclusieve materialen, maar daarom
kunnen ze worden hergebruikt en zijn ze
duurzaam.

Ik vond het een voorrecht om achter de
schermen te mogen kijken in het atelier
van Thérèse Koetsenruijter.
Na 19 jaar het roer om en verder gaan
als kunstenares met een eigen atelier.

Thérèse vertelde ook over de
Stichting SterrenPrints.
Ongeveer 10 jaar geleden kreeg Thérèse
een afdruk van een voetje van een overleden kindje in handen. In eerste instantie worstelde ze met het idee, hoe moet
ik hiermee omgaan? Het gaat over een
kindje dat er niet meer is. Maar toen realiseerde ze zich dat dit kindje net zo gewild en geliefd is en hoe belangrijk het is
voor bijv. ouders om doormiddel van
een afdruk van een voetje of handje te
kunnen laten zien dat het kindje er ook
echt is geweest.
Inmiddels zijn er in diverse ziekenhuizen
in het hele land afdruksetjes aanwezig.
Maar Thérèse vond het moeilijk om de
ouders te vragen naar betaling, dat voelde niet goed.
Enkele mensen uit haar omgeving die
zelf of van dichtbij hiermee te maken

Wil je weten welke mooie sieraden
Thérèse nog meer maakt neem dan een
kijkje op de website:
www.methandjesenvoetjes.nl
Ik wil graag afsluiten met het nogmaals
vermelden van een heel mooi initiatief
Een blijvende herinnering aan je overleden kindje, Stichting SterrenPrints
www.sterrenprints.nl
Sylvie Gulikers
7
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Al 30 jaar begeleiding van uw dier met zorg e
Het is feest op de Julianalaan 7a in
Beek! Dit jaar viert Diergeneeskundig
Centrum Beek zijn 30 jarig bestaan. Op
dit moment werken er in de praktijk 5
dierenartsen en 6 paraveterinairs, onder
leiding van Peter Boskamp. Met zijn
allen staan ze 24/7 klaar voor de kleine
en grote huisdieren in de omgeving van
Beek: van hond tot konijn, van cavia tot
schaap. Maar de praktijk is klein begonnen, in 1988.

Peter: Door de jaren heen is
mijn aanpak en die van mijn
collega’s altijd hetzelfde geweest. We bewandelen in
onze praktijk uiteraard veelvuldig de reguliere weg van
diergeneeskunde, maar we
hebben ook oog voor een
meer holistische aanpak.
We kijken verder dan de
klacht. Is de klacht bijvoorbeeld bij artrose, alleen op
te lossen met een pijnlijke
en dure operatie?
Of kunnen we de hond of
kat ondersteunen met supplementen? Zo hebben we

Peter: In 1988 kon ik de praktijk van dierenarts Ummels overnemen, dus ben ik
met mijn jonge gezin teruggekeerd naar
Zuid-Limburg.
Ik werkte in eerste instantie alleen in de
oude praktijk van dr. Ummels, maar er
kwamen steeds meer klanten.
Ik heb toen besloten om de praktijk te
verplaatsen naar het woonhuis.
Dat was voorlopig meer dan voldoende.
Echter, in 1996 werd de praktijk ook te
klein en kreeg ik de gelegenheid om de
voormalige boerderij van de familie
Gelissen over te nemen aan de overkant.
Dus verhuisden we de praktijk daar naar
toe en daar zitten we nu nog steeds.
In de loop der tijd is het aantal artsen,
paraveterinairs en andere medewerkers
in wisselende samenstelling, uitgemond
in het huidige plezierige team.
De dierenartsen hebben hun eigen voorkeuren en specialismen. Zo is er onder
andere ruimte voor stamceltherapie, een
orthomoleculaire benadering (o.a. vitamines, sporenelementen en mineralen)
en voor etherische oliën.

Nederlan

eh

Organisa

d

en

tie

andicapt

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.
8
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en aandacht!

enkele supplementen samengesteld op
basis van natuurlijke grondstoffen en geneeskrachtige kruiden die een ondersteunende werking hebben bij het herstel van de gewrichten en/of verder
verval van het gewricht beperken. We
hebben al ervaren bij een aantal honden
dat door het gebruik hiervan, een behandeling met pijnstillers of chirurgisch ingrijpen op den duur niet meer nodig
was.
Het maakt niet uit hoe een dier geneest,
als het maar geneest en een goed leven
heeft. En dan is genezen voor ons iets
totaal anders dan symptomen onderdrukken met allerlei medicijnen. U wilt toch ook uw leven
liever niet leiden met allerlei
medicijnen, waarom uw huisdier dan wel als het niet nodig
is?

ze symptomen vertonen. Een andere
paraveterinair houdt zich weer bezig
met voeding. Zijn huisdieren te zwaar of
te licht, of hebben ze suikerziekte, dan
kunnen cliënten bij haar terecht.
Peter: Naast de huisdieren hebben we
ook oog voor de baasjes. Ik kan me
voorstellen dat mensen door de bomen

Ook de paraveterinairs hebben
allemaal een eigen specialisme. De een is verantwoordelijk
voor de diverse labonderzoeken. Zo kunnen diverse ontlastingsonderzoeken uit worden
gevoerd, waarbij eventuele
ziektes bij huisdieren kunnen
worden achterhaald zonder dat

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders

het bos niet meer zien met alle informatie die op internet en in boeken te vinden
is. Daarom organiseren we een aantal
keren per jaar diverse lezingen met speciale thema’s. Voor de nieuwe puppyeigenaren wordt 1x in de 2 maanden een
puppy party georganiseerd waarbij één
van onze paraveterinairs allerlei informatie geeft over bijvoorbeeld vaccinaties,
het krijgen van tandjes e.d. Een
andere lezing gaat bijvoorbeeld
over het ouder worden van honden of katten, en aan het eind
van het jaar geven we een lezing
over vuurwerkangst.
Door de baasjes op deze manier
te ondersteunen, kunnen we ervoor zorgen dat ze eerder ziektesymptomen en klachten kunnen
signaleren en daardoor op tijd bij
ons zijn.
In mijn ogen ben je niet alleen
dierenarts tijdens de spreekuren
en afspraken, maar ook daarbuiten. Eén van de reden waarom
wij in tegenstelling tot andere
praktijken, 24 uur per dag bereikbaar zijn.
Diergeneeskundig Centrum Beek
laat het 30-jarig jubileum uiteraard niet zomaar voorbij gaan.
Dit jaar zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd.

1B02-1711

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

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

Peter: Dit jaar zullen we elke
maand een actie aankondigen.
Bovendien organiseren we dit
jaar ook extra evenementen en
lezingen. Zo hebben we dit jaar
al een middag georganiseerd
voor de kleine baasjes: Word een
dierenarts. Een erg leuke, leerzame middag en de kinderen
waren super enthousiast.
En wie weet, zat daar ook een
toekomstige dierenarts tussen!

9
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Welke stijl kiest Na het succes van verleden jaar gaat
het Gezondheidscentrum Neerbeek
u deze zomer?
De lente is aangebroken en de nieuwe
collectie zonnebrillen is binnen!
We nodigen u daarom graag uit in de
winkel om de nieuwste zonnebrillen te
bekijken.
De zon schijnt, en daar worden we blij
van! Daarom krijgt u nu bij aankoop van
een bril uit onze heren- of damescollectie een merkzonnebril ter waarde van
€ 170,- cadeau. Koopt u een multifocale bril, dan is de korting op uw zonnebril
zelfs € 240,-*. In ons eigentijdse assortiment vindt u de nieuwste zonnebrillen
van topmerken als Boss, Fendi en Marc
Jacobs. Er is dus altijd een zonnebril
die aan uw wensen voldoet en perfect
past bij uw zomerse look.
Stijlvol op sterkte
Deze zomer stijlvol
voor de dag komen
met een zonnebril
op sterkte? Dat kan.
De meeste zonnebrillen uit onze collectie kunnen op uw
sterkte worden gemaakt. Zo heeft u al een Ray-Ban met
glazen op sterkte vanaf € 158,-.
Met vriendelijke groet,
Anouk Merkenhof
Eye Wish Opticiens Beek
Wethouder Sangerstraat 251
W.C. Makado
*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

opnieuw wandelen met alle
geïnteresseerde patiënten!

Informatieavond op 16 mei om 19.30 uur
bij Fysiotherapie GCN.

Samen bewegen voor uw gezondheid!
• Wat doen we?
18 weken lang, 1 x per week wandelen in
groepsverband.
• Wie loopt met u mee?
De huisarts, de praktijkondersteuner,
de assistente, de fysiotherapeut, de bewegingsdeskundige,
de diëtiste, de pedicure, de gewichtsconsulente en de tandarts.
• Wanneer lopen we?
Vanaf woensdag 23 mei, elke woensdag van 12u00 tot 13u00 wordt er
gewandeld.
We vertrekken vanuit het GCN in 2 verschillende groepen, afhankelijk van
uw niveau: beginners en gevorderden.
• Wat is het doel?
- Werken aan een goede gezondheid
- Samen bewegen en conditie opbouwen
- En voor patiënten met suikerziekte:
meedoen aan de nationale Diabetes Challenge in september 2018
• Meer informatie?
Op woensdagavond 16 mei om 19.30 uur organiseren we een informatieavond.
Deze gaat door bij Fysiotherapie GCN, Kerklaan 11B, Neerbeek
WIJ HOPEN DAT U ENTHOUSIAST RAAKT EN WIJ U MOGEN
VERWELKOMEN OP WOENSDAG 16 MEI.
Namens de zorgverleners van het GCN.

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
10

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

Dansschool
MADDY
Dansschool Maddy is een dansschool
in Beek waar kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 18 jaar hiphop-lessen
kunnen volgen.
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UITNODIGING
HiP-HOP

DANSVOORSTELLING
Zondag 3 juni 2018

13.30 deuren open - 14.00 start show

ASTA-Theater Beek

Markt 6a, Beek

Hou jij van dansen en
performen?
Kom dan een kijkje nemen bij onze
grote dansvoorstelling op 3 juni in het
ASTA-theater in Beek en wie weet
dans jij de volgende dansvoorstelling
mee!

TICKETS

Voorverkoop €5,Bij deur €6,Kinderen t/m 4 jaar gratis

Welke dames komen onze 3 vrouwenteams komende seizoenen versterken?
We zoeken versterking voor
Vrouwen 1, Vrouwen 2 én ons
30+ 7x7 vrouwenteam!
GSV’28
WANTED:
Ambitieuze, gezellige voetbalmeiden en
voetbalvrouwen vanaf 16 jaar tot de
leeftijd 'onverwoestbaar' voor het
uitbreiden van onze vrouwenteams in
de 5e, 6e en 30+ klasse KNVB.
Je mag links- of rechtsbenig zijn en
zelfs je 2 handen gebruiken als je
keeper bent.
Je mag Limburgs, van een andere
provincie of zelfs van buiten onze
landsgrenzen zijn.
Je mag oud-international of beginner
zijn, dat maakt ons allemaal niks uit.
Wat we héél belangrijk vinden is dat we

op je kunnen bouwen, want we trainen
2 keer per week (woensdag en vrijdag)
en spelen zo'n 20 competitiewedstrijden
per seizoen.
Wat bieden wij?
Een heel leuke, ambitieuze groep meiden en vrouwen (ja, dat durven we best
over onszelf te zeggen) van verschillende leeftijden en achtergronden die je als
teamgenoten krijgt. Een fijne groep

trainers, leiders en
verzorgers die hun vak
verstaan. Een mooie
accommodatie met
een gezellige kantine
(ook heel belangrijk)
én een club waar je
welkom bent en waar
het vrouwenvoetbal
serieus genomen en
dus ook gefaciliteerd wordt.
Dus..., haal je kicksen uit het schuurtje
(of uit je walk-in closet ... dat kan ook)
en kom eens een proeftraining meedraaien om de sfeer te proeven.
Gegarandeerd dat je meteen lid wilt
worden.
Op onze website www.gsv28.nl vind je
alle verdere info.
Tot gauw, je krijgt er geen spijt van!
Groetjes, alle GSV'28 vrouwen.

Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek
06 - 55 80 23 65

www.skincarebycindyjonkers.nl

Gezichtsbehandelingen
Pedicure, voetmassage
Mesotherapie, tanden bleken
Behandeling met hyaluronzuur tegen rimpels
Verwijderen van steelwratjes en couperose.
11
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5+1
gratis
Zet je tuin in bloei
Ruime
k e uz e !

+2
6gratis
op artikelen met
dezelfde prijs

OP AVEVE
SIERSCHORS EN
PINA DECOR

+1
2
gratis
Bleekwater 18° 5 l

€ 2,80 /stuk

Op alle geraniums
en perkplanten
potmaat 10,5

€ 1,50 /stuk

Promo’s
vanaf
woensdag
9 mei t.e.m.
1912mei 2018

MERKELBEEK ∙ BELENWEG 29 | BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2
HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A | KERKRADE ∙ LOCHT 2
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Tribunus Plebes
Tribunus Plebes MMXVIII
(28-03-2018)
Dat er twee dagen na elkaar vergaderd
wordt komt niet vaak voor en heeft ook
zijn charme. Op woensdag het afscheid
van een deel van de raadsleden en op
donderdag de beëdiging van de nieuwe
leden van de dan ook nieuwe gemeenteraad. Maar er wordt op woensdag
nog eventjes hard gewerkt om de
agenda leeg te krijgen.
Bij het agendapunt 2 met de lange
naam Rechtmatigheidsverklaring van
de gemeenteraadsverkiezingen met,
onderzoek geloofsbrieven en Toelating van de nieuw gekozen leden
van de gemeenteraad van Beek, is al
op te maken wat onder deze acties
gebeurd is. Er komen dan ook nog
pseudo hamerstukken, maar bij
agendapunt 5 komt het Rapport van
de Rekenkamer nog even om de hoek
kijken. Alle fracties geven een reactie en
het agendapunt wordt aangenomen.
Dan is de tijd om afscheid te nemen van
enkele raadsleden. Ze worden allemaal
op een persoonlijke manier door de
voorzitter –burgemeester bedankt voor
hun inzet in de afgelopen perioden. Als
aandenken ontvangen de scheidende
raadsleden een mooi ’brons’. Het brons
is een zetel, de raadszetel met in de
rugleuning een mensfiguur als symbool
voor het zijn van volksvertegenwoordiger.
Dit beeld is uniek gemaakt voor onze
gemeente en zal ook enkel eenmalig
aan een scheidend raadslid worden
uitgereikt. Een flink bos bloemen en dan
ook nog een boek geschreven door
Pastoor van Os uit Genhout met de
passende titel ‘ de Stal’, een verwijzing
naar zijn mooie kerststallen. Van de
raadsleden die stoppen zijn er vier die
nog zouden kunnen blijven als er nog
verschuivingen binnen de partij gaan

George Stevens

komen. Deze scheidende raadsleden
zijn o.a. de heer Meurkens van BBBNDB, de heer P. Montulet BBB-NDB,
mevrouw Marie Jose de Bruijn van CDA
en als laatste mevrouw Van Reenen
BBB-NDB die ook nog met een
Koninklijke Onderscheiding wordt
verrast. Er zijn ook raadsleden die om
allerlei persoonlijke redenen ‘moeten’
stoppen, zoals de heer S. Nijsten PB,
de heer M. Weusten PB, de heer
B. Derks BBB-NDB, de heer A. Hellenbrand SBB, de heer H. Steinhart VVD.
Morgen, donderdag, worden hun vervangers officieel bekend gemaakt. Na
dit agendapunt is er nog ruimschoots
tijd voor een hapje en een drankje.

Ook worden er adviezen en oneliners
de zaal in ‘gegooid’, zoals:
Politiek is passie en vallen en opstaan!
Je moet niet over de rug van de
collega’s resultaat behalen. We moeten
het samen doen. En wij zoeken de
samenwerking in het belang van de
gemeente. We gaan er voor!!
Wij wensen hen veel wijsheid.

Tribunus Plebes MMXVIII
(29-03-2018)
In deze vergadering wordt de gemeenteraad weer op oorlogssterkte gebracht
door de nieuwe leden, na het afleggen
van de eed, te installeren. Bovendien,
de nog zittende leden moeten ook de
eed afleggen omdat hun regeringsperiode eindigde vóór de verkiezingsstrijd.
Veel gezichten die nog de gretigheid
uitstralen om de politiek van Beek een
nieuw gezicht te geven. De tijd zal het
leren.
In willekeurige volgorde worden de
nieuwkomers beëdigd en voorgesteld
aan de bezoekers. Martijn Kösters PB,
Anita Boekelmans BBB-NDB, Michael
Theuns CDA, Elly Roebroek-Keulers
VVD, Ghislen Nysten VVD, Eric Heitzer
PB.
Na dit onderdeel van de procedure
krijgen alle fracties de gelegenheid mee
te delen wie bij de raadsvergaderingen
binnen de fractie de functie van woordvoerder vertegenwoordigt. Dit is mede
een eis voor een goed verloop van de
komende Gemeenteraadsvergaderingen.

Een foto van ”de zetel”,
Gecreëerd door José Fijnaut.
In de sokkel van het beeld is de naam
“Beek” van onze gemeente vertaald.
Het brons is een zetel, de raadszetel
met in de rugleuning een mensfiguur als
symbool voor het zijn van
volksvertegenwoordiger.
Dit beeld is uniek gemaakt voor onze
gemeente en zal ook enkel eenmalig
aan een scheidend raadslid worden
uitgereikt.

13

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

09:19

Page 14

Kabouter Zomerfeest m
Jullie komen toch zeker ook op 24 juni 2018?
Op zondag 24 juni aanstaande organiseert speeltuin
de Kabouter weer haar Kabouter Zomerfeest
van 12.00 tot 18.00 uur.

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

Er zijn festiviteiten voor jong en oud. Voor de kinderen is
er een gratis spellencircuit en springkussen. Op de straat
is er een rommelmarkt, waar voor elk wat wils te koop is.
In de speeltuin staat de feesttent, waar u voor een hapje
en een drankje en natuurlijk een lekker stuk vlaai terecht
kunt.
De kinderen kunnen zich tegen een geringe vergoeding
laten schminken en er kan meegespeeld worden met
onze bekende vissenrace.

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

Speeltuin De Kabouter ligt in de rustige en veilige straat
‘Burgemeester Eussenlaan nr. 43’.
Deze straat wordt in de volksmond ‘De Zelfkant’ genoemd,

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

14

Heeft u interesse om een marktkraam voor de
rommelmarkt te huren?
De marktkramen inclusief dekzeil kosten € 7,50 per
2 meter. Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar
speeltuindekabouter@hotmail.com of telefonisch contact
opnemen met telefoonnummer 06-29025171.
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t met rommelmarkt in Spaubeek
omdat de oorspronkelijke bewoners hun huizen in eigen beheer bouwden of lieten bouwen.
Deze speeltuin is opgericht in 1960. Dit op initiatief van
meerdere Spaubekenaren, die veelal werkzaam waren in de
mijnbouw. De toenmalige gemeente Spaubeek stelde de
grond ter beschikking. De oprichters bouwden met hulp van
andere vaklieden een speeltuin met speeltoestellen naar
eigen ontwerp. De toenmalige Staatsmijnen stelden de
materialen – hoge drukleidingen etc. als zogenaamd
verschroot – ter beschikking.
In 1997 is de speeltuin opnieuw
ingericht, ook weer dankzij de
hulp van vele vrijwilligers en met
financiële steun van de gemeente Beek.
In 2014 is de speeltuin ook toegankelijk gemaakt voor kinderen
met een lichamelijke beperking.
Jaarlijks is de speeltuin geopend
van paaszaterdag tot en met de
laatste zondag van de herfstvakantie en wel dagelijks van
11.00 tot 19.00 uur. In het vooren najaar wordt de speeltuin
eerder gesloten, namelijk zodra de schemering intreedt.
Er is in de speeltuin geen toezicht aanwezig. Bij de poort in
de mededelingenkast hangen de huisregels en wordt de indeling van de speeltuin duidelijk gemaakt.
Het bestuur vindt het belangrijk om in Spaubeek
jaarlijks activiteiten te organiseren, zoals:
- op paaszaterdag paaseieren rapen samen met de paashaas, tevens is deze dag de opening van het speeltuinseizoen.
- in juni het kabouterzomerfeest (dit jaar zondag 24 juni).
- in november de Sint Maartensoptocht met Sint Maarten als
romeinse soldaat te paard en de mantel delende met de
bedelaar, waarbij de optocht eindigt bij het vreugdevuur bij
boerderij Janssen.

Tevens wil het bestuur alle vrijwilligers danken zoals
diegenen:
- die dagelijks zorgen voor een schoon toilet, het ledigen van
de prullenbakken etc., zodat de speeltuin er netjes uitziet
en het openen en sluiten van deze unieke speelgelegenheid.
- die helpen bij een van onze activiteiten en overige hand- en
spandiensten.
- die helpen bij onze jaarlijkse donateursactie (de collectanten).
- die een oogje in het zeil houden (buurtbewoners).
- die de Sint Maartensoptocht een warm hart toedragen o.a.
boerderij Jansen (Ine en Wil) voor het beschikbaar stellen
van hun stal en akker, de schutterij voor de muzikale
opluistering met hun mooi verlichte trommels, de kapelaan
en de koster van de Sint Laurentiuskerk, Ruud Hornesch
samen met Jim Pappers voor het uitbeelden van het
Sint Maartensverhaal.
- die ons sponsoren zoals Supermarkt de Spar (Niek Salden)
met het paaseieren rapen en het gezond snoepgoed bij het
Sint Maartensgebeuren, Bakkerij Van den Bongard (Trudy
en Jack) met heerlijke vlaai bij het Kabouter Zomerfeest, de
inwoners van Spaubeek die speeltuin De Kabouter bij onze
jaarlijkse rondgang niet in de kou laten staan.
U allen zorgt ervoor, dat Speeltuin De Kabouter nog
lang bewaard zal blijven!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Speeltuin de Kabouter

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

www.electrolemmens.nl

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

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W.de.Vilder
mr. J.F.C Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
mw. mr. I.G. Aarts
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Jubileum VV Neerbeek 1978-2018: 4
Dit jaar bestaat VV Neerbeek maar
liefst 40 jaar. Omdat een dergelijk
gedenkwaardig feit groots dient te
worden gevierd, nodigt het bestuur
alle supporters, sponsoren, (oud)
leden en vrijwilligers uit om op
zaterdag 12 mei feest te komen vieren
op het sportcomplex in Neerbeek.
De feestdag begint met een grote
jeugdactiviteit (aanvang 10.00 uur) en
wordt om 16.00 uur gevolgd door een
wedstrijd tussen de veteranen van
Neerbeek en Sweykhuizer Boys.
Om 18.00 uur spelen Neerbeek 1 en
Haslou 1 de derby in de 4e klasse A
en vanaf 20.00 uur barst het feest in
en rondom de kantine los.
Na een korte receptie betreden
zangers als Patrick Muytjens, Richtig
Rex, Big Benny en Karel Verspaget
het podium en draait de dj tot in de
late uurtjes de bekendste meezingers
en de lekkerste dansplaten.

