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Beek…, je komt er heel moeilijk uit, 
maar je komt er ook niet gemakkelijk in.

Sluipwegen, ergernissen op verkeersregelaars,
borden met verboden in te rijden op de meest 
onlogische plaatsen, paaltjes die op verkeerde plekken staan maar bij nader
inzien toch niet, verenigingen die Beek ontvluchten omdat er geen ruimte
meer voor ze is, een stroomstoring die onvrijwillig supermarktdeuren sluit,
een historisch pand dat helaas, zonder stroomstoring, zijn deuren sluit, 
kapitale grasvelden die eerst worden afgekeurd, daarna weer worden 
goedgekeurd…, etc. etc.
Zelfs de opmerking “wij gaan uit van de zelfredzaamheid van de 
verenigingen”, gedaan door een ambtenaar op de vraag waar verenigingen
nu naar toe moeten gezien het ‘t Auwt Patronaat gesloten is, vind ik een
briljante bron van irritatie opwekking. 
Heerlijk toch. 
Wat zouden we zijn zonder onze dagelijkse portie “zaniken en zeiveren”?
Beek voorziet ons royaal in deze behoefte. Er valt altijd wel iets te Beleven. 

Maar…, gelukkig bestaat er nog zoiets als de Nuutsbaeker.
Geen irritatie en geen slalommen door Beek, nee, gewoon rustig aan de
keukentafel, kopje koffie of thee erbij, en genieten van interessante 
artikelen. 
Deze uitgave laat u alle getergde momenten voor een tijdje vergeten. 
Grijp die kans en ontspan. Het maakt het leven een stuk aangenamer. 

En om in de “zeivermodus” te blijven: nog maar een keer het mailadres van
de Nuutsbaeker. Dit is: nuutsbaeker@gmail.com

Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

Proef onze ouderwets lekkere balkenbrij en
bloedworst uit eigen worstmakerij.
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De koffierondjes zijn inmiddels ingeburgerd en met veel plezier
en regelmaat ontvangt het college van burgemeester en 
wethouders groepjes Baekenaren in het gemeentehuis. Tijdens
de afgelopen nieuwjaarsreceptie heb ik mij laten 
ontvallen dat ik in 2018 graag bij diverse Beekse organisaties
een “meeloopstage” zou doen. Kortom, ik heb mezelf op de
koffie uitgenodigd. 

George Stevens, die ik in 2016 vanwege zijn jarenlange inzet
als vrijwilliger in het Beekse heb mogen decoreren als Lid in de
Orde van Oranje Nassau, vroeg mij onlangs ook op de koffie.
Al jarenlang verslaat hij voor de Nuutsbaeker als een echte
volkstribuun de maandelijkse raadsvergaderingen en in die
hoedanigheid kom ik hem dan ook regelmatig tegen. Al meer
dan 20 jaar is hij actief voor dit blad, waar hij – ondanks dat de
kopij deadline voor het verslag van de raadsvergadering soms
voor enige druk zorgt – nog steeds heel enthousiast over is.
Ook de redactievergaderingen zijn altijd leuk! 

Een gedreven man wiens uitnodiging om eens koffie te komen
drinken, ik dan ook niet wilde weigeren. En laten we wel
wezen, een goede relatie met de lokale pers is ook voor een
burgemeester belangrijk! Enfin, met koffie, thee, Bienenstich
en nog meer lekkers werd ik door George en zijn vrouw
Margoth hartelijk ontvangen in hun gezellige huis in Neerbeek.
Hun stekje staat inclusief de tuin, vol met sierlijke kunstvoor-
werpen vervaardigd door de vrouw des huizes, hun drie 
dochters en van een aantal professionele kunstenaars.

Al snel gaat het gesprek over een van zijn passies: VV Caesar.
Tot vorig jaar trainde George daar nog de jeugd. Hij uit zijn zor-
gen over het kunstgrasveld en de hangjongeren bij de tribunes
die rommel achterlaten waaronder kapot glas (dat ook nog eens op het
speelveld terecht komt). Kortom, ik krijg nog even wat huiswerk mee.

Dit hartelijke stel onderneemt heel veel samen en zijn reislustig naar 
binnen- en buitenland. Ook zijn vrouw heeft haar eigen drukke agenda en
is zeer actief. Ze is begaan met kunst en cultuur, sport heel regelmatig in
groepsverband en is ook al een jaar of vijf werkzaam als vrijwilliger bij
Filmhuis De Domijnen. De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-
Geleen die professionals, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. 
Zij produceert en programmeert activiteiten voor iedereen in de regio, 
dus ook voor Baekenaren! George vertelt en passant dat hij sinds zijn 
pensioen (veertig jaar bij Sabic, voormalig DSM!) ook ambassadeur is voor
Sabic en rondleidingen verzorgt op het Chemelot-terrein waar een bezoek

aan de meetkamer, waar hij zelf jaren
heeft gewerkt, natuurlijk niet mag 
ontbreken.

We kletsen over van alles en nog wat,
halen herinneringen op en wisselen nog
enkele persoonlijke weetjes uit.
Ongelofelijk hoeveel onderwerpen in een
uurtje de revue passeerden. 

Beste Margoth en George, ik heb genoten
waarvoor dank!

Burgemeester 
Christine van Basten-Boddin

Beek, augustus 2018

Op de koffie bij…….@ en George Stevens
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KIENEN

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten bezorgen
wij onze leden 12 keer per jaar

een gezellige middag met koffie
en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc waarvan wij de

grootste kosten dragen en de
leden maar een zeer kleine
bijdrage hoeven te betalen.

afdeling Beek en omstreken

Geh
an
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Nog nooit vertoont in Beek: Twee man-
nenkoren die als rivaliserende volkeren
tegenover elkaar staan. 
Het wordt niet alleen een muzikale
strijd: de uitgebreide cast maakt er een
spectaculaire zang- dans- en theater-
show van. Hoe het afloopt? Dat kunt u
ervaren op zondag 21 oktober 2018,
14.30 uur in het Asta Theater op de
Markt te Beek  (L).

Entreebewijzen à € 12,50 zijn verkrijg-
baar bij Schoenmode Hoedemakers,
Markt 25 te Beek, bij de koorleden, of
te reserveren via de website: 
www.beekerliedertafel.nl.

Aan het spektakelstuk wordt medewer-
king verleend door:

- Caroline Hoffman, voormalig lead-
zangeres van Treble (deelnemer aan
het Eurovisie Songfestival 2006 te
Athene). Caroline is  momenteel

woonachtig in een pittoresk dorpje in
Zuid-Frankrijk waar zij een nieuwe
band heeft opgericht. Hiermee toert
zij gedurende de zomermaanden door
Frankrijk. Met gevoelige en uitdagen-
de liederen zal zij in The Battle op 
geheel eigen wijze “commentaar 
leveren” op het drama dat zich tussen
de strijdende volkeren voltrekt. 

-  Ilse leijen, Daniëlle Muijes,
Odette Repkes en Lonneke
Huijsmans, danseressen van de
Ierse dansschool Scoil Rince Celtus.
Zij nemen regelmatig deel aan (wereld)
kampioenschappen Ierse dans en
presteren op het hoogste niveau.
Diverse kampioenschappen werden
gewonnen, waarvan het kampioen-
schap in Ierland zeer tot de verbeel-
ding spreekt. Ilse mocht o.a. meedan-
sen met de professionele Ierse
dansgroep Rhythm of the Dance. De
dames zullen al tapdansend accenten
plaatsen bij het verhaal van The Battle.

Caroline Hoffman

(©foto: Ilse Leijen).

Toneelgroep Ons Genoegen uit Beek-Genhout

Zondag 21 oktober 14.30 uur in Asta Theater Beek: Mannenkoor



5

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

lassoo.nl 

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet

zich in voor mensen die
(tijdelijk) in de problemen

zitten en er op eigen kracht
niet uit komen.

Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving

en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

- Toneelgroep Ons Genoegen uit
Beek-Genhout.
Deze toneelgroep timmert onder 
leiding van regisseur Marcel Lemaire
flink aan de weg en valt regelmatig in
de prijzen. Zij zijn o.a. winnaar van de
felbegeerde toneelprijs ’t Muulke. 
Zij zullen u door het verhaal van The
Battle leiden. 
Overigens zal Marcel Lemaire ook
choreografische ondersteuning aan
de productie verlenen.

- Mannenkoor Beeker Liedertafel
en 
Chèvremonts Mannenkoor 1912,
vormen de hoofdrolspelers van The
Battle. 
Twee mannenkoren die hun 
kwaliteiten in het verleden meermaals
hebben onderstreept. 

Zij nemen regelmatig deel aan 
(internationale) korenfestivals en 
hebben daarbij menige prijs of eer-
volle vermelding mogen ontvangen. 

De koren beelden de twee volkeren
uit die elkaar door het nootlot 
ontmoeten. 
Een treffen dat door  voortdurende
schermutselingen  uitmondt in 
The Battle. 
Een strijd op “leven en dood.” 
Maar zoals dat uiteindelijk altijd in de
muziek gaat: Musica Jungit oftewel:
muziek verbindt.

Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten

Chèvremonts  Mannenkoor 1912 o.l.v. Véron Jongstra

Beeker Liedertafel organiseert “The Battle”  
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Wij zoeken per direct
Een nieuwe, toffe,

Binnen ons gezellig klein team 
sta je onze klanten graag te woord 
en geef je gepast advies over ons groot vers aanbod.

Wat hebben wij jouw te bieden..?

• Een job van dinsdag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur
(zaterdag werken is uitzondering)

• Werken in een klein team in een gezellige omgeving
• Salaris comfort cao
• 15 à 20 uur per week

Ben jij diegene die dit wel ziet zitten 
en heb je een flexibele werkhouding 
eageer dan op de manier die bij jou past!

• Dat kan persoonlijk in onze winkel gelegen aan de
Laurentiusstraat 15 te Neerbeek.

• Per email: info@pascalvroonen.nl
• Telefonisch: 06 - 215 652 56

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Het is aardig druk in de raadszaal, iedereen
is startklaar om te beginnen en wacht op de
slag met hamer van de voorzitter. De CDA
fractie moet het met één stem minder doen
in verband met afwezigheid wegens ziekte
van een raadslid.
We beginnen met de traditionele slag van de
hamer en dan volgt al snel het spreekrecht
voor burgers’ waar geen gebruik van wordt
gemaakt. 
Dan worden de aan de Raad geadresseerde
stukken/ brieven bij wijze van spreken door
de verschillend afdelingen en of commissies
‘op ge-eist’. 
Dan volgt de besluitenlijst van de vorige
raadsvergadering van 5 juli 2018. Zo, de
intro zit er op en gaan we naar de hamer-
stukken. 
Punt 005 wordt het afscheid van raadslid
R. Hoogeboom die zijn stoel vrij maakt voor
M. Schraven. 
Punt 006 installatie nieuw raadslid, dat
spreekt voor zich.
Punt 007 Personele mutaties in de onder-
scheidene commissies.
Punt 008 Hennekenshof; aanleg openbaar
gebied en bijdrage renovatie gevel van het
Elsmuseum. 