Momenteel telt VV Neerbeek drie seniorenelftallen, twee veteranenteams (de
Neerbeek vets en de veteranen van
Sweykhuizer Boys) en zeven jeugdteams. De ouders van de jeugdleden
roemen de betrokkenheid van de trainers en leiders en beschouwen het laag-

drempelige en kleinschalige karakter als
de grote kracht van VV Neerbeek. Door
de grote inzet van bestuursleden en
jeugdleiders heeft de jeugdopleiding van
VV Neerbeek de laatste jaren een grote
groei doorgemaakt en kloppen inmiddels weer, net als in een verder verleden,
jeugdspelers op de deur bij de diverse
seniorenelftallen.
Van 1924 tot 1939 en van 1948 tot 1970
werd in Neerbeek ook al in clubverband
gevoetbald. De oorlog, teruglopende ledenaantallen en een precaire financiële
situatie noopten de twee besturen echter om de club op te heffen. Omdat driemaal nu eenmaal scheepsrecht is en
vooral omdat een (voetbal)vereniging
goed is voor de levendigheid binnen een
dorp, richtten Piet Smeets, Bert
Hoppers en wijlen Dhr Houben op 2
maart 1978 het huidige VV Neerbeek op.
Veertig prachtige, bewogen, emotionele
en memorabele jaren volgden.

men. Doorzettingsvermogen, standvastigheid en ongekende clubliefde van het
bestuur, leden en vrijwilligers zorgden er
echter voor dat VV Neerbeek haar wedstrijden anno 2018 niet alleen nog
steeds binnen de dorpsgrenzen speelt,
maar dat de vereniging eveneens beschikt over een prachtige kantine, die
vrijwel geheel is gebouwd door leden,
vrijwilligers, sponsors en supporters.
Kampioenschappen, vriendschappen
voor het leven, nooit meer te vergeten
feesten, pijnlijke nederlagen en helaas
ook tragische sterfgevallen vormen
samen het indrukwekkende levensver-

Meerdere keren stond een door de
Gemeente Beek gewenste verhuizing op
de vergaderagenda van het bestuur.
Ook werd zelfs een ongewenst fusiespook boven het complex waargeno-

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

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

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

feesten na een overwinning, naar de
blije en trotse gezichten bij het behalen
van een prijs, zijn wij zeer content. Het
vervult ons met trots, met blijdschap
en het sterkt ons in de overtuiging dat
we een fantastische club zijn.
haal van VV Neerbeek. Veertig jaar VV
Neerbeek. Veertig jaar hoogte- en dieptepunten. Ze allemaal benoemen is een onmogelijke taak. In een column omschreef
een lid van VV Neerbeek zijn gevoel bij VV
Neerbeek en vat hiermee veertig jaar VV
Neerbeek op een treffende wijze samen.
V.V. Neerbeek. Bijzonder. Standvastig.
Trots. Klein, maar dapper. Een club
waar vriendschappen voor het leven
ontstaan. Waar een teamgenoot meer
is dan iemand die je op de training ziet
en je je wedstrijd mee speelt. Een club
waar de betrokkenheid groot is en
waar iedereen je naam kent.

Winnen is uiteraard ook bij VV Neerbeek erg belangrijk. Maar Neerbeek is
ook een club waar een uur na een nederlaag dezelfde sfeer hangt als
na een glansrijke overwinning.
Een club waar de kantine van
even grote waarde is als de groene
mat. Waar de sfeer hangt van
thuis. Een ontmoetingsplek in
goede en in slechtere tijden. En
dat al 40 jaar.

Wie wij zijn? Wij zijn VV Neerbeek.
Al veertig prachtige jaren lang.

VV Neerbeek. Club van heroïsche
overwinningen. Club van het
prachtige oranje en zwart. De
club van een pils op de bar en
een broodje kroket als bodem
voor de zondag. De club voor
jong en oud, waar het nimmer
saai is. Een buitenbeentje wellicht. Maar wel een prachtig buitenbeentje.
Kijkend naar onze fraaie kantine
en accommodatie, naar het spelplezier van de jeugd op de zaterdagochtend, naar de gezelligheid
bij de veteranen op de zaterdagmiddag, naar de wil om te winnen op de groene mat, naar de
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Hoezo handboogschieten (met pijl en boog)?
Hoe leuk is het om eens lekker te ont
stressen; hoe heerlijk om los te komen
van de dagelijkse beslommeringen?
Even geen gedoe aan je hoofd, maar alle
tijd voor jezelf.
Ontdek eens hoe fijn het is om handboog te schieten bij handboogschutterij
L‘Union. Je vindt ons in de Dr.
Schaepmanlaan op nr. 22 te Beek.
Handboogschieten kan bij ons recreatief
of competitief. Het is maar net waar je
ambities liggen.
Kom vrijblijvend eens binnen op een van
onze trainingsavonden. Je bent welkom

elke dinsdag en donderdag
vanaf 19.00 uur. Je kunt
ook een afspraak maken
voor op een ander tijdstip
als je dat prettiger vindt.
Daarvoor kun je contact
opnemen met onze secretaris, Sjef Frijns 0651402600.
De handboogsport is voor
iedereen geschikt die kan
staan/zitten, gebruik kan
maken van zijn armen en
tenminste kan zien met één
oog. De handboogsport is er voor iedereen, voor man of vrouw, voor jong en
oud ( vanaf 10 jaar).
Op de aangegeven
locatie vind je een
prachtige schiethal
waarin het goed toeven is om te schieten
en zeker ook om
eens lekker te kletsen over van alles en
nog wat.
Voor de kosten hoef
je het niet te laten.

OPNIEUW BEKLEDEN

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

De contributie en consumptieprijzen zijn
“beurs vriendelijk” en ook qua materialen valt het heel erg mee. De eerste drie
maanden kost het sowieso niets en krijg
je alles van de vereniging.
Wil je nog meer weten over onze vereniging, kijk dan eens op onze website
www.lunionbeek.nl of bel met voornoemde secretaris.
Ben je geïnteresseerd, schroom dan
niet, maar kom in actie. Bij ons ben je
van harte welkom.
Harry Lemmens

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,=

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

09:20

Page 19

START TO RUN
Hoewel de training al is begonnen, is
er altijd plaats voor instromers. Wilt u
alsnog meedoen, aarzel dan niet en
neem contact op met Els Rovers:
Elsrovers@gmail.com of 06-42282403
De winter ten einde, het voorjaar is in
zicht. Wil je in een blakende conditie
verkeren als de dagen lengen, dan
kun je aan een nieuwe START TO RUN
cursus in Beek deelnemen.
START:
woensdag 11 april 2018 om 18.00 uur.
De training duurt altijd tot ongeveer
19.30 uur. In totaal 12 weken lang en
vindt plaats op de atletiekbaan in
Beek.
De laatste woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een
officieel geklokte 5 of 3 km. Deze
wordt gelopen op de atletiekbaan in
Beek .
PROGRAMMA:
Les 1: Ontvangst met een consumptie. Praktische zaken als voeding, kleding , schoeisel en blessurepreventie
met trainingsopbouw worden besproken en vragen beantwoord. Hierna
maken we ons klaar voor onze eerste
training, met warming up, programma
en cooling down. Na de training krijgen jullie uitleg over de eerste trainingsweek en wordt het schema per
email toegestuurd.
Les 2 t/m 11: Opbouwend schema tot
het lopen van 3 of 5 km.
Les 12: Afsluiting met het lopen van
een 3 of 5 km., diploma uitreiking met
een consumptie en gezellig samen
zijn. Tevens zal er informatie verstrekt
worden over de mogelijke overstap
naar de atletiekvereniging en de
mogelijkheden die hier bestaan.

ELKE LES 18.00 tot 19.30 uur
BESTAAT UIT:
- Inlopen
- Warming-up
- Loopscholing voor langzame verbetering
van de looptechniek
- Loopprogramma
- Coolingdown
KOSTEN:
60,00 euro over te maken op nr:
NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v. AV Caesar
Beek onder vermelding van start to run en je
naam. Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV Caesar te
staan.
INSCHRIJVEN:
elsrovers@gmail.com (trainster)
Vermeld naam, adres en woonplaats en als
het kan je emailadres. Op die manier kan er
voordat de cursus begint een aantal vragen
gesteld worden, waardoor de introductie
minder tijd in beslag neemt en we eerder
met lopen kunnen beginnen.
TRAINER (s) :
Start to run wordt gegeven door een gediplomeerde looptrainer opgeleid bij de Ned.
Atletiek bond, die tevens als maatschappelijk werker kennis heeft van geestelijke en
verstandelijke en lichamelijke beperkingen.
Er bestaat de mogelijkheid dat ook een assistent trainer de training mee gaat begeleiden. Ook EHBO en reanimatie kennis is
aanwezig.
Aarzel dus niet en durf je loopschoenen aan
te trekken en ervaar hoe gezond het lopen
kan zijn voor geest en ledematen.
Voor meer informatie:
Els Rovers te bereiken op
Elsrovers@gmail.com of 0642282403 vanaf
1 maart 2018

Parochie-Bijbelleeskring
krijgt vervolg
Vanaf januari 2018 komt er elke twee
weken een groep van ongeveer 15 personen bij elkaar om een tekstgedeelte uit het
Marcus-evangelie van de Bijbel te lezen en
te bespreken. We lezen tijdens de avonden
samen een tekst uit De Bijbel in Gewone
Taal. Vervolgens proberen we in een ontspannen sfeer te ontdekken wat de schrijver heeft bedoeld en wat de boodschap
voor ons is. Tijdens de avonden volgen we
het leven van Jezus zoals de apostel
Marcus dit heeft opgeschreven. Wie was
Jezus, wat kunnen we van Hem leren en
(hoe) is Hij relevant voor onze tijd?
De avonden zijn laagdrempelig van opzet,
zodat het voor iedereen goed te begrijpen is.
Naast kennismaking met de Bijbel is de kring
een goede gelegenheid om mensen te leren
kennen en van elkaar te leren. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
De eerstvolgende avond staat gepland op
7 mei 2018, om 20.00 uur in de voormalige
Kapelanie, (Raadhuisstraat 17, Beek).
Niemand is verplicht om aan alle avonden
deel te nemen; halverwege instromen of
een avond sfeer proeven behoort ook tot
de mogelijkheden. Graag wel even van te
voren aanmelden.

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerden
(ongeacht achtergrond en kennis
van de bijbel)
Welke dag? Op maandag 7 mei, 4 juni, 18 juni,
2 juli 2018
Hoe laat? Van 20.00 – 21.30 uur (inloop met
koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Kosten?
Geen (materialen worden gratis
aangeleverd)
Aanmelden? Via 06-40 46 64 98 of:
pbaan@solcon.nl (Peter Baan)
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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

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

- 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

Kampioenschap in tweede d
Zaterdagavond 17 maart 2018, 19.30 uur in sporthal De
Haamen. De tribunes zitten overvol, er worden extra bankjes
geplaatst. Trouwe supporters en handballiefhebbers zitten
schouder aan schouder om de dames van Anytime Fitness
BFC ook vanavond weer naar de overwinning te juichen. Het
affiche van de avond is Anytime Fitness BFC vs United
Breda. De wedstrijd waar het kampioenschap in de tweede
divisie B door de Beekse dames kan worden zeker gesteld.
Om 19.30u wordt de eerste bal geworpen waarna BFC snel
het heft in handen neemt. Na 10 minuten staat er al een 8-3

BIJEEN MET BIJEN
door Imker Ger Lumens uit
Guttecoven
Op zondag 3 juni
om 10 uur komt de
ervaren imker Ger
Lumens u het
naadje van de kous
laten zien, hij gaat
het hebben over de
bloemetjes en de “bijtjes”. Hij gaat, aan de hand van een
Power Point presentatie, vertellen over de vele facetten
van de bijenwereld. Ger is een heel gepassioneerd imker
en dit zal ook blijken uit zijn enthousiasme als hij vertelt
over zijn passie. Hij vertelt over het samenspel tussen
natuur, mens en “BIJ”. Ook zal hij ons laten zien hoe nuttig deze bezige beestjes voor ons, voor ons voedsel zijn.
Niet alleen bij de mens is samenwerking en communicatie een belangrijk item, maar zeer zeker ook bij de
BIJEN, de honingbijen. Hij vertelt over de bestuiving van
bloemen, planten en bomen en de gevolgen van de klimaatverandering voor mens, dier en dus ook voor de
BIJ. Tijdens deze demonstratie kun je de bijen aan het
werk zien…, in een afgesloten kast natuurlijk.
Ik ben nieuwsgierig geworden en zal er zijn. Jij ook?
Activiteit Oude Pastorie in Beek
Zondag 3 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur
Adres: Oude Pastorie 25 6191 HW Beek

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
20

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

09:20

Page 21

e divisie B voor de dames van Anytime Fitness BFC
voorsprong op het scorebord. De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld, BFC speelt, tot groot enthousiasme van het publiek,
haar favoriete snelle spel en bouwt gedurende de wedstrijd de
voorsprong uit tot maximaal 14 doelpunten. Kenmerkend voor
het team dat dit jaar onder de bezielende leiding van Karin,
Fred en Yvonne op het veld staat, is het feit dat ook tijdens
deze wedstrijd elke speelster weer weet te scoren.

de competitie en hebben we de promotie dus net gemist. Het
is goed om te zien dat die teleurstelling meteen aan het begin
van dit seizoen is omgezet in strijdvaardigheid en daadkracht.
Dit seizoen hoeft niemand te twijfelen aan wie de promotie
naar de eerste divisie heeft verdiend, ons team heeft overduidelijk laten zien dat we echt in de eerste divisie thuishoren.”

De dames van United Breda zijn
zichtbaar onder de indruk van de
ambiance in sporthal De Haamen.
Als er 2 speelsters van Breda na
de rust iets te laat uit de kleedkamer komen en even moeten
wachten aan de kant van het publiek voor ze veilig het veld kunnen oversteken, kijken ze vol bewondering naar de supporters:
“Dit kennen we niet in Breda, daar
zitten de tribunes echt nooit zo vol. Mooi hoor!”

Zaterdag 7 april werd het seizoen voor de dames afgesloten
met een thuiswedstrijd tegen WPK/Westlandia. Het streven
was het seizoen uit te spelen zonder puntverlies.
Het is de dames jammer genoeg niet gelukt alle wedstrijden te
winnen, ze hebben in de uitwedstrijd tegen
VOC 2 ( de nummer twee in de competitie)
verloren.
Maar… hierdoor hebben ze een totaal aantal van 42 punten uit 22 wedstrijden en
geen enkel team op divisie niveau heeft dit
gepresteerd afgelopen jaar.
Dit is eveneens een prachtige prestatie.
Foto’s: Ronald Jans Sportfotografie

Na 60 minuten is de eindstand 38-26 en is het kampioenschap
een feit. Met 40 punten uit 20 wedstrijden is dit in ieder geval
dit seizoen een unicum in een landelijke divisie. Promotie naar
de 1e divisie is hierdoor een feit. Anytime Fitness BFC zal hierin overigens, nu degradatie van de dames van Bevo en PSV uit
deze competitie een feit is, de enige vertegenwoordiger zijn uit
Zuid-Nederland.
Trainers Karin Logister en Fred Kerbusch zijn zichtbaar trots
op de dames. “Vorig seizoen zijn we nipt tweede geworden in
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NIEUW:

HAARVERLENGING
DMV MICRORINGS
kom langs voor meer info

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

IEDERE DAG GEOPEND VANAF 9.00 uur • ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 tot 17.00 uur
ALTIJD ZONDER AFSPRAAK • De koffie staat klaar.
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Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
- lustrum deelname aan ‘De Kruusweeg in Maastricht Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 nam Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’ voor de vijfde keer deel aan
dit in 2013 voor de eerste maal in Maastricht gehouden religieuze evenement, ook nu weer georganiseerd
door de Stiechting ‘De Vief Köp’. Gouverneur Theo
Bovens begroette, namens de organisatie, De Baeker
Kleppermen heel hartelijk en dankte hen voor de bereidwillige deelname.
Opnieuw werden De Baeker Kleppermen ingedeeld
aan het hoofd van deze indrukwekkende stoet na de
acolieten van de O.L.V.-basiliek met het processiekruis. Behoudens het kleppergeluid was er slechts
tromgeroffel te horen van o.m. Escola de Samba
Maestricht en de Drumbands Kunst door Oefening en
Sint Petrus en Paulus. Tussen deze groepen werden
de kruiswegstaties gedragen door leden van de verenigingen Gigantius, St.-Antonius en St.-Lambertus.
De D.D. Stadsschutterij kondigde tenslotte aan de geestelijkheid, de Broederschap van het Zwarte Kruis, het Zwarte Kruis
van Wyck, gedragen door het speciale dragersgilde. De leden
van de Stiechting ‘De Vief Köp’ sloten deze processie formeel

af, maar een groep mannen en vrouwen uit het Maastrichtse
liepen spontaan mee.
Deze stoet begon aan de St.-Servaasbasiliek om 20.00 uur en
volgde globaal de route via Vrijthof, Groteen Kleine Staat, Wolfstraat naar het
O.L.Vrouweplein, alwaar vóór de basiliek,
een toepasselijk lied werd gezongen.
Vervolgens zette de stoet zich voort via de
Stokstraat, St.-Servaasbrug, Wycker
Brugstraat en tenslotte de Rechtstraat. Hier
was in de St.-Martinuskerk het einde voorzien van deze bijzondere kruisweg.
Het was jammer, dat het tijdens de stoet
licht regende hetgeen natuurlijk invloed had
op het aantal belangstellende kijkers en
passanten. Blijkens reacties maakte deze
sobere stoet veel indruk op diegenen die
deze aanschouwden. Tenslotte zij opgemerkt , dat bij de deelnemende geestelijkheid, naast de pastoors en assistenten van
de drie vermelde kerken, ook meeliep oudbisschop Wiertz van bisdom Roermond.
Voor Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
was dit zeker een betekenisvolle deelname.

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

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Open dag scouting Beek
Op 26 mei organiseert scouting Beek een open dag!
Op deze dag zullen er voor kinderen allerlei scoutingworkshops
georganiseerd worden, van broodjes bakken boven het kampvuur tot
hindernisbanen in het bos.
Alle kinderen zijn welkom en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s
en vrienden natuurlijk ook.
Terwijl de kids bezig zijn met workshops, zal het ook voor de ouders een
gezellige middag zijn, waar u kunt genieten van een hapje en drankje.
Ook zal er gezorgd worden
voor een muzikaal intermezzo.
Op deze manier kan jong en
oud ervaren wat scouting
Beek inhoudt.
Vanaf 13.00 uur zullen er
workshops georganiseerd
worden en na 15.00 uur kan
nog nagenoten worden met
een hapje en een drankje.
De open dag zal plaatsvinden
rondom het scoutinggebouw,
gelegen te Molenberg 1a,
Beek.
De entree voor deze dag is
gratis.

Wethouder Sangersstraat 25, Beek
*
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Wie kent Wie

Aflevering 146

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

Opname gemaakt in de Molenstraat in het midden Marie Demandt-Solberg
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 in Therapie Centrum Beek
Last van rug-, nek-, arm-, beenof voetklachten?
Kom dan naar het gratis en vrijblijvende
inloopspreekuur van Fysiotherapie Vonken
elke Donderdag van 18.00 tot 18.30 uur.
Tijdens het inloopspreekuur worden uw klachten
bekeken en wordt er vastgesteld of fysiotherapie
kan bijdragen uw klachten te verminderen.
De fysiotherapeut beoordeelt kort uw klachten
en geeft mogelijk oefeningen mee, verwijst u
door naar een andere discipline of stelt een
behandeltraject voor. Samen wordt er gekeken u
zo snel mogelijk van de klachten af te helpen.

Therapie Centrum Beek is gelegen op de
Weth. Sangersstraat 6 te Beek. Dit is in het voormalig
Rabobank gebouw op de eerste verdieping.
Hier zijn 10 verschillende disciplines, die zeer nauw met
elkaar samenwerken, om u de
meest optimale zorg te verlenen.
Therapie
Komt u gerust eens langs.
Tel: 046 - 437 16 74

Centrum
Beek

Gymmen en/of Pilates
In Therapie Centrum Beek is ook de
mogelijkheid om te sporten.
Het gaat om 1 uur per week
verantwoord sporten onder begeleiding
van een fysiotherapeut/gediplomeerd
Pilatestrainer.
Gymgroepen:
Elke Dinsdag
van 10.00 tot 11.00 uur
Elke Woensdag van 09.30 tot 10.30 uur
Pilatesgroepen:
Elke Maandag van 17.00 tot 18.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur
Elke Vrijdag
van 09.00 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur: elke Donderdag van 18.00 tot 18.30 uur
25

mei 2018 - NB no. 5:Layout 1

17-04-2018

09:21

Page 26

Een trotse Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek werd op
2 december 1987 opgericht.
Zoals de statuten in deftige taal vermelden,
is haar doel ‘het – ontbloot van ideologie,
politieke of maatschappelijke opvattingen –
organiseren van herdenkingen van de
slachtoffers van oorlog, fascisme en geweld’. En dit moet gebeuren ‘actueel en
toekomstgericht’, gericht op het voorkomen
van ‘herhaling van de feiten welke herdacht
worden’.
Een en dertig jaar heeft de Stichting deze
notaristaal omgezet in concrete daden. In
die tijd organiseerde zij op 4 mei een
Dodenherdenking.
Hierbij werd het elk jaar drukker, ondanks
het feit dat steeds minder mensen zelf herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog. De centrale gedachte die de
Stichting hierbij consequent uitdraagt is: die
oorlog staat dichter bij ons dan wij vaak geneigd zijn om te denken.
Al die jaren gaven wij, vrijwilligers van de Stichting, ook gastlessen op de Beekse basisscholen’. Wij maakten met kinderen
en volwassenen ‘Wandelingen door de Oorlog’, waarbij wij
verhalen vertellen op de plekken in Beek waar die echt zijn gebeurd. Er is nauwelijks een Beekenaar te vinden die niet minstens één keer met ons deze wandeling heeft gemaakt. Wij organiseerden cursussen en lezingen. En de Stichting heeft
ervoor gezorgd dat de belangrijke plaatsen in Beek, die niet
mogen worden vergeten, zijn gemarkeerd met monumenten
en plaquettes. De afgelopen twee jaar konden wij aan de al indrukwekkende reeks gedenkplaatsen twee mooie monumenten toevoegen. U kent ongetwijfeld de muurschildering op het
huis aan de Kloostersteeg ter herinnering aan de redding van
een daar wonende Sinto mede met hulp van een gedeserteerde Duitse soldaat. En velen van u waren aanwezig bij de onthulling van het vliegeniersmonument bij de Oude Pastorie ter
herinnering aan de bemanning van het daar neergestorte
Amerikaanse toestel.
Het komende jaar gaar er weer iets gebeuren. Wij zullen alle
woningen waaruit mensen zijn weggevoerd om geen andere
reden dan dat zij geboren waren als Jood of ‘zigeuner’, markeren met ‘struikelstenen’. Trots zijn we op alles wat wij in 31 jaar
hebben bereikt!