Tribunus Plebes (XXX - VIII - MMIIXX) 30-8-2018
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YOUNG ADULT BOOK EXPLORERS

vrijdagavond
18.30-20.00

Prins Mauritslaan 25, Beek
www.dedomijnen.nl

 Meld je nu aan bij Ria of Maria via:www.dedomijnen.nl/bibliotheek/programma/leesclub-beek/

Punt 009 Wijziging Bouwverordeningen
2018 en “last but not least” 
Punt 010 Herbevestigen Integriteits-
convenant Gemeente Beek.
Voordat de bespreekstukken aan de
orde komen is het nu even tijd om de
heer Hoogeboom uit te zwaaien. 
De voorzitter bedankt hem namens de
Raad en van de griffier ontvangt hij het
bronzen beeldje van de stoel. 
Zijn echtgenote ontvangt nog een mooi
boeket bloemen. 
Na de vergadering kan iedereen van de
heer Hoogeboom  afscheid nemen. 

Dan gaan we verder met punt 011
het enige bespreekstuk; votering
voorbereidingskrediet realisatie
zonneweiden Aviation Valley.
De Raad heeft op 18 mei 2017 unaniem
het Klimaat en energiebeleidsplan 
2017-2023; ‘De Knop Om’ vastgesteld.
De fractie BBB-NDB bijt het spits af en
zegt al meteen dat de knop duidelijk om
moet en als het vóór is dan moet het
ook sámen zijn. Ook stelt zij voor om
een Raad-werkgroep te vormen, twee
weten altijd meer dan één.
PB spreekt over de rendementen waar-
mee geschermd wordt; ook het bedrag

van € 70.000,- de kredietvotering als
bepaald percentage van de investerin-
gen, slaat de plank mis.
De PB dient een motie in of het 
bekend is dat op de zonneweiden 
eigendommen van Beekse burgers
mogen staan. 
De fractie CDA wil aan de voorkant
van het project op de hoogte worden
gehouden over de stand van zaken en
nodigt de Raad uit om in Eindhoven een
soortgelijk project te bezoeken. 
Dan krijgt de VVD het woord en dan
gaat het over de berekeningen van/ bij
zonneweiden en de opmerking dat de
gemeente geen energie mag verkopen.
Door de VVD wordt een amendement
ingediend om in een business case te
onderzoeken of derden hier panelen
kunnen plaatsen. De wethouder krijgt
een spervuur van vragen over zich heen
maar blijft, zij het moeilijk, op de been.
Hij gaat e.e.a. onderzoeken en staat
open voor het formeren van een Raads-
groep. 
Na een korte schorsing word de 
wethouder geadviseerd het agendapunt
terug te trekken, maar volgens de 
officiële procedure kan dit niet. 
Even later wéér een schorsing  waarin

noodgedwongen druk wordt overlegd
en de procedure secuur getoetst wordt.
Uiteindelijk viert het gezond verstand en
wordt er gestemd; het voorstel wordt
aangenomen. 

Nu moeten we alleen nog het 
vragenuurtje afwerken.

PB vraagt wanneer precies het leerlin-
gen vervoer van Beek naar Genhout op
termijn zal aflopen in verband met 
gedaalde interesse van de ouders.

CDA vraagt of het bekend is dat de
Overheid nieuwe regels heeft ingevoerd
t.a.v. subsidies in de onderhoudssfeer
van sportaccommodaties en er is een
aangepast Sportbesluit! 

De fractie VVD heeft nog problemen
met het voorbereidingskrediet. 

Dan valt voor de laatste keer vanavond
de hamer. In mijn aantekeningen staat;
het was soms een klucht? 

George Stevens



Het is een warme zaterdagmiddag als
ik de berg af fiets naar Beek. Ik moet
in de Rosastraat zijn. Het huisnummer
hoef ik niet te checken, want het ge-
luid van lachende en kakelende mei-
den komt me al tegemoet. 
Ik ben te gast bij Annemie, 1 van de
drijvende krachten achter majorette-
vereniging Explosion. 
Niet alleen voor de schermen bezig,
maar zeker ook achter de schermen.

We nemen een kijkje.

Die zaterdag zijn bijna alle meiden
van de majoretten aanwezig in de tuin
bij Annemie. 
Ze bestaan dit jaar 10 jaar en organi-
seren op 4 november het Limburgs
kampioenschap. De organisatie doen
ze nagenoeg zelf. Een knappe 
prestatie gezien de grootte van de
vereniging. Maar met een tomeloze
inzet kom je al een heel eind. 
Die middag bijvoorbeeld wordt er 
geknutseld voor 4 november. 
Iedere deelnemer krijgt namelijk een

Een gesprek leidde al gauw tot een
nieuw initiatief. 
Kartrekster Annemie nodigde de an-
dere 4 dames uit bij Truus van de
Benelux en op zondagavond werden
daar in de zaal nieuwe plannen be-
kokstoofd. 
Al gauw sloten zich andere kinderen
aan en het eerste optreden was op de
zitting van CV de Doorzetters uit
Neerbeek. 
Het ledenaantal was inmiddels flink
gegroeid tot 20. 
Van Truus werd met pijn in het hart af-
scheid genomen en op zondagavond
werd de gymzaal van Basisschool St.
Martinus het nieuwe thuishonk. 
Uniek is dat de oudere kinderen de
kleinere kinderen iets leren. 
De jongste is namelijk 6 jaar en met
een cijfer van in de 30 is Annemie een
van de oudsten.

Majoretten van

zelf geknutseld doosje mee met 
daarin een leuke verrassing. 
In sporthal de Haamen in Beek zullen
tussen de 100 en 120 deelnemers de
strijd met elkaar aangaan wie zich de
beste van Limburg mag noemen. 
Er wordt individueel gestreden maar
ook in teamverband. 
Gestart wordt om 10.00 uur en rond
16.00 uur is de prijsuitreiking.

Terug in de tijd 
naar 4 april 2008. 

Het was eigenlijk de grap van de
eeuw, maar een aantal meiden uit ver-
schillende verenigingen stoorden zich
aan de regels binnen de verenigingen
waar ze toen actief waren. 
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Explosion knallen al 10 jaar
Maar niet alleen
Annemie is een 
drijvende kracht als
instructrice en 
penningmeester.
Ook haar moeder
Marlies is altijd van
de partij. Zij is dan
ook de voorzitster
en door de kinderen
“De Bever” 
genoemd. Elly
Gelissen-Speetjens
neemt het admini-
stratieve gedeelte
voor haar rekening
en ook de overige
leden dragen hun
steentje bij. 
Marlies is ook de
bedenkster van de
naam van de 
vereniging. 
Ze vertelt dat ze
samen met Annemie
in de auto zat en
een hele harde knal
hoorde. De link met
Explosion was zo snel gelegd. 

Explosion is geen standaard vereni-
ging, integendeel zelfs. 
Alles kan, niks is te gek. 
Iedereen krijgt een kans en dat zie je
met name terug in de verschillende
windrichtingen van waaruit de 
kinderen komen: Kerkrade, Haelen,
Elsloo, Geleen en slechts een 
enkeling uit Beek. 
En gek zijn ze zeker. Zo organiseren
ze slaapfeestjes en is het een grote
dierentuin met de dieren-onesies. Ik
heb me zelfs laten vertellen dat er een
zebra en panter over straat liepen.
Maar serieus samenwerken doen ze
ook. Ieder jaar zetten ze zich in voor
het Oranjefonds en wordt bij NL Doet

hun aanhanger opgeknapt.
Optochten lopen doen ze ook en daar
zijn ze graag geziene gasten.

Terug weer even naar Annemie want
samen met Nina Hotterbeeckx is ze
ook nog eens bestuurslid bij
de LBT: de Limburgse Bond
voor Tamboerkorpsen. Nu
hoor ik u denken: wat heeft
een tamboerkorps met 
majoretten te maken. Heel
veel zelfs. Er zijn namelijk
combinaties van beiden en
ook verenigingen met alleen
majoretten vallen onder deze
bond. Nina en Annemie 
jureren onder andere bij wed-
strijden of geven workshops.
Bezig bijtjes die majoretten.

Het is een hecht clubje, dat
heb ik op korte tijd wel 
gemerkt. De slogan die ze
hebben “We zijn 1 team en
hebben 1 taak” is me wel 
duidelijk geworden.
Gezelligheid en samen zijn
gaan hand in hand. Geen 
gewone vereniging met een
enorme voorliefde voor 
majoretten. 
Dus neem een kijkje op 4 no-

vember in sporthal de Haamen in
Beek en kom de meiden van
Explosion aanmoedigen. 
Entree bedraagt slechts € 5,-

Peter Janssen

9



10

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus stond sporthal
De Haamen bol van mooi handbal

De tweede editie van de Data4 Limburg Cup kende bij de
dames én de heren een breed deelnemersveld waarbij er
enkele mooie Limburgse derby’s gespeeld werden.
Uiteindelijk gingen de dames van Mainz 05 en de heren van
Smezo BFC er vandoor met de cup. 
Voor de heren van BFC was dit overigens de tweede keer, zij
wonnen ook de eerste editie. 

Laatste puntjes op de i

De Data4 Limburg Cup is voor teams een van de laatste
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
De meeste teams waren aanwezig met een brede selectie, er
werd uitgeprobeerd, er werden kansen gegeven en er werd
geleerd. Het publiek kon genieten van mooi handbal en een
fantastische sfeer. 
De Limburgse ploegen (BFC, Lions, Bevo, Sittardia) werden
aangevuld met Quintus uit Nederland, Mainz en
Mönchengladbach uit Duitsland, Eynatten-Raeren en Hasselt
uit België en Tourcoing uit Frankrijk. 

Mooi handbal tijdens

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

• 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

Most Valuable Player Rik Elissen met wethouder Ralph Diederen van
Gemeente Beek (foto Ronald Jans sportfotografie)



11

Sport verbroederd

In de Haamen werd Nederlands, Limburgs, Duits en Frans ge-
sproken, er werd gelachen, er klonk muziek, er werd gestre-
den, gedronken en gegeten. Er werd met vele vrijwilligers ge-
werkt om ervoor te zorgen dat het niemand ergens aan
ontbrak. Bij de dames was het team uit Mainz echt opper-
machtig met 5 gewonnen wedstrijden. De dames gingen dan
ook terecht naar huis met de Limburg Cup. Bij de heren won
BFC 5 van de 5 wedstrijden en mocht de cup van 2018 naast
die van 2017 zetten. 

MVP

Tijdens deze tweede editie zijn coaches, scheidsrechters en
publiek gevraagd om na elke wedstrijd aan te geven welke
speler / speelster volgens hen het meest waardevol was voor
het team. Zondag bleek dat Eefje Huijsmans van Anytime
Fitness BFC en Rik Elissen van Smezo BFC de meeste stem-
men hadden gekregen en de cup geven van de ‘Most Valuable
Player’ van het toernooi. 

Spannende week voor toernooi

Terugkijken op een succesvol toernooi is altijd prettig. 

Rob Damoiseaux, voorzitter van de toernooi-
commissie, heeft echter nog best spannen-
de momenten beleefd in aanloop naar het
toernooi: “Het organiseren van een groot
toernooi vraagt altijd een goede voorberei-
ding. Met de ervaringen die HV BFC heeft
met de organisatie van het BFC toernooi in
juni en het Peter Verjans toernooi in septem-
ber, in combinatie met de leerpunten vanuit
de eerste editie, verliep de organisatie van
de Data4 Limburg Cup dit jaar relatief soe-
pel. Tot in de week voor het toernooi bleek
dat de nieuwe vloer in hal 1 van de Haamen
niet op tijd klaar zou zijn. Dankzij het snelle
handelen van de toernooicommissie en in
samenwerking met de Gemeente Beek, werd
uiteindelijk de kanariegele televisievloer van
Fitland in de hal gelegd en kon het toernooi
gewoon doorgaan. En dankzij de inzet van
de vele vrijwilligers die het hele weekend kei-
hard gewerkt hebben, kunnen we terugkijken

op een zeer succesvol toernooi.” 