En onze trots werd nog groter toen aan onze Stichting in
november 2017 in het Astatheater de prestigieuze onderscheiding ‘Vrijwilligers van het Jaar’ werd toegekend.
Deze eer was vooral te danken aan de inspanningen van Roy
Göttgens en Jos Eggen voor het tot stand komen van het
Vliegeniersmonument. Wij danken u voor alle gelukwensen en
positieve reacties die wij ontvingen.
En de Stichting is nog ergens trots op: vanaf januari 2018 is
Jos Eggen aangetreden als nieuwe voorzitter. Hij volgt Herman
van Rens op en zal ongetwijfeld voor nieuw elan zorgen. Want
de zaak waar de Stichting voor staat, is belangrijker dan ooit.

Weer klopt iemand op mijn deur
Weinig mensen herinneren zich die tijd nog. Vluchtelingen uit
Duitsland klopten op de deur, om in Nederland een nieuw
leven te kunnen beginnen, in veiligheid en in vrijheid. Enkele
jaren later werd er in de schemering aangeklopt bij afgelegen
boerderijen. Moordenaars hadden Nederland bereikt. De wet
was misdaad geworden. Mensen zochten hulp tegen moord
door de overheid.
Er werden vluchtelingen teruggestuurd over de grens; velen
gingen hun dood tegemoet. Anderen werden binnengelaten en
werden waardevolle leden van de Nederlandse samenleving.
Wie aanklopte bij individuele mensen kreeg soms ‘nee’ te
horen. Maar er waren ook Nederlanders bij wie het beste in de
mens naar boven kwam en die bereid waren om persoonlijke
risico’s te lopen.
Het is allemaal echt gebeurd, ook hier in Beek, en nog niet zo
lang geleden. Onze tijd is anders geworden, maar het is niet
moeilijk om ook overeenkomsten te zien. Er kloppen weer
mensen aan onze deur. Opnieuw staan wij voor een keus.
Vier en vijf mei zijn de dagen waarop we nadenken over de
kernwaarden van de samenleving. De dagen dat we ons realiseren dat veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dat
die moeten en kunnen worden gedeeld met anderen.

Uitnodigingen voor 4 mei 2018
Op 4 mei herdenken wij in Nederland en ook in Beek de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op vrijdag 4 mei om 18.45 uur
in het Astatheater op de Markt in Beek. U geeft met uw aanwezigheid te kennen dat u de klop op de deur hebt gehoord. U
wilt vrijheid en veiligheid die wij gelukkig weer terug hebben
gekregen, delen met mensen die er alleen nog van kunnen
dromen. U realiseert zich dat individuele mensen en hun
individuele beslissingen ertoe doen.
Tijdens de herdenking in het Astatheater zal de heer Joris de
Lange, geestelijk verzorger hospices Zuyderland, in zijn overdenking het thema ‘Weer klopt iemand op mijn deur’ voor ons
uitwerken. Er wordt een gedicht voorgedragen van en door
Pieter Theunissen. Kinderen van de Catharina Labouréschool
zullen een bijdrage leveren. Hans Steeman spreekt een overweging uit namens de Beekse veteranen. Muzikaal wordt de
herdenking ondersteund door zang van de Beeker Liedertafel.
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stenen te liggen op zeven Beekse adressen. In een volgend
nummer van de Nuutsbaeker hoort u hier meer over.
Het leggen van struikelstenen kost geld. De gemeente Beek
en de provincie Limburg zorgen voor een flinke bijdrage. Maar
de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, initiatiefneemster, wil graag dat zoveel mogelijk mensen uit Beek een
kleine bijdrage leveren. Dan worden de stenen iets van ons allemaal. De gemeenschap van Beek struikelt over zijn eigen geschiedenis. Daarom zal op 4 mei tijdens de Dodenherdenking
bij de uitgang van het Astatheater een ouderwetse collectebus
staan.

Na afloop van de bijeenkomst in het Astatheater wordt de herdenking voortgezet bij het monument voor de Martinuskerk.
De namen van alle Beekse slachtoffers worden daar uitgesproken. Om precies acht uur is heel Nederland twee minuten
stil. Vervolgens zal mevrouw Christine van Basten-Boddin,
burgemeester van Beek, spreken.
Na afloop is iedereen welkom in het gemeentehuis voor een
kop koffie.
Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

Struikelen over ons verleden
U hebt waarschijnlijk al eens voorover gebukt en ze gezien:
struikelsteentjes. Ze liggen al in een tiental steden en dorpen
in Limburg, en in honderden gemeenten in Europa.
Het zijn kleine bronzen tegeltjes, ingemetseld in het trottoir. Zij
vertellen dat uit het huis, waarvoor zij liggen, mensen zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, en vervolgens vermoord. Hun ‘misdaad’ was dat zij werden geboren. Zij mochten als Jood of ‘zigeuner’ niet leven.
Struikelstenen vormen een kunst- en herinneringsproject over
heel Europa van de Duitse kunstenaar Günther Demnig. De
bedoeling is dat mensen die over het trottoir lopen, zich enigszins verbaasd afvragen wat zij hier zien, en zich vervolgens
(eerbiedig) voorover buigen. Dan realiseren zij zich welk drama
zich precies op deze plek heeft afgespeeld, en dat dit een integraal onderdeel is van hun eigen verleden.
In het voorjaar van 2019 komen er ook negentien van deze

Evaluatie project
“Gedonder in de Hemel”
In november 2015 neemt het bestuur van de Stichting
Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek het besluit om een vliegeniers- monument in Beek op te richten. Met volle overgave
wordt vervolgens bijna 2 jaar gewerkt aan een uniek project ter
herdenking aan het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper in Beek op 14 oktober 1943 met tien bemanningsleden, nabij de “Oude Pastorie”. Vanaf het begin worden de
Beekse basisscholen bij het project betrokken. Zo worden
door leerlingen op 15 maart 2017 fruitbomen geplant op en
rond de toekomstige locatie van het monument bij de Oude
Pastorie. Dit nadat door leden van de Stichting gastlessen zijn
gegeven over het verhaal van de bemanning. De onthulling
van het monument vindt plaats op 14 oktober 2017, bijgewoond door een fors aantal Amerikaanse en Duitse nazaten en
diverse militaire en burgerlijke autoriteiten. De herdenking
wordt die dag afgesloten met een uniek concert van de
Fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht in het
Asta Theater.
De ambities van het project zijn
gedurende de looptijd herhaalde
keren naar boven bijgesteld mede
door gulle bijdragen van o.a.
Gemeenten Beek en SittardGeleen, Stichting Limburgs Landschap, V-Fonds, Prins Bernard
Cultuurfonds, Ministerie van
Defensie en diverse Beekse
bedrijven en individuen.
Tenslotte heeft het project een uitvoerig en vaak persoonlijk verhaal
opgeleverd met foto’s en documenten over de ervaringen van de
betrokken bemanningsleden.
Het monument heeft daarmee tien
mensen een gezicht gegeven.
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

14e jaargang nr. 5 (mei) 1988
… De jubilea blijven zich opvolgen. Elke maand staan weer
talloze verenigingen klaar om hun jubileum of prestatie te
vieren en kenbaar te maken. 50 jaar geleden ging de heer
van Eummele met pastoor Boshouwers en nog enkele enthousiastelingen in zee voor de oprichting van een fanfare.
En aldus geschiedde. Fanfare St. Callistus was geboren.
De eerste dirigent was H. Stassen. De Nuutsbaeker
verhaalt uitvoerig over de prestaties van de vereniging.

…

…

…
…

…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

…

…

…

…

…

Dat er gefeest gaat worden is duidelijk. En Hoe. Want ze
krijgen allemaal een nieuw pak aangemeten.
En de jongens pupillen van H.V.Caesar zijn kampioen van
Limburg geworden door Rapiditas uit Weert te verslaan.
Maar dat kan ook niet anders want trainer/coach was
Paul Mennens.
Het handbal staat in de belangstelling, want op de praatstoel deze keer handbalvereniging Blauw Wit, de kersverse
landskampioen. Onder het toeziend oog van ere-voorzitter
Sjef Nijsten werd dit kampioenschap behaald door een
21 – 20 overwinning op Aalsmeer in Amstelveen.
Ook Frans Ramaeckers heeft zijn dialectrubriek weer
aangevuld met het gereedschap van “De Sjmeed”.
Ondanks de successen van volleybalclub B en S, drie
kampioenen, toch een mineurstemming. Als er niet snel
jongere aanwas komt, zou het mogelijk zijn dat Beek geen
volleybalclub meer heeft. Dus dames en heren , even een
seintje en we bouwen weer aan nieuwe kampioenen.
Schutterij St. Laurentius neemt nu al voorbereidingen op
een te houden bondsschuttersfeest. En om dan goed te
presenteren is het tenue van het grootste belang. Zo zullen
de schutters en drumband van een nieuwe outfit worden
voorzien.
Nel Cuypers-Brinkman uit Spaubeek zal haar keramiek
kunstcollectie tentoonstellen in het gemeentehuis. Door
toepassing van nieuwe technieken en materialen schept zij
een nieuwe sfeer met haar werken.
Er komt eindelijk weer muziek in de harmoniezaal. Bij
goede informatie komt hier een disco, een bruincafé en een
cocktailbar. Is dat laatste voor dames met een diepe snit of
gewoon een glas met een rietje erin. (aldus de schrijver)
De ouderraad van de St. Martinusschool organiseert een
groot schoolfeest. Voor groot en klein, jong en oud.
Er moeten nieuwe spullen voor de leerlingen komen en die
betaalt het rijk niet. Dan helpen we allemaal mee.
Het Laurentii Kammerkör uit het Zweedse Sollentuna zal
tijdens haar toernee naar Parijs en Brugge ook Beek
aandoen. Zij worden ontvangen op het gemeentehuis en
geven een concert in het ASTA theater.
En denk eraan: er worden werkzaamheden uitgevoerd aan
de spoorwegovergang aan de stationsstraat. In de nacht
van woensdag, donderdag en vrijdag afgesloten. Maar dan
wel voor de helft. Dus wachten tot de trein weg is.