De derde editie van de data4 Limburg Cup wordt volgend jaar
in augustus wederom georganiseerd door handbalvereniging
BFC. De exacte data worden binnenkort vastgesteld. 

tweede editie Data4 Limburg Cup 

Kortingspas BeneFits
Voor een gezond en gelukkig leven thuis

Aanbiedingen van betrouwbare dienstverleners 
aan huis, lokale winkels, sportscholen, pretparken 

en nog veel meer. Workshops, activiteiten 
en coaching op onze locatie aan de Raadhuisstraat 27 in Beek.

Telefoon 046 - 204 06 28 | E-mail info@bene-fits.nl 

www.bene-fits.nl 

Loop
vrijblijvend 

bij ons
binnen!

Krijg met uw Kortingspas van BeneFits
5% korting op de basis- en aanvullende verzekering bij CZ
(Geldt niet voor collectief verzekerden en CZ-directverzekerden)

Voor
€ 20,50
per jaar

per gezin

Winnaars Data4 Limburg Cup 2018: dames Mainz 05 en heren Smezo BFC

Most Valuable Player Eefje Huijsmans met Peter Baltus van Limburg
Handbal 2.0 (foto Ronald Jans sportfotografie)



Ten eerste op 20 oktober a.s. wordt het 10-jarig jubileum
gevierd met de band Red Pepper Blues Explosion. 
Deze band staat bekend om hun stevig repertoire van o.a.
Jimi Hendrix, Cream, The Cure, U2 en tevens zullen zij eigen
nummers ten gehore brengen. 
Zoals de naam al verklapt: Blues, maar dan met een explo-
sief, roodgepeperd jasje. Ze staan garand voor een avond
met stevige (blues)rock! 

Op 17 november a.s. is er een Rock Night met 
The Red Phone (voorheen Seán Walsh Band). 
Deze band speelde al eerder op festivals als Baeker Blues
Side en Kerosine Pop in Geverik. De band staat bekend om
zijn energieke en stevige performance. Deze drie-koppige
band maakt vooral Rock, Blues en Psychedelische songs. De
muziek van the Red Phone is eerlijk, rauw en soms teder.  

1 december a.s. tribute avond met de band ZUMA.
Zuma is een Belgische Neil Young tribute band die geïnspi-
reerd is door de elektronische muziek van the master himself.
Het uitgekozen repertoire wordt meesterlijk uitgevoerd.
Wanneer je met je ogen dicht luistert is er bijna geen verschil
te horen tussen de orginele en de cover band. Zuma klinkt
dan ook echt als zijn geweldige en onverwoestbare begelei-
dingsgroep ‘Crazy Horse’. 

AL DEZE AVONDEN ZIJN VRIJ VAN ENTREE! 

STICHTING BAEKER BLUES SIDE 
PRESENTEERT HERFSTPROGRAMMA 2018

IN CAFÉ D'N DÖBBELE VÔNCK 

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

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

Neem een foto 

van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 

een passende 

offerte.
Online offerte!molgeurts.nl

TIP! Koop een oudebeauty bij de kringloopwinkel en praat met ons over herstofferen.

Hoekbank
vanaf

1.495,=

Stoel
vanaf
150,=

Bank
vanaf
995,=

Fauteuil 
vanaf
695,=
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Dat de buitengebieden van Beek en omstreken een grote aan-
trekkingskracht hebben, is elke dag te zien aan de mensen die
in dat buitengebied wandelend, mountainbikend, of op de ge-
wone fiets zittend,  een rustpunt vinden. 
Een deel van de wegen zijn hiervoor dan ook verhard, maar er
liggen nog genoeg paden of paadjes waarbij mooi de stofwol-
ken verraden waar iemand zich bevindt. Soms lijkt het of je in
een andere wereld leeft. Het wordt wel eens vergeleken met
de Amerikaanse wereld. 
Buiten de steden op de prairie van de vroegere landverover-
aars is het stil, geen gemotoriseerd verkeer, althans weinig,
maar in de hectiek van een stad kun je wel beter weg blijven
zonder oordoppen in. 

Gehandicapten Organisatie Nederland, kortweg G.O.N., ziet
wel iets uit die tijd en die Amerikaans wereld in onze omstre-
ken hier terug. Zij dachten we moeten iets doen om de men-
sen te laten zien hoe dat vroeger allemaal geregeld was en wat
doe je dan, als eerste kijken naar je vervoermiddel en dat was
in die tijd de postkoets of de huifkar. Ze hebben gekozen voor
een door een tractor getrokken huifkar want de echte viervoe-
tige Pk’s liggen hier niet voor het op rapen. Deze machinale
krachtbron levert genoeg om een huifkar te trekken en dat
komt goed van pas. De huifkar is
voorzien van een lage instap zodat in
principe iedereen in die huifkar een
plekje kan vinden, de manier waarop
kan een probleem geven. 
Maar dan rekenen we sinds kort bui-
ten de waard want er staat een
mooie gesponsorde rolstoel van
de firma Gabriel uit Beek gereed
om aan zijn eerste taak te beginnen. 
Als iedereen een plekje heeft gevon-
den kan in principe de tour beginnen.
De nieuwe rolstoel wordt netjes aan
de achterkant van de huifkar opge-

hangen, zodat er altijd een voertuig is
om de huifkar te verlaten. Het is de be-
doeling om een rondje Beek, maar ook
eigenlijk géén rondje van Beek te
maken, maar een bezoek aan de
dorpen, buurtschappen en gehuchten
binnen de gemeente Beek en deels met
Nuth. Er is goed weer verwacht dus
‘we hebben er zin in’ Het wordt al snel

erg mooi weer, de koperen ploert doet zijn werk, dus tijd om te
smeren en een petje op te zetten. Na veel omzwervingen in
volle zon langs en of door Genhout, Spaubeek, Schimmert en
Nuth, beginnen de magen te knorren maar gelukkig is in
Grijzegrubben de lunch besteld waarvan iedereen met volle
teugen geniet. Op de terugweg wordt er nog wat fruit gege-
ten,“bijgepraat”, ingedommeld en zo stilletjes aan komt huize
Franciscus weer in beeld. Een fantastische dag is weer ten
einde.

Dank aan alle vrijwilligers vanuit de organisatie van het G.O.M.
die hieraan meewerkten, zeker de eigenaar en bestuurder van
de huifkar. 
Is er een traditie geboren?

George Stevens

Terug naar; “de paden op, de lanen in”!
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Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Stationsstraat 1  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

Op zondag 28 oktober a.s. vind er de 
traditionele rommelmarkt van 
Muziekkorps St. Callistus  in Neerbeek plaats.

De meest uiteenlopende spullen liggen in de zaal van het
Gemeenschapshuis uitgestald.  

Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kunnen mensen alles vinden
dat door de leden bij elkaar is gehaald.

De rommelmarkt heeft een lange traditie die ooit begon op
het schoolplein van de voormalige jongensschool aan de
Aldenhofstraat.

Ieder jaar weten de vrijwilligers het weer voor mekaar te krij-
gen om mooie spullen te verkopen waarvan de opbrengst ten
goede komt aan het Muziekkorps. En ook dit jaar zult weer
aparte en bijzondere spullen tegen komen.

Bent ook zo nieuwsgierig wat er 
allemaal aangeboden wordt?

Kom dan zondag 28 oktober a.s. naar het Gemeenschaps-
huis in Neerbeek tussen 11.00 en 15.00 en laat u verrassen. 

Voor het aanleveren of laten ophalen van spullen kunt u zich
wenden tot onderstaand telefoonnummer of via de website
info@sint-Callistus.nl

Voor meer info: L. Stassen 046-4334321

ROMMELMARKT
Muziekkorps
St. Callistus

WIJ ZOEKEN

COLLEGA’S 

ALLROUND WONING- 

STOFFEERDERS

WONINGINRICHTINGDEZON.NL

GEEN ERVARING? WE ZOEKEN OOK  

LEERLING WONINGSTOFFEERDERS!
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Dit concert is gewijd aan muziek en tekst met een verbindend
karakter; tussen mens en natuur, leven en dood en tussen
mensen van verschillend ras en kleur. Het repertoire komt uit
verschillende stijlperioden. 
Op het programma staan onder meer: ‘This World uit Candide
van Leonard Bernstein, een deel uit Gershwins ‘Porgy and
Bess’, ‘Blackbird’ van de Beatles, en verder het ‘Requiem’ van
Eliza Gilkyson, geschreven voor de slachtoffers van de tsuna-
mi, ‘Peace’ van Paul Mealor en werken van Morten Lauridsen
en Ola Gjeilo.
‘And what to live for”: met dit repertoire kan Vocaal ensemble
Cantori la Vera zijn veelzijdigheid laten horen en het publiek
meenemen op een muzikale reis langs schitterende tekst en
muziek.

Cantori la Vera begon in 1981 als een mannenensemble
onder leiding van Harrie Sproncken. 

Nadat in 1988 Alice Hendriks tot dirigent was benoemd,
werd al snel besloten om het koor tot een gemengd ensemble
om te vormen. Onder haar geduldige en muzikale leiding is het
koor sindsdien uitgegroeid tot ‘een koor met veel potentie’,
met een ‘sympathieke, ontspannen koorklank’, zoals de be-
oordeling in juni 2013 luidde van de Vereniging Toonkunst
Nederland.

Het koor heeft een breed repertoire: 
van de Renaissance tot de 21 eeuw, sacrale en wereldse
muziek, a capella én met begeleiding. 

Dit concert zal worden uitgevoerd 
op zaterdag 27 oktober om 20.00 uur in het
Salviuskerkje, Kerkallee 1 in Limbricht 
én op zondag 18 november om 15 uur in het
Protestantse kerkje, Raadhuisstraat 28 in Beek. 

Entree: € 12,50

Telefonische voorverkoop 043-3643743 
(mevr. José Gommers)

AND WHAT
TO LIVE FOR?

Van 29 oktober t/m 1 november 2018 organiseert
het damescomité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek
de winterkledingbeurs  in MFC ’t Raodhoes,
Musschenberg  101 Spaubeek.

De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.

Inbrengen kleding 
Maandag 29 oktober van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 30 oktober van 10.00 - 14.00 uur
Verkoop kleding
Woensdag 31 oktober van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 1 november van  10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding 
Donderdag 1 november van 19.00 - 20.30 uur

Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl 
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.

Op woensdag 31 oktober staat om 10.00 uur de koffie voor u
klaar.

Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Winterkledingbeurs
damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
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Donderdag 22 november 2018 organi-
seert de Heemkundevereniging Beek
een presentatie met als titel  ‘Op stap
met de EBAD en Ebatours’.  Paul
Mennens zal de bezoekers in woord en
beeld rondleiden door de geschiedenis
van het openbaar vervoer in de regio
Beek en natuurlijk komen de Beekse be-
drijven EBAD en Ebatours hierbij uitge-
breid aan bod. 
De lezing begint om 20.15 uur en vindt
plaats in de grote zaal van het
Woonzorgcentrum Franciscus aan de
Maastrichterlaan in Beek. De toegang is
gratis.