Als hij op tijd is…!
Groetjes Japo
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beekseenergiecoöperatie
Voorlichtingsavond 23 mei
De beekseenergiecoöperatie organiseert woensdag 23 mei een eerste voorlichtingsavond in het
gemeenschapshuis in Genhout; aanvang 20.00 uur. Bij voorkeur aanmelden via de website
www.beekseenergiecooperatie.nl
De beekseenergiecoöperatie brengt voor haar leden 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. 500 panelen.
Lid van de coöperatie kun je worden door te investeren in zonnepanelen. De minimale
deelname bedraagt 4 zonnepanelen. Dat is ca € 1000. Er wordt een rendement verwacht van
ca. 4% . Dat rendement wordt verkregen doordat de deelnemers ongeveer € 0,12 per kWh aan
belasting terugontvangen en de opgewekte stroom door de coöperatie aan het net wordt
geleverd voor ca. € 0,05 per kWh krijgt. Samen is dat ongeveer € 0,17 opbrengst, terwijl de
kWh prijs voor particuliere afnemers € 0,21 bedraagt.
De beekseenergiecoöperatie 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 regeling is door de overheid voor
15 jaar gegarandeerd.
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.
De beekseenergiecoöperatie is een non-profit organisatie.
Meer informatie is te vinden op www.beekseenergiecooperatie.nl

Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd
Hoogstamboomgaarden, en zeker wat daar nu nog
van over is, worden vanwege de bloesempracht in
het voorjaar ook wel de parels in het Limburgse
landschap genoemd.
Ook als al die bloesem zich gevormd heeft tot
smakelijke kersen, pruimen, appels of peren,
is zo’n boomgaard een lust voor het oog.
Onder het motto “De Limburgse hoogstamboomgaard in
beeld” wordt er stilgestaan bij de boomgaard en een groot
aantal onderwerpen die daarmee en met de Limburgse fruitcultuur verbonden zijn.
Hoogstamfruitbomen en Zuid-Limburg zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Boomgaarden met hoogstamfruitbomen waren tot de jaren zestig beeldbepalend voor het
Zuidlimburgse landschap. De fruitbomen met een stam van
circa 2 meter hoogte (vandaar hoogstam) leverden fruit, maar
in de boomgaarden kon tevens vee onder de bomen grazen.
Oorsprong van de fruitcultuur, functie van de boomgaard, achteruitgang van het hoogstamareaal in de jaren 60, acties tot
behoud, uitleg over de verschillende fruitsoorten, de oogst,
het gebruik van het fruit etc. zijn zaken die tijdens deze presentatie aan de orde komen. Denk hierbij o.a. aan vlaaien bakken en stroop stoken; en dat alles hier en daar gelardeerd met
fraaie beelden uit onze omgeving.

Kortom de gepresenteerde beelden geven u een impressie
van de Limburgse hoogstam- en fruitcultuur en laten zien wat
er nog te genieten valt in ons Limburgse land. De presentatie
volgt de hoogstamboomgaard gedurende de vier seizoenen
en wordt verzorgd door Jean Slijpen.

Activiteit Oude Pastorie in Beek
Zondag 2 september
van 10.00 uur tot 11.30 uur
Adres: Oude Pastorie 25 6191 HW Beek
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Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert CantaRode Regioconcert.
Wereldkoren op vrijdag 11 mei a.s. in het Gemeenschapshuis te Schimmert
Mannenkoor Beeker Liedertafel concerteert op vrijdag 11 mei
met een tweetal koren die tijdens het Hemelvaart weekend
(10 - 14 mei a.s.) deelnemen aan “CantaRode Kerkrade”.
CantaRode is een Internationaal Korenfestival dat sinds 2014
plaatsvindt in de Abdij van Rolduc. Dankzij het hoge niveau
van de deelnemende koren heeft het festival in recordtijd een
wereldwijde reputatie opgebouwd.
Als “ontspannend” intermezzo tussen de wedstrijdonderdelen
laten de deelnemende wereldkoren - inmiddels traditioneel op
de vrijdagavond - in de gehele Euregio van zich horen. Zo organiseert Mannenkoor Beeker Liedertafel een concert in het
gemeenschapshuis te Schimmert voor “Chorale Choeur des
Séraphins” uit Conga Brazzaville en “Ozarenie Chamber
Choir” uit Moskou. De gastheren zullen o.l.v. dirigent Dion
Ritten en met begeleiding van Véron Jongstra eveneens een
gedeelte van het programma voor hun rekening nemen.

Chorale choeur des Séraphins Congo Brazzaville.
Chorale Choeur des Séraphins staat onder leiding van dirigent, pianoleraar, zanger, songwriter, arrangeur en componist
Jules Bopele (43). Een muzikale duizendpoot derhalve die het
koor - voorheen “the Choir Saint Odile” genaamd - sinds 2006
onder zijn hoede heeft. In 2009 werd het ensemble uitgeroepen tot beste koor van Congo Brazzaville. Grote faam werd
verworven tijdens het meest bekende korentreffen op het gebied van de Afrikaanse muziek, the Panafrican Music Festival
(FESPAM). Aan dit folkloristische korentreffen werd deelgenomen in 2009, 2011, 2013 and 2015.

Kaarten á € 7,= zijn verkrijgbaar bij Schoenmode
Hoedemakers Markt 25 te Beek, Brasserie BIE OSS
Oranjeplein 10 Schimmert, bij de koorleden van MBL,
of reserveren via de website: www. beekerliedertafel.nl.
Aanvang van het concert 20.00 uur.

“Ozarenie” o.l.v. Olga Burova t.g.v. het 11e World
Symposium on Choral Music te Barcelona.
Ozarenie chamber choir moskow.
Dit kamerkoor is in 1995 opgericht door Olga Burova.
De zangeressen zijn studenten van Russische muziekinstellingen,
vocalisten van professionele koorensembles, docenten muziek aan de hogeschool, hoge, middelbare en lagere scholen.

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

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

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

Ook dit jaar organiseert
Wijkraad “De Carmel” weer een dagtocht
en wel op zaterdag 30 juni a.s.
De busreis zal ons dit jaar naar de stad
Duisburg in Duitsland brengen.
Vanuit Beek en Schimmert rijden we richting
Grevenbroich, waar we een kop koffie met gebak
gaan nuttigen in restaurant “Kloster Langwaden”.

Vervolgens gaan we door naar Duisburg waar we
uitstappen. Om 13.45 uur gaan we een rondvaart
maken, van circa 50 minuten, hier krijgen we een
indruk van de grootste binnenhaven van
Duitsland.
U heeft ruimschoots de tijd om deze prachtige
stad te bezichtigen.
Duisburg is rijk aan veel cultuur.

Deze verzorgde busreis is incl. luxe touringcar rit,
koffie met gebak op de heenreis, rondvaart door
de grootste binnenhaven van Duitsland en op de
terugreis een diner in Montfort.
We vertrekken op zaterdag 30 juni a.s. om 8.00
vanuit Schimmert en om 8.30 uur vanuit de
Carmelwijk (tegenover het Caesar terrein aan de
Bloteweg). Terugkomst zal omstreeks 20.30 uur
zijn.
Deze geheel verzorgde busreis kost € 64,- voor
niet-leden en € 59,00 voor leden.
Inschrijven en betalen voor deze busreis kan
vanaf vrijdag 25 mei t/m dinsdag 29 mei a.s. bij
de heer Ed Luten, Kennedylaan 24 in Beek.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met
de heer Ed Luten, tel. nr. 046 - 4378715.
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Evenementenrooster

2018-2019
4 mei
5 mei
5 mei
6 mei

16 december
23 december
23 december
22 december

Dodenherdenking
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Lezing Geschiedenis van de Maria-verering door Paul Mennens, (Heemkundevereniging Beek),
van 10.00-11.30 uur, Oude Pastorie 25, Beek
Inschrijven KinderVakantiewerk, tussen 18.00 en 19.00 uur, ’t Auwt Patronaat, 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 11.00-14.00 uur
20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik
Bijeen met Bijen van 10.00 tot 11.30 uur, Oude Pastorie Beek
Antiekbeurs “Antiek aan Huis” van 11.00 tot 18.00 uur. Musschenberg 30 6176 BD Spaubeek.
Organisatie Victorian House Antiques & Art
Op stap met Hubertus, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie Heemkundevereniging Beek en IVN Spau-Beek
Straatkermis Neerbeek van 13.30 – 18.00 uur. Locatie: Keulsteeg te Neerbeek.
Organisatie buurtvereniging ’t Kepelke.
25 jaar Kneeschers - Beach Party, Dobbele Vônck
Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek
Kabouter Zomerfeest/Rommelmarkt van 12.00 uur tot 18.00 uur, Burg. Eussenlaan, Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Open Bak- en Proef-middag Bakkes, Oude Pastorie 25, Beek van 11.00-14.00 uur
Vrijmarkt “De Carmel” in de Carmelwijk van 10.00 tot 17.00 uur.
Anderkovver. Feesttent op trapveldje GSV’28, 20.30 uur
Familie-evenement. Feesttent op trapveldje GSV'28, 18.00 uur
Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd, van 10.00 tot 11.30 uur, Oude Pastorie Beek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantus ex Corde, Parkstad, 9.30 uur
Multiculturele Dorpsdag
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Op de loop met de Keutelbeek, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie.
Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
“Veiling mer dan angesj” v.a. 19.00 in het MFC te Spaubeek. Organisatie Auwt Prinse Sjpaubik
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans.
Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Gregoriaanse Schola Cantorum Doenrade 9.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kneeschers Mosselfeest met After Party, Dobbele Vônck
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantara Valkenburg, 9.30 uur
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, 10.45 uur, gemeenschapsh. Oos Heim, toegang gratis.
25 jaar Kneeschers - Toepen voor Konijn, Dobbele Vônck
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v mannenkoor De Wiejerdzangers,
Nadine Maes (zang), Annemie Sluijsmans-Meens (piano) en Caroline Duisings (viool).
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Oos Heim, toegang gratis.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Mannenkoor Geulklank Valkenburg, 9.30 uur
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur in Auwt Patronaat.

2019
6 januari

Kneeschers Mansluujzitting, Mondial

8 mei
9 t/m 11 mei
31 mei
1 juni
2 juni
2 juni
3 juni
3 juni
8 t/m 10 juni
10 juni
10 juni
16 juni
24 juni
24 juni
28 juni
1 juli
7 juli
7 juli
5 augustus
24 augustus
25 augustus
25 augustus
1 september
2 september
16 september
22 september
27 september
30 september
6 oktober
6 oktober
21 oktober
21 oktober
25 oktober
27 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
18 november
25 november
29 november
1 december
9 december
14 december
15 december
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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.

Samen doen:
veur Baek!
Coalitiepartners BBB-NDB en CDA staan de
komende vier jaar opnieuw aan het roer in Beek.
Beide partijen ondertekenden op 9 april jl. het
nieuwe coalitieakkoord 'Samen doen: veur Baek!'.
En op 26 april jl. werd de nieuwe wethoudersploeg
geïnstalleerd. Nieuwkomer in het Beekse college is
Ralph Diederen, die zich namens het CDA als
wethouder gaat inzetten voor Beek. Bekende
gezichten zijn Hub Hodzelmans, Hub Schoemakers
en Thijs van Es.
Gezamenlijk gaan zij het solide beleid van de afgelopen jaren voortzetten, aangevuld met een aantal
prioriteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid,
klimaatbeleid, de woningmarkt en Burger!Krachtprojecten.
Benieuwd naar het coalitieakkoord en de
portefeuilleverdeling? Op www.gemeentebeek.nl,
kunt u 'Samen doen: veur Baek!' lezen.