Trein- en tramverbinding?

In 1862 werd het stationsgebouw van
Beek gebouwd. Het was het type ‘SS 5e
klasse’. Een gebouw met een hoog mid-
dendeel met puntgevel, met aan weers-
zijden een korte even hoge vleugel die
aan de straatzijde iets, en aan de per-

ronzijde sterk terug sprong. Het was een
ontwerp van de architect K.H. van
Brederode. In 1885 was het gebouw al
te klein en werd aan beide zijden een
vleugel bijgebouwd. In 1911 werd ‘n ver-
dieping op het middendeel geplaatst.

Helaas werd het gebouw in 1975 ge-
sloopt en verscheen een sextant, een
zeskantig gebouwtje.

In 1919 werd een plan gepresenteerd
waarin tien tramlijnen door Zuid-
Limburg waren opgenomen. Deze lijnen
waren gepland i.v.m. de exploitatie van
de mijnen.
Lijn 4 voerde voor een groot deel door
de gemeente Beek: Ulestraten, Oensel,
Kelmond, Klein Genhout, Beek,
Neerbeek en als eindstation Lutterade
(mijn Maurits). Daar was een aansluiting
op de spoorlijn Maastricht-Sittard. Het
zou een lijn (10,5 km.) worden met
stoomtractie. In de begroting was een
bedrag opgenomen van ƒ 758.000,00
voor o.a. de aanleg van bruggen en er
moest 242.000 m³ grond verzet worden!
Van de tien geplande lijnen werden er
uiteindelijk slechts drie aangelegd. De
lijn door de gemeente Beek werd ge-
schrapt, omdat de aanlegkosten hoog
waren en bovendien problemen ver-
wacht werden met het hoogteverschil.
In Beek was een emplacement gepland
nabij de huidige Peter Trekpoelstraat.

Op stap met de EBAD en Ebatours

LEMMENS-HOVER
A U T O S C H A D E

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl

Station Beek-Elsloo, ±1930

Bus EBAD/Ebatours verlaat garage aan de Prins Mauritslaan
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EBAD en Ebatours

Tijdens deze presentatie
zal niet alleen worden
ingegaan op de ge-
schiedenis van de
EBAD, maar ook op de
periode vóór 1938. 
Waarom slaagden de
Beekse ondernemers
erin om de concurrentie
uit o.a. Maastricht en
Sittard uit de wielen te
rijden?

De kermis van 1923 was
voor Garage Cartigny uit
Sittard aanleiding om de
eerste busdienst Beek-
Sittard te openen, om zo
de kermisvierders tus-
sen beide plaatsen te
vervoeren. 
Directeur Boonen van de steenfabriek,
de directeur van Hennekens-Els en
hoofdonderwijzer Martin Kerckhoffs
raakten geïnspireerd door dit idee.
De broer van laatst genoemde, Pierre
Kerckhoffs, ging op zoek naar een ge-
schikte bus. Boven de rivieren kocht hij
voor f 750,00 een bus. Het was een
voormalig legervoertuig (Ford) uit de
Eerste Wereldoorlog. 
Op St. Luciadag, 13 december 1923,
reed hij voor het eerst de route Beek-
Ulestraten-Meerssen-Maastricht.
Hiermee was de basis gelegd voor de
latere EBAD. De lijndienst bleek een
gouden greep, met het gevolg dat er
concurrentie verscheen op de Rijksweg:
Jan H. Maessen,  Alphons Demandt en
Garage Spronck uit Maastricht startten
in 1924/1925 ook een busbedrijf en
reden op de lijn Sittard-Beek-
Maastricht. Pionier Cartigny hield de
concurrentie voor gezien en verkocht
zijn bus aan Theodoor Collard uit Elsloo. 
In het weekblad ‘De Nieuwe Mijnstreek’
verschenen vijf dienstregelingen, die

voortdurend gewijzigd werden. Elke on-
dernemer wilde telkens net iets vroeger
vertrekken dan zijn concurrenten, om zo
als eerste de klanten op te kunnen pik-
ken! 
In 1926 was een provinciale busvergun-
ning nodig om passagiers te vervoeren.
Het gevolg hiervan was dat Garage
Spronck afviel. De overige vier werden
aangespoord tot samenwerking. 
In 1927 was het zover: Zuid-Limburgse
Autobusdienst (ZLAD, Demandt/Collard)
en  Verenigde Autobusdienst-Central
(VAD-Central, Kerckhoffs/Maessen).
In 1938 fuseerden beiden. De keuze viel
op de naam "VADO", maar deze naam
was al in gebruik bij een andere buson-
dernemer. Op 1 mei 1938 werd de
Eerste Beeker Autobus Dienst (EBAD)
gepresenteerd. De driehoofdige directie:
Demandt, Kerkhoffs en Maessen namen
elk in gelijke mate deel in het bedrijf. Dat
is dit jaar 80 jaar geleden.

Natuurlijk komt ook ‘EBATOURS’ aan
bod. Veel Limburgers maakten hun eer-

ste vakantiereis naar Zwitserland, Duits-
land of Oostenrijk met deze onderne-
ming, die zelfs een korte periode over
een vliegtuig beschikte!

Nog foto’s van de EBAD of
Ebatours in de kast?

In het fotoarchief van de Heemkunde-
vereniging bevinden zich reeds een hon-
derdtal foto’s over de EBAD en EBA-
TOURS. Misschien hebben mensen nog
foto’s of dia’s over deze Beekse bedrij-
ven.  Graag willen we deze dan opne-
men in ons fotoarchief. 
Foto’s kunnen gemaild worden naar
info@heemkundebeek.nl. 
Verder kan op dinsdag-, donderdag- of
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
uur foto’s en dia’s gescand worden op
het kantoor van de heemkundevereni-
ging. 
Ook zijn we geïnteresseerd in verhalen
rondom beide busmaatschappijen.

Paul Mennens

BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

Paulo Coelho

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten 
kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl

EBAD-bus met ‘The Flying Dutchman’ op vliegveld Beek
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Beekse zwemvrienden

Beekse zwemvrienden

ALTIJD LEKKER BAANTJES WILLEN
ZWEMMEN ONDER BEGELEIDING

VAN EEN TRAINER?

KOM DAN GEHEEL VRIJBLIJVEND EENS
PROEFZWEMMEN

OP EEN VAN ONZE DAGEN

ZATERDAGMORGEN 9.00 - 10.00 UUR
MAANDAGAVOND 21.30 - 22.30 UUR
DINSDAGAVOND 21.30 - 22.30 UUR
WOENSDAGOCHTEND 12.00 - 13.00 UUR (ALLEEN SENIOREN)
DONDERDAGAVOND 21.30 - 22.30 UUR  

LOCATIE: DE HAAMEN TE BEEK
MEER INFORMATIE: WWW.BEEKSEZWEMVRIENDEN.NL

INFO@BEEKSEZWEMVRIENDEN.NL 
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Beste kunstliefhebbers,

Op donderdag 8 november
2018 willen we starten met
de KBO-kunstcursus. 

Deze cursus wordt geleid door de
heer Ko van Dun, kunsthistoricus.
(www.kovandun.nl)

De cursus zal bestaan uit 
4 bijeenkomsten van 2 uur 
op de donderdagen 
8 - 15 - 22 - 29 november.

Deze cursus vindt dan plaats in de
voormalige basisschool De Kring,
Stegen 35 te Beek.
Tijd: van 10.30 tot 12.30 uur

De titel zal zijn: 
Op de drempel van een 
nieuwe tijd. 
Kunst en Cultuur rond de
Eerste Wereldoorlog.

Bij voldoende deelname (minimum
25 cursisten) zal deze cursus op 8
november a.s. starten.  

De cursus kost € 42,- (€ 40,- 
cursusgeld + € 2,- koffiegeld) 
Ook niet-leden zijn welkom.

Voor inlichtingen en opgave
kunt u contact opnemen
(graag vóór 15-010-2018!) 
met Roel Kiers tel. 046 437 33 47 
of e-mail: roel.kiers@gmail.com
Jan Raes tel. 06 51 36 53 96
of e-mail:
secretariskbobeek@gmail.com

Met vriendelijk groeten 
Roel Kiers (KBO BEEK)

PROGRAMMA:

Les 1: 1914-1918: Een wereld ondergedompeld in een orgie van geweld. 

Schilders als Pablo Picasso, Piet Mondriaan en Max Beckmann doen hun intrede.

Les 2: Van standenmaatschappij naar massacultuur.

De overgang van realisme
naar impressionisme. 
Met schilder als 
Eduard Monet, 
Edgar Degas

Les 3: Bruisende nieuwe ontwikkeling in grote steden zoals Parijs, Wenen
en Moskou.

Het postimpressionisme dat de brug vormt tussen impressionisme en kubisme.
Schilders: Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Henri Matisse.

Les 4: Na Wereldoorlog I klinkt overal de roep om de terugkeer naar de
waarden van weleer.

Kunstenaars: Giorgio de Chirico, Kazimir Malevich, Carel Willink, Paul Delvaux, Max Ernst.

KBO-kunstcursus
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SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

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

mensen in onze samenleving en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 11103092 of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl

Voor meer informatie raadpleeg de website:
www.vincentiusvereniging.nl
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Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alle huishoudelijke taken

en tuinieren - koken - ramen wassen -
kleine klusjes - verstelwerkzaamheden -

boodschappen -
honden uitlaten - dieren verzorging

Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84

Tel. 06-25123064

info@installatiebedrijfcarlokusters.nl

www.installatiebedrijfcarlokusters.nl

Centrale verwarming - Gas - Water - Sanitaire Installaties

Beek promoot aanbod 
aangepast sporten met 
website en app Uniek Sporten

Mensen met een beperking kunnen voortaan via de website en app
van Uniek Sporten kennis nemen van het aanbod aangepaste 
sporten in de gemeente Beek. De landelijke website en app, 
waaraan alle gemeenten in Nederland kunnen deelnemen, biedt
een totaal overzicht van het sport- en beweegaanbod voor mensen
met een beperking.

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een beperking. 

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat hun sportdeelname achterblijft bij de 

deelname door mensen zonder beperking. Een van de redenen 

daarvoor is dat het sportaanbod voor mensen met een beperking 

moeilijk vindbaar is. Fonds Gehandicaptensport heeft daarom besloten

om de website en app Uniek Sporten gratis beschikbaar te stellen. 

Aansluiten

Ongeveer de 85% van de Nederlandse gemeenten heeft de website en

app inmiddels gevuld met hun sport- en beweegaanbod. In Limburg

geldt dit nu voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en 

gemeente Beek. Naar verwachting zullen de overige gemeenten in

Zuid-Limburg ook binnenkort bij aansluiten.

Omdat het vinden van het sportaanbod via de website en app vaak niet

voldoende is om mensen met een beperking langdurig te laten sporten

of bewegen is onlangs in Beek een beweegmakelaar aangepast 

sporten gestart. De beweegmakelaar bekijkt samen met een adspirant

sporter welke wensen en mogelijkheden er zijn en maakt een match

met het beschikbare aanbod.

Downloaden

De website is te vinden via www.unieksporten.nl en de app Uniek

Sporten kan via de App Store of Google Play gratis worden gedownload.

De beweegmakelaar aangepast sporten is bereikbaar via Stichting 

De Haamen (info@dehaamen.nl of 046 – 436 01 80).

Gemeente Beek
haakt aan bij project
Buurtbemiddeling

De gemeente Beek haakt aan bij het 
samenwerkingsproject Buurtbemiddeling van
de gemeenten Stein en Sittard-Geleen, politie,
woningcorporaties ZoWonen, WonenLimburg,
Zaamwonen en Partners in Welzijn. De inzet
van buurtbemiddeling is erop gericht om 
conflicten tussen buurtbewoners te 
voorkomen of op te lossen. 

Buurtbemiddeling traint vrijwilligers die kunnen

bemiddelen bij overlast of onenigheid tussen

buren. Buren die met elkaar in de clinch liggen

nemen vrijwillig en gratis deel aan een 

bemiddelingstraject waarbij zij onder begeleiding

zelf beslissen over de inhoud en de oplossingen

van hun dispuut.

Buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en hebben

een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling

neemt werk uit handen van woningcorporatie(s),

politie, gemeenten en justitie en voorkomt dat

buren onderling verwikkeld raken in rechtszaken

met bijhorende spanningen en kosten. 

Mensen kunnen rechtstreeks naar buurt-

bemiddeling stappen, of instanties verwijzen de

ruziemakende buren door. 

Deelname aan het project Buurtbemiddeling kost

de gemeente Beek jaarlijks ruim 7000 euro.
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FYSIOTHERAPIE GCN

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

INLOOP
S P R E E K U U R

INLOOPSPREEKUUR
                                                                                        Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

Pijn in uw rug of nek? Knieklachten?
Schouderpijn? Andere fysieke kwalen?

U wilt graag inzicht in uw klacht, zonder meteen een behandeltraject
in te gaan?

Dan is ons inloopspreekuur voor u een ideale oplossing. In ongeveer
tien minuten stellen wij vrijblijvend vast of fysiotherapie u kan helpen
bij uw probleem.

De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een vervolg-
traject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een 
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed 
advies!

Uw specialist in bewegen in Beek!

HOLLAND CASINO 
IS VERNIEUWD!

TOT SNEL!

KUURPARK CAUBERG 28
VALKENBURG

Informatieavonden  31 oktober  en 22 november

De beekseenergiecoöperatie houdt twee informatieavonden. Op woensdagavond 31 oktober in huize Franciscus aan de
Maastrichterlaan te Beek en op donderdagavond 22 november in het MFC ‘t Raodhoes in Spaubeek. 
Aanvang 20.00 uur. Bij voorkeur aanmelden via de website: www.beekseenergiecooperatie.nl

De eerste informatieavond in Genhout was druk bezocht en leidde tot 26 intentieverklaringen om aan de coöperatie deel
te nemen. 
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. 600 panelen. 

Lid van de coöperatie kun je worden door te investeren in zonnepanelen. De minimale deelname bedraagt 
4 zonnepanelen. Dat is ca € 1000. Dat levert een rendement op van ca 6% bij de huidige energieprijzen

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.

Eind dit jaar denkt de cooperatie het eerste project rond te hebben, waarna in de eerste helft van 2019 het eerste 
project operationeel kan zijn. 

De coöperatie heeft een subsidie gekregen van de provincie, waarmee de opstartkosten grotendeels gefinancierd 
kunnen worden. 

De Beekseenergiecoöperatie is een non-profit organisatie gerund door vrijwilligers. 
Meer informatie is te vinden op www.beekseenergiecooperatie.nl

beekseenergiecoöperatie
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IVN Spau-Beek

Zaterdag 27 oktober

Op zoek naar pikdonkere plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ nemen gidsen van
het IVN Spau-Beek u mee voor een wandeling door
Beek en haar buitengebied op zoek naar het donker.
Samen met u speuren naar het nachtleven van dieren
en staren naar sterren. 
Zijn er nog pikkedonkere plekken in Beek? 
Waar kunnen we  nog genieten van de geuren, de kleu-
ren, de geluiden en zeker ook de spanning van de echt
donkere nacht? Kent u de schoonheid en het nut van de
nacht? Het IVN afd. Spau-Beek nodigt u uit om de ant-
woorden op deze vragen zelf mee te beleven.

De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke activiteit 
(meer info: www.nachtvandenacht.nl/) en is op de
avond dat de zomertijd wijzigt in wintertijd, dit jaar op
zaterdag 27 oktober. 
De start van onze activiteit is om 19.30. 
Einde rond 21.30 uur.
Bijzonderheden: Stevig schoeisel, en eventueel zaklamp. 
Voor wie: iedereen die wil genieten van duisternis en 
stilte  en zeker voor kinderen een hele belevenis.

Deelname is gratis.
Vertrektijd 19.30 uur NS station Spaubeek.
Op ’t veldje 1, 6176 BJ Spaubeek
Info via Jos Hennekens 046-4375840 of via 
www.ivnspaubeek.nl

Helaas is de AVEVE in
Beek gesloten,

maar U bent van harte
welkom in

uw Boerenbond in
Nuth

aan de Markt 12 voor:
meel, bakproducten,
honden/kattenvoer,
werkkleding en nog

veel meer.
Eigen parkeerplaats achterom



Voor de lezers die nog niet bekend zijn
met Adelante even een korte introductie,
zò geplukt van hun eigen website;
Adelante is een zorggroep met volwas-
senen revalidatie, kinderrevalidatie, spe-
ciaal onderwijs, wonen, gehoor, spraak
en taal en medische kindzorg.  
Hun motto; 
“haal het beste uit jezelf”.

Adelante organiseerde dit jaar, samen
met de Gemeente Beek via de Stichting
de Haamen in de directe omgeving van
de sporthal Beek, Neerbeek, voor de
eerste keer een handbike-en wielerwed-
strijd. 
De handbikewedstrijd staat onder toe-
zicht van de KNWU, dus dat geeft aan
hoe serieus er met dit evenement wordt
omgegaan. 

Voor de volwassenen staat er een tijdrit
van 14 kilometer in en om Neerbeek op
de planning, voor de kinderen worden
drie rondjes afgelegd op de lokale
skeelerbaan van de Haamen onder de
naam van Kids Roll Ride.

Het motto van vandaag is; grenzen
verleggen!, strijden met en tegen el-
kaar en laten zien dat er veel mogelijk is
voor de hulpbehoevende medemens.
De kinderen, met en zonder beperking,
starten de wedstrijd en rijden alleen op
de handbike baan. 

Topper bij de kinderen bij deze kinder-
wedstrijd is Faith Laan, wonende in
Maastricht. Zij is door haar pleegouders,
die toen in Zambia werkten, geadop-
teerd waar ze in een plaatselijk weeshuis

vanaf haar 6e verjaardag alleen op een
matras lag. Zij is zowel lichamelijk, als
ook nog geestelijk gehandicapt, maar
gedreven om alle uitdagingen aan te
gaan. 
Vandaag wordt ze begeleidt door haar
drie broertjes en haar achtjarig zusje.
Wie er gewonnen heeft van deze selec-
tie is dan gemakkelijk te raden, Faith
trekt aan het langste eind en ze is hele-
maal blij met haar medaille. 
Ach, eigenlijk hebben alle kinderen ge-
wonnen, ze hebben allemaal hun beste
beentje voorgezet, de grens verlegd. 

Na de huldiging van de ‘jongsten’ gaan
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ADELANTE ON WHEELS (‘haal het beste
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De harde cijfers van de wedstrijd!

Wedstrijd Adelante on Wheels • Beek-Neerbeek • 18 augustus 2018

categorie winnaar tijd/minuten
mannen H1-2 Christof Kunstle 26.01

H4 Chief Albers 21.36

H3 Dave Versluijs 22.07

H5/0 Roel Bruijn 19.54

vrouwen H1-5/0 Yvette Rottger Wollersheim 24.09

Deze gegeven zijn verstrekt door de KNWU

we verder met de ‘senioren’. Voor hen is
er door de kernen van Neerbeek een
mooi parcours uitgezet. 

De inwoners van de diverse straten waar
de handbiker passeert zijn via een brief
gevraagd om de straat zo veel mogelijk
autovrij te houden. 
Tóch helaas weer de, zogenaamde on-
wetendheid, van de inwoners als ze
plotseling geconfronteerd worden met
een hekwerk waardoor zij niet verder
kunnen of even moeten wachten tot de
bikers passeren. 
Zij vragen zich dan openlijk af waarom
dit gebeuren nét in hun straat, óp deze
dag, net óp dit tijdstip gehouden moet
worden. Het is maar goed dat de ver-
keersgeleider koud blijft onder de tirade.

Maar nu terug naar de dames en heren
handbikers die een tijdrit van 14 km voor
de kiezen krijgen en dat wordt een
zware klus. 

Na de start maken ze een rondje over de
baan, verlaten de baan in de Haamen en
gaan de openbare weg op. 
Bij terugkomst wordt er nog een rondje
over de baan gefietst en dan naar de
tijdmeting. 
Deze gezamenlijke afstanden, zouden
dan samen 14 kilometer zijn. 

Officiële tijdmeting wordt gedaan door
mensen van de KNWU, de Wieler Unie
van Nederland. De bikers zitten of liggen
op hun bike stabieler dan een gewone
fietser en zeker in de scherpe bochten is
dat duidelijk zichtbaar. Het is hard wer-
ken in de hitte, stevig vastgebonden op
de bike, liggend op de rug of zittend op
de knieën en dan je handen en armen
gebruikt om de drie wielen zo hard mo-
gelijk te laten ronddraaien. Mooi om te
zien, stukken moeilijker om uit te voeren.
Het was een mooi spektakel met hope-
lijk een vervolg, maar ook een mooie re-
clame voor deze sport. 

Dit was weer een evenement waar ieder-
een iets aan overhoudt. 

De vrijwilligers gaan met een dankbaar
gevoel naar huis, de organisatie mag
terug kijken op een nagenoeg feilloos
verloop. 

Dank namens deze organisatie aan alle
vrijwilligers die ook nog lang kunnen na-
genieten van deze dag. 

De foto’s zijn gemaakt door 
Roger Wijsen.

George Stevens

uit jezelf’)
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-  Tabakspeciaalzaak
-  Stoere woonspullen
-  Lederwaren van Bear Design
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiele documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.nl

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak)

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een bibliotheek bij u 
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl

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

Oplossing van de september editie:
Waar? Boven aan Putbroek in Genhout.
Wat is fout? De derde (in het midden) varkensrug ontbreekt. 
En niet het kruisbeeld, dat volgens een aantal inzenders miste. 

Correcte inzenders: 
Nike Kubben, Jo Nijsten, Björn Habets, Rezie van Geneijgen, Wil Hamers,  Crit Meijers, Paula Feron,

Jan Lisman en Netty van den Molengraaf.
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.

De foute foto van Loe



We helpen je graag met het
vinden van jouw ideale hypotheek
Of je nu voor het eerst een huis koopt, in een groter of juist kleiner huis wilt gaan wonen of als zelfstandige een koophuis 

op het oog hebt. Bij ons krijg je onafhankelijk advies én de hypotheek die het beste bij je past. Of dat nu een hypotheek 

van ons is of van 1 van de 6 hypotheekaanbieders waarmee we samenwerken. Bel of app ons voor een gratis 

oriëntatiegesprek op 06 53 93 20 58. Tijdens dit gesprek hoor je ook hoeveel een persoonlijk advies kost. 