Gemeente stopt met organiseren kermis
De gemeente Beek gaat zich niet meer bemoeien met de organisatie van
een kermis in haar gemeente. Dat heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten. Het organiseren van kermissen wordt voortaan
overgelaten aan exploitanten, ondernemers of inwoners.
In 2016 en 2017 is aan een aantal vaste exploitanten gevraagd om op eigen kracht een
volwaardige kermis te organiseren. Deze inspanningen leverden niet het beoogde resultaat op. De conclusie dat er in Beek geen volwaardige kermis van de grond is gekomen,
is reden voor de gemeente om te stoppen met de organisatie en ondersteuning daarvan.
Dit besluit betekent echter niet dat er helemaal geen kermis meer kan plaatsvinden in
het Beekse. Mochten er alsnog initiatieven komen vanuit exploitanten, ondernemers of
andere belangstellenden dan kunnen deze hiervoor via de Evenementen Assistent een
vergunning bij de gemeente aanvragen.
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Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Clientervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning
In april en mei van dit jaar voert de gemeente Beek een cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) uit. Alle inwoners die gebruik maken van de Wmo hebben een vragenlijst thuisgestuurd gekregen met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Mensen kunnen ook digitaal
reageren. Zo meten wij uw tevredenheid. Met uw tips en ideeën kunnen we onze dienstverlening verder
verbeteren.
Mogelijk gebruikt u een scootmobiel. Of krijgt u
hulp bij uw huishouden. Het kan ook zijn dat u
naar de dagbesteding gaat of dat u wordt begeleid
bij uw persoonlijke verzorging. Grote kans dat u
dan gebruik maakt van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De gemeente Beek is in dat
geval benieuwd naar uw ervaringen met de dienstverlening.

BMC voert als onafhankelijk onderzoeksbureau het klanttevredenheidsonderzoek uit.
Vragen
Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u terecht bij het
Zorgloket op telefoonnummer 046 - 43 89 342. Het Zorgloket is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. U kunt ook een
e-mail sturen naar info@gemeentebeek.nl.

Zonnepanelen op drie gemeentelijke gebouwen
Nadat in november vorig jaar het bedrijfsgebouw op De Haamen van zonnepanelen werd voorzien,
liggen sinds april ook zonnepanelen op sporthal 2 van De Haamen en het gemeentehuis. De gemeente
gaat daarmee jaarlijks ruim 150.000 kilowattuur energie opwekken, genoeg voor vijftig huishoudens.
Wethouder Hub Schoenmakers:
“Met zonnepanelen op drie gemeentelijke gebouwen verlagen
we onze energierekening met
maar liefst twintig procent.”
Beek heeft grote ambities op
het gebied van duurzaamheid.
Schoenmakers: ”De gemeente
wil over tien jaar volledig energie neutraal zijn. Daarvoor is
samenwerking met bedrijven,
verenigingen en particulieren
nodig, maar ook de gemeente
is aan zet.”
In totaal liggen er nu 448 zonnepanelen op drie gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks wordt
daarmee ruim 150.000 kilowattuur energie opgewekt.
Met het verduurzamen van
de gebouwen was een
investering van 168.500 euro
gemoeid. De panelen zijn
geplaatst door het
Schimmertse bedrijf
New Energy Systems.
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Wijkgericht werken, stand van zaken mei 2018
Vanuit het wijkteam komt het volgende bericht:
“De muziekschool blijkt een hele goede locatie te zijn, met
name voor de bewoners van de Carmelwijk. Het maximale
aantal bezoekers in één uur is maar liefst zestien!
De opening van een spreekuur in Stegen 35 in maart was
nodig. Hier vinden de bewoners een medewerker van de
Wmo en/of jeugd, medewerker Partners in Welzijn en een
medewerker van Zuyderland.
Graag tot ziens op één van onze spreekuren waar alle
Beekenaren terecht kunnen met vragen over wonen en leven
in Beek in de breedste zin van het woord; Wmo, hulp in de
huishouding, zorg aan huis, informatie en advies over allerlei
regelgeving, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk,
maatjesprojecten, problemen in de wijk, signalen over
kwetsbare buurtbewoners en natuurlijk de jeugd!”
Partners wijkgericht werken en bereikbaarheid:

Beek, locatie de Muziekschool (Doctor Stassenstraat 88).
Iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Aanwezig: Partners in Welzijn, Casemanager Wmo/ Jeugd,
ZOwonen, De Wijkraad1, De wijkagent.
Beek, locatie de Stegen (Stegen 35).
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Aanwezig: Partners in Welzijn, Zuyderland, Casemanager
Jeugd/Wmo, Ketenpartners (op afspraak).

.

Beek, locatie gemeentehuis (Raadhuisstraat 9).
Iedere woensdag van 9.00 tot 12.30 uur en
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Aanwezig: Casemanager Jeugd/Wmo, Ketenpartners
(op afspraak).
Neerbeek, locatie gemeenschapshuis (Callistusplein 9).
Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanwezig: Partners in Welzijn, Zuyderland, Casemanager
Jeugd/Wmo, Ketenpartners (op afspraak).
Spaubeek, Locatie MFC ’t Raodhoes (Musschenberg 101).
Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Aanwezig: Partners in Welzijn, Zuyderland,
Casemanager Jeugd/Wmo, Ketenpartners
(op afspraak).

De gemeente heeft samen met de ketenpartners de bereikbaarheid ingevuld. Graag geven we u een overzicht van wie u
kunt bereiken in het wijkteam en waar u hulp kunt krijgen.
Het wijkteam is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00
en 17.00 uur. Ook kunt u binnenlopen op de volgende locaties
en tijdstippen.

1

De wijkraad en de wijkagent zijn
alleen standaard aanwezig op locatie
Muziekschool (de Carmel).

HOME heet u hartelijk welkom in
Inlaup “Bie Ôs”, Stegen 35 te Beek
Het project HOME van Partners in Welzijn heeft wekelijks een
open inloop in de Stegen 35 in Beek op dinsdagochtend van
10.00 uur tot 12.30 uur.
Een groep vrijwilligers staat op deze ochtend voor u klaar om
u een gratis kopje koffie of thee aan te bieden, samen een
spelletje te doen of te handwerken en u een luisterend oor te
bieden.
Iedereen is welkom, maar het project wil zich speciaal inzetten voor mensen met financiële problemen. De vrijwilligers,
die ook ervaringsdeskundig zijn, weten hoe het is om zelf alle
lastige wegen te moeten ontdekken wanneer het financieel
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(even) lastig is. Ze
willen u graag helpen
zodat u deze weg
niet alleen hoeft te
bewandelen.
De vrijwilligers weten
natuurlijk niet meteen op alle vragen antwoorden, máár ze
weten wel hoe ze u kunnen (laten) helpen met het vinden van
de juiste antwoorden op uw vragen.
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Eerste dinsdag van de maand: inloop met lunch
Vanaf 1 juni kunt u op de eerste dinsdag van de maand
gebruik maken van een eenvoudige lunch; broodjes met een
kopje soep tegen een vergoeding van een euro per persoon.
Hiervoor moet u zich wel aanmelden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor een van bovenstaande activiteiten?
HOME is te bereiken via telefoonnummer: 06-51799044 of het
emailadres: Homestegen35@gmail.com en via
Facebook!

Spelletjesochtenden in de meivakantie
Omdat de kinderen in de vakantie thuis zijn, nodigen we u
graag samen met uw (klein)kinderen of buurtkinderen uit om
op de dinsdagochtend kaart- en
bordspelletjes te komen doen.

Ook Zuyderland heet u welkom in Inlaup “Bie Ôs”
Een medewerker van Zuyderland heet u eveneens hartelijk
welkom “Bie Ôs” en wel op maandagmiddag van 13.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 uur tot
12.00 uur.
Ook dan staat de koffie klaar en kunt u terecht voor een
spelletje of luisterend oor!

Elke laatste woensdag van de
maand: Kidsclub
HOME gaat ook starten met een
Kidsclub op de laatste woensdag
van de maand. De Kidsclub is er
voor alle kinderen van groep 1
t/m 8. Elke week wordt er een
leuke activiteit gedaan. Het programma blijft nog even geheim.
Ook hiervoor geldt: aanmelden
verplicht. We beginnen in mei.

Vrijwilligers Gezocht!
Graag willen de mensen van HOME Inlaup “Bie Ôs” vaker
openstellen.
Als we minimaal twee vrijwilligers hebben voor de maandagmiddag, woensdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagochtend of -middag is dat mogelijk. U kunt contact opnemen
met de vrijwilligers als u interesse heeft om vrijwilliger te
worden. Uiteraard kunt u ook op dinsdagochtend een keer op
de koffie komen.

Save the date opening Stegen 35
Het zal u zijn opgevallen dat er de afgelopen maanden het een en ander is gebeurd in en aan het
voormalige gebouw van obs “de Kring”, Stegen 35 in Beek. Ook hebt u misschien al kennis gemaakt
met de nieuwe gebruikers.
Op dit moment maken de volgende organisaties
gebruik van het gebouw:
• KBO St. Jozef Beek
• Atlas Marokkaans-Tunesische vereniging Beek
• Computer Doe en Leercentrum Beek
• Zuyderland Medisch Centrum/Inloop GGZ
• HOME
• Me time - by Emmie
• Schilderclub ’t Paletje
• Zangkoor Cantori La Vera
Verder is er een algemene open inloop gecreëerd
in samenwerking met HOME PIW en de inloop van
Zuyderland. Ook het wijkteam houdt er spreekuur.
Het gebouw zal feestelijk geopend worden op: zaterdag 16 juni a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur.
Op dat moment zullen de gebruikers zich presenteren en zullen er diverse activiteiten voor jong en oud worden
georganiseerd.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Het volledige programma wordt nog
bekend gemaakt via de gebruikelijke
kanalen. Maar voor nu: zet datum
en tijdstip alvast in uw agenda.
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Wordt u Gediscrimineerd? Melden helpt!
Wordt u gediscrimineerd of bent u
getuige van discriminatie?
Meld dit dan bij Antidiscriminatie
voorziening Limburg (ADV Limburg)
De gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en
klachten van discriminatie te behandelen en te registreren.
De gemeente Beek heeft deze wettelijke taak bij ADV Limburg
ondergebracht.
Wanneer melden?
U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op
grond van onder andere uw leeftijd, afkomst, handicap,
chronische ziekte, godsdienst en seksuele gerichtheid.
Discriminatie kan overal plaatsvinden en het kan iedereen
overkomen:
• u wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat u te oud bent;
• u wordt geweigerd in een restaurant omdat u in een rolstoel
zit;
• u mag niet sporten met een hoofddoek op;
• u krijgt geen contractverlenging omdat u zwanger bent;
• u wordt uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskleur;
• u bent bedreigd vanwege uw seksuele voorkeur.
Wat wordt met uw melding gedaan?
Uw melding wordt door de klachtbehandelaars van ADV
Limburg in behandeling genomen. Zij nemen contact met u
op, bieden een luisterend oor en bespreken met u wat de
beste wijze van klachtbehandeling in uw specifieke geval is.
Daar waar kan worden bemiddeld, heeft dat de voorkeur.