Beek, Markt 60     Valkenburg a/d Geul, Louis van der Maesenstraat 17
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto.

Op de achterkant stond:

Klas 3 Barbaraschool Neerbeek 1956

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep 
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

  Wie  kent  Wie Aflevering 150 
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Na een complete renovatie viert Holland Casino Valkenburg vanaf 4 sep-
tember een maand lang de heropening van het casino op de Cauberg. 
Dinsdagavond 4 september wordt het casino officieel heropend door
burgemeester Jan Schrijen, waarna er boven het Kuurpark een groot
vuurwerk wordt afgestoken om dit moment luister bij te zetten.

Holland Casino Valkenburg is
sinds 1998 op de kop van de
Cauberg gevestigd. Dit is de
tweede locatie van het casino.
Voorheen stond het casino aan
het Odapark, waar het in 1977
is geopend. De afgelopen 10
maanden onderging Holland
Casino Valkenburg een comple-
te renovatie: het interieur is vol-
ledig vernieuwd, waaronder het
restaurant en de bars en er zijn
nieuwe speeltafels en speelau-
tomaten geplaatst. Omdat het
casino op een unieke locatie in
het heuvelland ligt, was de doelstelling
voor de architect om dit ook in het interi-
eur zichtbaar te maken. Door de geome-
trische vormen van het gebouw aan de
buitenzijde te gebruiken in het interieur
en daarbij de grote raampartijen vrij te
maken, past het casino nu beter in zijn
context. Inspiratie voor het gebruik van
kleuren en materialen in het casino haal-
de de architect uit het Limburgs volks-
lied: de regel / strofe “waar in brons-
groen eikenhout…” Het resultaat is een
chique en transparant casino met een
eigentijdse uitstraling, passend in het
hart van Zuid-Limburg. 

Meer spelaanbod

Het vernieuwde casino beschikt over
een uitgebreid spelaanbod van speelau-
tomaten en tafelspelen, waaraan een
Welcome Zone is toegevoegd: begin-
nende spelers kunnen op vrijdag- en za-
terdagavond proeven aan de spanning
van het spel aan lage inzettafels en kun-

nen kennismaken met onder andere
Diceball, het nieuwe dobbelspel en
Quick Roulette, een vereenvoudigde va-
riant van Amerikaanse Roulette. 

Dineren met uitzicht over het Geuldal

Het horecagedeelte bestaat nu uit twee
bars, een brasserie en een à la carte res-
taurant. Het restaurant biedt uitzicht
over Valkenburg en het Geuldal en de
gasten krijgen bij reservering
gratis entree tot het casino. Ook
de banqueting-/vergader-
/feestlocatie onder het casino
en aan het Kuurpark is ver-
nieuwd. Er kunnen activiteiten
tot 650 personen georganiseerd
worden.

Heropeningscampagne

Tijdens de heropeningscam-
pagne maken de gasten bij de
tafelspelen en de speelautoma-

ten kans op een van de drie Mini’s. In
het restaurant staat een drie gangen
keuzemenu op de kaart voor € 35,- p.p.,
waarbij men kan kiezen uit alle gerech-
ten die het casino te bieden heeft. 
Ook zijn er optredens tijdens de ope-
ningsmaand. Zo is er op 20 september
in de speelzaal van het casino een op-
treden van Glennis Grace, bekend van
America’s Got Talent.
Kijk voor het volledige programma op
hollandcasino.nl/valkenburg

Holland Casino

Holland Casino is in 1976 opgericht en
kreeg van de Nederlandse overheid een
exclusieve vergunning om 
tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd
dit uitgebreid met een vergunning voor
casino speelautomaten. Dit 
maakt Holland Casino het enige échte
casino van Nederland. Holland Casino
biedt haar gasten spannend, verrassend
en betrouwbaar spel in een veilige om-
geving. Holland Casino heeft 14 vesti-
gingen in heel 
Nederland. Het kansspelaanbod van
Holland Casino staat onder extern toe-
zicht van het NMi en de Kansspel-
autoriteit. Voor meer informatie kijk op
hollandcasino.nl

Holland Casino in Valkenburg is vernieuwd!

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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NIEUW!  SPAANSE LESSEN
in Gemeenschapshuis Neerbeek 

Spaans voor beginners niveau A1

Locatie : Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9, 6191 GN Beek

Dag: Donderdag of Vrijdag
Startdatum: Donderdag 11 oktober 2018
Aantal lessen: 15 lessen van 2 uur
Lestijden: 9.30 tot 11.30 uur
Kosten: € 120,00
Docent: Ederlin Peters (06 53 22 3185)

Inschrijving of meer informatie: 
Kan door een mailtje te sturen naar ederlin@xs4all.nl

Trouwlocatie Kasteel Genbroek

Sprookjesachtig kasteel
voor huwelijksvoltrekking

en/of fotoshoots
in en rondom Kasteel Genbroek,

Kasteel Genbroekstraat 18, Beek.

Tel. Marc Luijten 06 - 170 026 37

Tevens bedrijfsruimte te huur

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

14e jaargang 
nr. 9 (oktober) 1988 

... Op de voorpagina staat al een
knaller voor volgende maand 
gepresenteerd. Het is namelijk
het carnavalstreffen van de BCL
dat door de Sjravelaire van
Genhout georganiseerd gaat
worden. BCL staat voor de Bond
van Carnavalsverenigingen van
Limburg. 
Alle festiviteiten zullen gehouden
worden in de manege in
Genhout. Muziek en lol zal er ge-
noeg te beleven zijn. Ook de op-
tocht van de aangesloten carna-
valsverenigingen is spectaculair,
Als klapper zal het optreden van
de groep BZN zijn. Volgende keer
uiteraard meer over dit festijn.

... De dames van TSMK Lucia 
hebben weer fantastisch 
gepresteerd. De miniretten 
behaalden met hun show een
eerste prijs met lof en promotie. 
Dit onder leiding van Miranda
Philippens.
De majorettengroep scoorde in
de 2e divisie met 165 punten ook
een eerste prijs met lof en promotie.
Tevens het hoogste aantal punten. 
Zij stonden onder leiding van Brigitte
Lupgens.

... De zusters Karmelitessen danken de
Beeker bevolking voor hun sympatie
en steun bij het 50 jarig bestaan in
Beek.Zij zullen ons in het gebed 
gedenken.

... Op de praatstoel een zeer markant 
figuur uit Beek. Niet alleen als 
rasechte Pottentaot, maar ook als

echte Baeker “Bekker”. Hij vertelt
spannend over zijn 33 jaar
Pottentaot. Volgend jaar draait hij,
met Pierre Smeets zijn laatste op-
tocht mee. Op de vraag of het ook
de laatste tocht als carnavalist is,
krijgen wij een hard...NEE...als ant-
woord. Ik blijf  Pottentaot. 
En hierna geeft hij als warme bakker
zijn loopbaan in warme bewoordingen
prijs aan de redacteur. Een heel en
spannend relaas.

... Uitvoerig wordt stilgestaan bij de
prestatie van Karin Tilmans uit
Neerbeek. Zij behaalde haar “Doctor”
titel in de letteren aan de universiteit
in Groningen.Door hard werken en
wilskracht kwam zij tot dit 
uitmuntende resultaat.

... Onze vriend Ramaekers blijft nog
even bij de “sjraopsjtaokers” 
Zef en Hub Luyten uit Gebösjelke in
Genhout. 

... Begin oktober is een Beekse 
delegatie van het Luciacomité, 
bestaande uit 11 personen met de
lichtkoningin Francoise, te gast in het
Zweedse Sollentuna. In een uitvoerig
verslag over deze drie dagen kan
men lezen dat de lichtkoningin een
mooie afsluiting van haar regerings-
jaar heeft gekregen. Want volgende
maand zal weer een nieuwe koningin
gekroond worden.

... Op de 11e van de 11e zal het beeld
van “De Pottentaot” onthuld worden.
Jo Ramakers, de maker van het
beeld, vertelt wat “ De Pottentaot
1886” voorstelt. Met dit beeld is een
eeuw Baeker Vastelaovend 
vereeuwigd. 

... Het bloemetje van de maand, 
geschonken door bloemboetiek
Lobelia, gaat deze keer naar de grijze 
meester uit Neerbeek, Sjef Nijsten.
Proficiat.

... Door vervanging van oude 
lichtmasten in Proosdijveld en
Kerkeveld komen in de toekomst nog
wat oude lichtmasten vrij. 
Interesse? 
Voor 25 gulden per stuk bent u de
man. En wie het eerst komt, staat het
eerst in de schijnwerper.
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Elk jaor is d'r weer de
Jeugzitting van de Baeker
Pottentaote.
Eine geweldige middig
veur en mèt ôs sjnaake
en breumelkes en                              
natuurlijk auch veur alle
anger Pottentaote en
Pottentaotinnekes.
Ôs Baeker Jeug deit 
geweldig hun bès om 
d'r eine sjwaone daag van te maake.

Op zondig 13 januari 2019 
gaon veer d'r weer get sjieks van
maake.
Geweldige acteurs, decors en 
op 't haogtepunt van deze middig 
wurd de nuuje Jeugprins van de 
Pottentaote oetgeroope dae 't nuujt 
seizoen geit regere.

Daorom zin veer es Jeugzittingcommité 
op zeuk nao jonges en maedjes die
wille mètdoon aan dees zitting.

Veer zeuke: 
•  Acteurs
•  Dansers
•  Figurante

die in groep 1 t/m 8 zitte. 

De hoofs zelfs neet op ein Baeker
sjwaol te zitte. Eederein dae in de
gemeinte Baek woont kènt mèt
doon.

Om de toneelsjtökskes en denskes in te
sjtudere wurd minimaal 4 kjaer geoe-
fend.
Wienae en woo wurd nog bekend ge-
maak.

Ver zouwe 't geweldig vènge este mèt
wils doon! Völ t aanmeldformulier in
daste kèns vènge op 
www.pottentaote.nl/jeugzitting/
Leever dit aaf of duu 't in de breevebös
veur 5 november 2018 op Elsstraat 23,
6191 JW in Baek. 
Of mail dit nao jeugdzitting@gmail.com.

Allewiel!
Jeugzittingcommité Baeker Pottentaote

Acteertalent gezocht voor de Jeugdzitting
op zondag 13 januari 2019
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Even ementen carnaval
23 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck

Carnaval: 3, 4 en 5 maart
6 jan. Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
10 jan. Groate zitting mit prinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater
13 jan. Jeugzitting mit jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater

6 oktober Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
6 oktober “Veiling mer dan angesj” v.a. 19.00 in het MFC te Spaubeek. Organisatie Auwt Prinse Sjpaubik
6 oktober Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek 

van 11.00 tot 15.00 uur
20 oktober Red Pepper Blues Explosion; 10 jarig jubileum concert (muziek: rock/blues) 

in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side 
21 oktober Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert The Battle, spektakel met zang en dans. 

Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater
21 oktober Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Gregoriaanse Schola Cantorum Doenrade 9.30 uur
25 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
27 oktober Kneeschers Mosselfeest met After Party, Dobbele Vônck
28 oktober 32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
29 okt.  t/m 1 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek  
31 oktober Informatieavond De Beekse Energie Coöperatie in huize Franciscus, Maastrichterlaan te Beek

aanvang 20.00 uur. Bij voorkeur aanmelden via de website: www.beekseenergiecooperatie.nl
1 november Festival Vocallis thema Oorlog Vrede Vrijheid
3 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
3 november Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek 

van 11.00 tot 15.00 uur
17 november Baeker Rock Night met The Red Phone (muziek: blues/funk/soul/rock) 

in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side 
18 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantara Valkenburg, 9.30 uur
18 november “And what to live for?” – Cantori la Vera uit Beek om 15.00 uur in het protestantse kerkje 

Raadhuisstraat 28, 6191 KB Beek.
11 november Roger Wijnen ATB Toertocht
22 november Informatieavond De Beekse Energie Coöperatie in het MFC ‘t Raodhoes, Spaubeek, 20.00 uur.

Bij voorkeur aanmelden via de website: www.beekseenergiecooperatie.nl
22 november Op stap met de EBAD en Ebatours, presentatie door Paul Mennens van deze legendarische 

Beekse bedrijven, grote zaal Zorgcentrum Franciscus, Maastrichterlaan, aanvang 20.15 uur, 
organisatie Heemkundevereniging Beek

25 november Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
29 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
1 december De band ZUMA, tribute to Neil Young in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side
1 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
1 december Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek 

van 11.00 tot 15.00 uur
8 december Kroningsavond van de nieuwe 67 Lichtkoningin in het Asta Theater.
9 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, 10.45 uur, gemeenschapsh. Oos Heim, toegang gratis.
14 december 25 jaar Kneeschers - Toepen voor Konijn, Dobbele Vônck
15 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v mannenkoor De Wiejerdzangers, 

Nadine Maes (zang), Annemie Sluijsmans-Meens (piano) en
Caroline Duisings (zelfgemaakte gedichten).
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Oos Heim, toegang gratis.

16 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Mannenkoor Geulklank Valkenburg, 9.30 uur
23 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
22 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur 

in Brasserie-Restaurant De Poort.
2019
31 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
21 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 maart Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek
1 t/m 4 april Zomerkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 april Kunstconcert Genhout
14 april Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
25 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
25 april Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert 
23 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
27 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
8 september Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
31 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
24 oktober Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
4 t/m 7 nov. Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

Evenementenrooster 

2018-2019

IVN Spau-Beek

Zondag 14 oktober

Paddenstoelen excursie
Paddenstoelen worden wel de bloemen van
de herfst genoemd. Dat klopt niet helemaal!
Er zijn heel wat soorten die alleen in de 
winter of in het voorjaar verschijnen.
Slechts weinigen weten dat er ruim 4000
soorten paddenstoelen in ons land 
voorkomen. Omdat veel soorten sterk op
elkaar lijken is het vaak moeilijk om ze op
naam te brengen.

Henk Henczyk van de Paddenstoelen
Studiegroep Limburg laat ons kennismaken
met de vele facetten van het 
paddenstoelenrijk.  Aan de orde komen o.a.
de kleuren- en vormenrijkdom, functie, ge-
neeskrachtige werking, eetbaarheid, giftig-
heid en de magie erom heen.

Houd de lokale bladen in de gaten en raad-
pleeg regelmatig onze website.

Toegang is gratis.
Aanvang 10:00 uur in het IVN-home
‘Moorheide’, in de kelder van het AZC
Sweikhuizen

Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig
Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl



Gemeente en politie streven ernaar om de veiligheid in uw

woonomgeving te verbeteren. Echter, veiligheid is niet alleen

een taak van de gemeente en de politie, maar ook van u. Op dit

moment zijn in Beek ruim 2300 mensen aangesloten bij Bur-

gernet. Dat is 14,8 % van onze inwoners. Willen we met z’n allen

zorgen dat Burgernet vaker tot een positief resultaat zal leiden,

dan moet het aantal deelnemers in onze gemeente omhoog.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken en roepen alle Beekenaren

die zich nog niet hebben aangemeld op om dit alsnog te doen. 

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
• Diefstal of inbraak.

• Doorrijden na een aanrijding.

• Beroving.

• Vermiste personen.

Aanmelden
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.burgernet.nl.

Na aanmelding ontvangt u burgernetacties in uw directe 

omgeving per sms op uw telefoon. Bij ontvangst van een 

burgernetbericht kunt u rechtstreeks contact opnemen met de

centralist die de burgernetactie heeft uitgezet. Daarnaast krijgt

u aanvullende informatie over acties, nieuwsbrieven en 

preventieve berichten via e-mail.

Aanmelden in de app
Burgernet heeft ook een gratis app. Voor het gebruik van de

Burgernetapp is het aanmelden als burgernetdeelnemer niet

nodig, u kunt zicht via de app aanmelden via de optie ‘aanmel-

den Burgernet’. 

De Burgernetapp is gratis te downloaden in de Google Play

Store of de App Store.

Locatiegegevens
De Burgernetapp maakt gebruik van de GPS-locatie van uw

smartphone om u burgernetacties te sturen die in uw buurt zijn

uitgezet. Uw locatiegegevens worden eenmalig gebruikt en niet

bewaard. 

Activiteiten Burgernet in de gemeente Beek
In de Veiligheidsweek organiseert Burgernet in samenwerking

met de gemeente Beek een wijkschouw. Schouwen van de

woonomgeving is een effectieve manier om risico’s en kwets-

bare plekken of situaties rond de woning en in de buurt in

beeld te krijgen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze 

wijkschouw aanwezig te zijn. De planning van de wijkschouw is

als volgt:

Maandag     8 oktober ’t Kaar Beek

Dinsdag       9 oktober MFC Spaubeek

Woensdag 10 oktober  ’t Trefpunt Genhout

Donderdag 11 oktober Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek

De avond begint om 18.00 uur 

en eindigt om 20.30 uur.

Word lid, want Burgernet kan uw 
hulp goed gebruiken
Burgernet werd in 2011 succesvol in de gemeente Beek ingevoerd. Sindsdien hebben meerdere 
burgernetacties geleid tot het terugvinden van vermiste personen en het oplossen van misdrijven. 
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Week van de veiligheid
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Neerbeek, Geverik, Kelmond, Genhout,

Spaubeek en Maastricht Airport

Alexander Theunissen

Beek West
Mario Corstjens

Beek Oost
Dave Maessen

Gemeente Beek - Speciale bijlage 

Naam: Alexander Theunissen

Wijkagent in: de dorpskernen Beek en MAA Airport 

Dit maakt mijn werk bijzonder: Via mijn werk kom ik in 

aanraking met de meest uiteenlopende situaties. Zo leer ik veel interes-

sante mensen kennen.

De vraag die inwoners mij het vaakst stellen is: Mag ik u iets vragen? En

daarna komt er vaak een interessant verhaal.

De gekste vraag die ik ooit kreeg was: Kunt u vannacht hier blijven slapen?

Een bewoner voelde zich na een inbraak heel onveilig in zijn huis.

De tip die ik wil geven is: Geniet van vandaag, morgen kan alles anders zijn.

Naam: Dave Maessen

Wijkagent in: Beek-Oost

Wat mijn werk bijzonder maakt: Dat ik in contact kom met veel verschil-

lende mensen en situaties. Mijn werk is daardoor heel afwisselend. Ik bete-

ken graag iets voor de maatschappij. Via mijn werk draag ik daar een

steentje aan bij.

De vraag die inwoners mij het vaakst stellen is: Kunt u mij 

helpen, ik heb een probleem!

De gekste vraag die ik ooit kreeg was: Kunt u mijn belastingformulier 

invullen?

De tip die ik wil geven is: Stel gerust al uw vragen aan ons. Wij staan altijd

klaar om u te helpen. Kunnen wij u niet verder helpen, dan verwijzen wij u

graag door naar een organisatie of instelling die dat wel kan.

Naam: Mario Corstjens

Wijkagent in: Beek-West

Wat mijn werk bijzonder maakt: Ik weet nooit hoe mijn dag er uit gaat zien.

Iedere dag is anders. 

De vraag die inwoners mij het vaakst stellen is: Kunt u een snelheidscon-

trole houden bij ons in de straat?

De gekste vraag die ik ooit kreeg was: Ben je nog vrijgezel? 

De tip die ik wil geven is: Stap niet in de auto als je gedronken hebt!

Hoe kunt u de politie/wijkagenten 

bereiken?
U kunt de wijkagenten bereiken via het 

algemene telefoonnummer van de politie:

0900 - 8844. De medewerkers van het 

callcenter beantwoorden uw vraag, of 

brengen u in contact met uw wijkagent of

wijkteam. Het alarmnummer 112 belt u alleen

voor spoedeisende situaties. Beide telefoon-

nummers zijn 7 dagen per week, 24 uur per

dag bereikbaar. Ook kunt u het aanlooppunt

Beek in het gemeentehuis Beek bezoeken.

Het aanlooppunt is elke woensdag (behalve

feestdagen) geopend van 15.00 uur - 

19.00 uur.

Uw wijkagenten stellen zich voor
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Dat WhatsApp Buurtpreventie meerwaarde heeft is wel geble-

ken. Drie jaar later zijn ruim 250 buurtbewoners lid en heeft de

app een positief gewerkt op het veiligheidsgevoel in de wijk.

“Het doel van de app is dat je onveilige situaties in de wijk 

signaleert en deelt met elkaar. Op die manier vergroot je de 

opmerkzaamheid in de buurt en kun je preventief veel 

aanpakken”, vertelt Richard. 

Zo heeft de app geholpen om erachter te komen wie de 

jongeren waren die het afgelopen jaar voor vuurwerkoverlast  in

de wijk zorgden. Richard: “Die jongeren bliezen een paar vuil-

nisbakken op. Dat is niet alleen onveilig voor mens en dier in

de buurt maar natuurlijk ook voor henzelf.” 

Onveiligheid verminderen
Daarnaast wordt de app gebruikt om elkaar te waarschuwen

voor potentieel onveilige situaties. “Zo waren er een tijdje terug

rondreizende mensen actief in Beek, die gingen langs de 

deuren en boden aan om simpele klussen te doen. Achteraf

vroegen zij daar astronomische bedragen voor. Als je niet wilde

betalen, dan werden ze heel onprettig. Wij hebben onze leden

via de app voor deze mensen gewaarschuwd, in de hoop dat

ze niet met hen in zee zouden gaan.”

Richard geeft aan dat WhatsApp Buurtpreventie geen vervan-

ger is voor de politie. Waar de app wel goed voor is, is om on-

veiligheid en onveiligheidsgevoelens te verminderen of weg te

nemen. “Dat lukt goed”, zegt hij, “en dat verwondert me ook

niet. Een inbreker zal zich namelijk wel twee keer bedenken

voor hij op dievenpad gaat in een wijk waar 250 paar ogen

meekijken.”

Alle wijken doen mee
In Beek hebben inmiddels alle wijken en buurten WhatsApp

Buurtpreventie. In totaal zijn ongeveer 1800 mensen lid van de

app en dat is meer dan 10 procent van de inwoners van Beek.

Richard: “Alle beheerders van die groepen zitten bovendien

ook in een aparte WhatsApp-beheerdersgroep. In deze groep

delen we informatie die ook voor

andere wijken en buurten belang-

rijk of interessant is.” Daarmee

krijgt het burgerinitiatief een 

behoorlijke dekking te krijgen

over de gehele gemeente. 