Ondersteuning bij een officiële klachtenprocedure of ondersteuning bij aangifte bij de politie is ook mogelijk.
Zonder uw toestemming worden geen stappen ondernomen.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en vertrouwelijk
behandeld. De dienstverlening van ADV Limburg is bovendien
gratis.
Heeft melden zin?
Melden heeft altijd zin! Alleen door te melden kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan discriminatie. Door te
melden helpt u niet alleen uzelf maar ook anderen. De klachtbehandelaar adviseert en begeleidt u bij de afhandeling van
uw klacht. U staat er niet alleen voor. Daarnaast leveren
meldingen waardevolle informatie op voor onder andere de
gemeente, politie en overheid waarmee zij discriminatie
effectiever kunnen aanpakken.
Hoe kan ik melden?
U kunt uw melding doorgeven via het meldformulier op
www.advlimburg.nl of telefonisch via 043-3218489
Voorlichting en preventie
Werkgevers, scholen en (maatschappelijke) organisaties
kunnen bij ADV Limburg terecht met vragen over discriminatie
en ongelijke behandeling.

Actieweken ‘Nix zonder ID’
Jongeren die alcohol of tabak kopen, kunnen zich lang niet altijd identificeren. Bovendien vragen
verkopers er ook niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut van 17 mei tot en met 1 juni
de actie ‘NIX zonder ID’.
Alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar is verboden.
Jongeren onder 18 jaar zijn eveneens strafbaar wanneer ze in
openbare gelegenheden met alcohol worden betrapt. Denk
hierbij aan het café, de sportkantine of op straat.
De overheid hanteert de leeftijdsgrens van 18 jaar niet voor
niks. Het drinken van alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Het is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de
hersenen van jongeren verstoren.

schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren
tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

Wat kunnen jongeren doen?
Jongeren kunnen spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij
de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in
supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations
en tabakszaken is het vaak moeilijk om de juiste leeftijd in te

Extra informatie voor ouders
Ouders die meer informatie willen over hoe ze met hun
kinderen over alcohol kunnen praten, kunnen terecht op de
volgende websites: www.hoepakjijdataan.nl of
www.uwkindenalcohol.nl.
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Provincie Limburg verlengt samenwerking met
Liberation Route Europe
De bevrijding van Limburg in de jaren 1944 en 1945 wordt ook dit jaar internationaal onder de
aandacht gebracht. Dat gebeurt dankzij een samenwerking van de Provincie Limburg met de
Stichting Liberation Route Europe. Dit jaar dragen voor het eerst ook enkele individuele Limburgse
gemeenten financieel bij aan deze samenwerking. Dit zijn de gemeenten Beek, Roermond, Venray en
Eijsden-Margraten. De samenwerking met de Liberation Route Europe werd op woensdag
21 maart 2018 symbolisch bekrachtigd in het gemeentehuis van Beek.

Sinds 2016 is de Provincie
Limburg officieel aangesloten bij de Stichting
Liberation Route Europe.
Daarmee borgt zij de
doorontwikkeling van de
Liberation Route in
Limburg, positioneert zij
Limburg als bestemming
voor herinneringstoerisme en neemt zij
deel aan een Europese
samenwerking.
Bovendien onderschrijft
Limburg door het collectieve lidmaatschap het
belang van het levend
houden van de
geschiedenis.
Plannen komende
drie jaren
In 2018-2020 neemt Limburg deel aan reguliere activiteiten
van de Stichting Liberation Route Europe:
- Het verder ontwikkelen van de Liberation Route Limburg
zoals het realiseren van nieuwe luisterplekken in Limburg
en de Duitse grensstreek
- Het verder profileren/vermarkten zowel nationaal als internationaal van het Limburgse WO2-erfgoed.
In de samenwerking wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan
campagnes en publieksactiviteiten richting de kroonjaren
2019 en 2020. De kroonjaren zijn ook in een ander opzicht bijzonder. Het worden waarschijnlijk de laatste grote herdenkingen waarbij veteranen persoonlijk geëerd en bedankt kunnen
worden. Organisatoren zijn daarom op zoek naar nieuwe invulling van de herdenkingen om die blijvend te verankeren in
de samenleving.
Stichting Liberation Route Europe neemt met haar Europese
partners het initiatief tot drie grote activiteiten/campagnes om
internationaal aandacht te vestigen op deze kroonjaren:
• hiking Liberation Route Europe
• campagne Europe Remembers
• reisgids Liberation Route Europe
Lokale, regionale en provinciale verhalen en locaties worden
daarbij internationaal gecommuniceerd.

Over de Liberation Route Europe
De Liberation Route Europe (LRE) is een internationale herdenkingsroute die een schakel vormt tussen de belangrijkste
regio’s tijdens de opmars van de westelijk geallieerden in
1944-1945. De route loopt van Engeland via Frankrijk, België,
Luxemburg, Nederland, Duitsland en Polen door naar Tsjechië.
De LRE heeft haar activiteiten ook uitgebreid naar Italië: de
zuidelijke route. De LRE roept op tot een internationale dialoog door het complexe erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
vanuit diverse historische perspectieven te benaderen.
Haar intentie is om - in samenwerking met (inter)nationale
partners - de route te combineren met innovatieve en
duurzame toeristische producten, alsmede arrangementen.
www.liberationroute.com
75 Jaar bevrijding
Momenteel werkt de Stichting Liberation Route Europe aan de
ontwikkeling van de internationale campagne ‘Europe
Remembers 1944-1945’, die in 2019 en 2020 stilstaat bij
75 jaar bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De Provincie Limburg is ook partner van deze campagne, zie
ook www.europeremembers.com.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Zwemactiviteiten op Sportlandgoed De Haamen
'Houd in de maand mei, iedere woensdagmiddag vrij!'
Sportlandgoed De Haamen en NJOY organiseren de hele
maand mei leuke activiteiten tijdens het recreatief
zwemmen op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.
Zorg dat je erbij bent, want dit wordt superleuk.
Neem je vrienden, vriendinnen, neefjes en nichtjes mee!

De planning van mei ziet er als volgt uit:
Datum
Woensdag 9 mei 2018
Woensdag 16 mei 2018
Woensdag 23 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018

Activiteit
Spelletjesboek
Verschillende watercompetities
Familiezwemmen
(met opa, oma, mama, papa enz.)
Waterspellen

Aanmelden hoeft niet! Je kunt gewoon komen.
Maar…. vergeet je zwemspullen niet!
Voor meer informatie houdt de website van De Haamen
(www.dehaamen.nl) en NJOY (www.njoybeek.nl) in de gaten
en hopelijk zien we je in de maand mei bij Sportlandgoed De
Haamen.
Voor meer informatie of vragen kunt u ook contact opnemen
met de Haamen tel. 046 – 436 01 80 / info@dehaamen.nl.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek? De ‘Beweegmakelaar’
helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Margoo Timmermans via
046 - 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

Voldoet uw vereniging of stichting aan de Privacywet
Informatieavonden voor verenigingen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle verenigingen, groot en klein. Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale verenigingen. Alle verenigingen
beheren persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet
worden. Vanaf 25 mei aanstaande gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse
privacy toezichthouder, de nieuwe Privacywet.
De nieuwe wet verwacht van verenigingen en stichtingen dat
zij actief stappen ondernemen op privacy gebied: alles over
privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Op de website
Autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u veel informatie. Zoek
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bijvoorbeeld op ‘Vrijstelling verenigingen’, zodat u weet waar
uw vereniging wel en niet aan hoeft te voldoen.
Uiterlijk 25 mei dit jaar moet u actief bezig zijn met het
implementeren van de wet in uw vereniging of stichting,
want als u dit niet op orde heeft, dan kan de Autoriteit
Persoons-gegevens u een boete geven.
In mei vinden twee informatiebijeenkomsten plaats voor
verenigingen. Maandag 7 mei in De Haamen te Beek en
woensdag 9 mei in Sittard. Wilt u zich aanmelden voor een
van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent van de gemeente Beek, Tom Eijkelenberg via
tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl.
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Mantelzorgbijeenkomst Verlies en Verdriet
Donderdagmiddag 17 mei van 13.30 uur tot circa 15.30 uur, Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het omgaan met
verdriet en gevoelens van onmacht die je als mantelzorger
kunt hebben bij bijvoorbeeld de overgang van thuis naar het
verpleegtehuis alsook gevoelens van onmacht en verdriet bij
dementie en ziekte in het algemeen. Daarnaast besteden we
ook aandacht aan het thema “loslaten”.

Niet alleen mantelzorgers maar iedereen die geïnteresseerd
is in dit onderwerp is van harte welkom.
Wel van tevoren graag aanmelden via mantelzorg@piw.nl of
via telefoon 046-4575700. Mocht u nog vragen hebben dan
neem gerust contact op.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn
bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en
organisaties die vrijwilligers nodig hebben.
De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden
om als vrijwilliger aan de slag te gaan
Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Voetbalmaatje voor oudere meneer in Neerbeek (V2047)
Een meneer uit Neerbeek die zelf door ziekte niet meer in staat is om
naar de wedstrijden van Fortuna of MVV te rijden, zoekt een maatje die
zelf ook zeer geïnteresseerd is in voetbal en naar de thuiswedstrijden
gaat kijken en hem dan kan meenemen.

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

• Chauffeurs gezocht (V2039)
Bella Vita Beek is een dagbesteding voor kwetsbare senioren te Beek.
Wij zijn op zoek naar een chauffeur die affiniteit heeft met het vervoeren
van senioren. Het gaat hierbij om senioren die woonachtig zijn in de
Westelijke Mijnstreek die thuis worden opgehaald en vervolgens naar de
dagbesteding worden gebracht.
• Voorzitter KBO afd. Beek (V1733)
KBO afdeling Beek zoekt per direct een voorzitter. Taken zijn onder meer
leidinggeven aan bestuursvergaderingen en bijeenkomsten, het samen
met de penningmeester controleren van de inkomsten en uitgaven van
de afdeling, toezien op een correcte uitvoering van genomen besluiten.
• Vrijwilligers Speelgoedbank de Grabbelton (V1723)
Speelgoedbank de Grabbelton is op zoek naar enthousiaste
vrouwelijke vrijwilligers die helpen met het aannemen, sorteren en
schoonmaken van speelgoed.
• Chauffeurs gezocht voor de Wensbus Beek (V2004)
De Wensbus (of Wensauto) is aanvullend vrijwilligersvervoer ondersteund door Provincie Limburg. Dit gebeurt met auto’s of bussen die
geschikt zijn voor het vervoeren van maximaal vier tot acht personen.
De Wensbus rijdt naar bestemmingen in kleine kernen, buurten en wijken
die niet met het (regulier) openbaar vervoer bereikt kunnen worden.
De bus rijdt op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur. De dienst willen
we splitsen van 8.30 uur tot omstreeks 13.00 uur en dan tot 18.00 uur.

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Beek /
“De Carmel” in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur 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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* Kijk voor winkels met gewijzigde openingstijden op www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum
van Limburg
www.makadobeek.nl
altijd gratis parkeren!

www.makadobeek.nl