Richard: “En dat heeft echt 

effect. Onruststokers worden

sneller aangesproken of 

opgepakt, het aantal inbraken en

pogingen tot inbraak daalt en het

veiligheidsgevoel stijgt.”

Ook lid worden van WhatsApp

Buurtpreventie? 

Stuur een e-mail naar

info@gemeentebeek.nl t.a.v. 

Paul de Jonge.

Dief bedenkt zich twee keer 
als 250 paar ogen meekijken
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Richard de Vries (30) is de oprichter en beheerder van WhatsApp Buurtpreventie in de wijk Kerkeveld in
Beek. Het idee ontstond toen hij drie jaar geleden de inmiddels welbekende Buurtpreventie-bordjes zag
hangen in omringende dorpen. “Ik was pas in Kerkeveld komen wonen en wilde iets doen voor de buurt.
Ik zag dit initiatief en dacht: buurtpreventie is vast ook van meerwaarde voor Kerkeveld.” 
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Marianne woont in de Carmel in Beek, in

een mooie flatwoning op de 4e verdie-

ping. “Iemand van het wijkteam wees mij

op het bestaan van de veiligheidscoach

en vroeg of dat misschien ook wat voor

mij was. Ik vond dat een goed idee”. Vei-

ligheidscoach Pascalle Vaessen maakt

bij haar bezoek gebruik van een presen-

tatie op de laptop. “Daarin komen allerlei

onderwerpen voorbij waar we samen

over in gesprek kunnen gaan. We kijken

naar het wel of niet opendoen van de

voordeur, hoe je omgaat met een opdrin-

gerige telefonische verkoper, hoe je vei-

lig kunt pinnen, waar je op moet letten

bij het winkelen en hoe je je computer

veilig kunt gebruiken.” Met Marianne is

bijvoorbeeld gepraat over de computer.

“Dat was en is niet echt mijn hobby. Ik

kan inmiddels internetbankieren en dat

is toch wel handig. Verder gebruik ik nu

de mail en doe ik spelletjes. Maar ik zit

niet op Facebook hoor.” Pascalle heeft haar tips gegeven om in

elk geval veilig met de computer om te gaan. 

Aan de deur
Samen hebben ze ook gesproken over mensen die aan de deur

komen. “Hier op de flat valt dat nog mee, omdat mensen al 

beneden aan moeten bellen. Maar ik doe toch niet zomaar open

hoor want je hoort en leest zoveel verhalen. Pascalle heeft ge-

adviseerd een kettinkje aan de voordeur te maken. Dan kan ie-

mand niet zomaar binnen komen. Een goed idee. Ook vertelde

Pascalle dat ik aan  niemand mijn pinpas of pincode (ook niet

aan bedrijven) moet geven en dat ik de deur moet sluiten als ik

binnen geld ga halen voor bijvoorbeeld een collecte.”  

Marianne voelt zich over het algemeen redelijk veilig. “Je moet

jezelf niet onnodig bang maken vind ik, maar wel goed opletten.

Als je buiten bent, je portemonnee goed opbergen en als ie-

mand je tas wil stelen, dan loslaten en zorgen dat je niet valt.”

Pascalle kan dat alleen maar beamen. “Ik ben inmiddels bij

meerdere ouderen op bezoek geweest. Heel prettig om samen

in alle rust over veiligheid te praten.” 

Meer informatie?
Is een gesprek met een vrijwillige Veiligheidscoach ook iets

voor u? Dan kunt u gratis een afspraak  maken en contact 

opnemen met Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn via 

046 – 45 75 700 of via e-mail maatjesbeek@piw.nl

Veiligheidscoaches Beek geven 
ouderen graag advies
Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor iedereen en een belangrijke voorwaarde voor zelfstandigheid.
Ouderen die meer willen weten over veiligheid in en om huis en op straat kunnen een beroep doen op
een Veiligheidscoach; vrijwilligers die op initiatief van de gemeente Beek speciaal opgeleid zijn om 
mensen te helpen hun veiligheidsgevoel  en -besef te verhogen door het geven van hele praktische tips
aan huis. Pascalle Vaessen is een van de Veiligheidscoaches  van Beek.  Ze heeft inwoner Marianne van
Wersch inmiddels goed kunnen adviseren. 

Week van de Veiligheid 2018 35

Marianne (rechts) in gesprek met veiligheidscoach Pascalle (links); 
”Ik ben veel alerter geworden.”
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De heer T. Gootjes uit Schimmert  zit op een bankje op de

markt terwijl zijn vrouw in een winkel aankopen doet: “Ik voel

mij veilig in Beek, wij komen een keer per week naar Beek voor

onze dochter, maar hebben nog nooit een onveilige situatie

meegemaakt.”

Mevrouw P. Bonekamp uit Beek geeft aan zich eveneens veilig

te voelen in Beek: “Ik voel mij zowel overdag als ’s avonds veilig

op straat.” Een onveilige situatie kan zij zich niet herinneren.

Hoe veilig voelt u zich in Beek?
Om te peilen hoe veilig men zich in Beek voelt gingen we de straat op om voorbijgangers te vragen  naar
hun ervaring. We stelden twee vragen: ‘Hoe veilig voelt u zich in Beek?’ en ‘Heeft u wel eens een onveilige
situatie meegemaakt?’. Niet iedereen wilde met zijn naam in de Nuutsbaeker.
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Twee hoogbejaarde dames uit Beek, die beiden nog zelfstan-

dig wonen, geven aan dat zij ’s avonds in het  donker niet meer

de straat op gaan. Dat is niet omdat ze zich niet veilig voelen,

maar meer uit voorzorg.  Bij een van hen is een keer ingebroken

in de garage, maar er werd niets gestolen. “Ze hebben wel 

geprobeerd om een fiets mee te nemen. Maar die zat op slot

en hebben ze alleen over de schutting getild. Daar hebben ze

hem laten staan.”

Een andere oudere dame zegt eveneens ’s avonds niet meer

uit te gaan. Zij voelt zich niet prettig in de buurt van de Markt:

“Hier hangen vaak jongeren rond die luide muziek spelen en

met auto’s over de Markt scheuren.”

Een jong gezin uit Oirsbeek woonde langere tijd in Beek. De

moeder geeft aan dat zij zich wel vaak onveilig heeft gevoeld

op straat in de buurt van de Carmelflats. Vooral  ’s avonds

werd zij aangesproken en nageroepen door opdringerige jon-

gens. “Ik ging ’s avonds niet graag meer de straat op. Zeker

niet alleen. En dat is toch wel een belemmering.”

Fietsendiefstal
Als student ben je 

Je gebruikt hem om door 

studie naar huis en van 
supermarkt weer naar de 
sportschool. Helaas worden 
in studentensteden veel 

elke student overkomt een 

keer tijdens de studententijd. 

Inbraak
Wat heb jij in je kamer aan 
waarde liggen? Een laptop, 
iPad, telefoon, tv-scherm? 
Een studentenhuis is een 
makkelijke prooi voor 
inbrekers. Mensen lopen in en 
uit en voordeuren zitten vaak 
niet op slot. Via eenvoudige 
inbraakmethodes zoals 

komen inbrekers eenvoudig 
binnen. 

Fraude kamerhuur
Klinkt het volgende 
aantrekkelijk? “Een mooie 
kamer in hartje centrum voor 
maar €200,- per maand”. 
Pas hiervoor op! Criminelen 
maken misbruik van de 
kamernood in jouw stad. Ze 
plaatsen advertenties van 
mooie kamers voor een lage 
huur. Vervolgens moet jij 
als student een aanbetaling 
voor de kamer doen. Helaas 

ID-fraude
Criminelen kunnen 
met behulp van jouw 
identiteitskaart/
rijbewijs of paspoort 
misbruik maken van jouw 
identiteitsgegevens. Ze 
kunnen met jouw identiteit 
accounts openen of spullen 
kopen op jouw naam.

Student en veiligheid



Woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs staan volop

in de belangstelling. Als u alle berichten in de media volgt en

naar de - soms aangedikte - verhalen van buren of kennissen

luistert, dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in

Nederland. Dat valt echter mee. Toch kunt u zich soms onveilig

voelen en daar willen we samen met u iets aan doen.

Voorkom woninginbraak
Wat u zelf kunt doen

In de week van de veiligheid wordt jaarlijks aandacht besteed aan allerlei aspecten
rondom veiligheid. In het kader hiervan geven wij enkele tips om de veiligheid in en
rondom huis te verhogen.

Gemeente Beek - Speciale bijlage 
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Tips om een inbraak te voorkomen

Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai 
deuren op slot, ook als u maar even weggaat.

Plaats waardevolle spullen uit het zicht. Zorg 
dat u geen grote hoeveelheden geld in huis 
heeft.

Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan 
de binnenkant in het slot zitten. Verstop uw 
sleutels niet buiten. Onder de mat of in de 
bloempot is geen geheime plek.

Zet ladders weg en vuilnisbakken vast, zodat 
opklimmen onmogelijk is.

Het is belangrijk om uw woning er uit te laten 
zien alsof u thuis bent. Plak nooit een briefje 
op de deur met ‘ben even weg’. Laat binnen 
lampen branden als u ‘s avonds niet thuis 
bent. U kunt dat regelen met tijd- of 
schemerschakelaars. 

Zorg dat uw deuren en ramen niet verborgen 
zijn achter hoge schuttingen, bomen of 
struiken. Dit maakt sociale controle niet 
mogelijk.

Maak afspraken met uw vertrouwde buren om 
op elkaars woning te letten bij afwezigheid. 
Bel altijd 112 bij een verdachte situatie!

INBRAAKPREVENTIE
Voorkom een inbraak in uw woning met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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Ron Francissen zit nog maar net aan een verse

kop koffie wanneer de telefoon gaat en de

meldkamer van ProRail in Utrecht belt. Een 

minuut later is een van de dienstvoertuigen al

onderweg richting spoorwegovergang Hasselt-

sebaan te Sittard in verband met een overweg-

storing. Zo begint een doorsnee werkdag voor

Ron, die in 2005 begon met Traffic Safety van-

uit de locatie Beek.

Incidenten
Traffic Safety verzorgt 24 uur per dag, zeven

dagen in de week de verkeersbegeleiding en

de  verkeerstechniek  zoals  afzetting en omlei-

dingen op basis van zowel geplande verkeers-

situaties als calamiteiten. Het doel is om het

verkeer veilig te laten doorstromen of de weg

zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken

nadat een incident heeft plaatsgevonden. 

Hierbij gaat het niet alleen om ongevallen,

maar ook pechgevallen, ‘kijkfiles’, afgevallen

lading en andere onvoorziene situaties zoals

loslopende koeien of wateroverlast die de

doorstroming van het verkeer verstoren.

Een greep uit de activiteiten van Traffic Safety:

• Assisteren en adviseren van de Gemeente Beek op het 

gebied van verkeersveiligheid. 

• Op verzoek van de ambtenaar bevolkingszorg Westelijke

Mijnstreek assisteren van politie en brandweer bij tijdelijke

verkeerssituaties als gevolg van calamiteiten zoals extreme

weersituaties, verkeersongevallen en brand.

• Verzorgen van het parkeerbeheer bij o.a. winkelcentrum 

Makado.

• Op het terrein van Chemelot assisteren van security en

brandweer bij ongevallen en calamiteiten door toezicht te

houden op alles wat te maken heeft met verkeer en 

verkeersafzetting.

Burgernet

Alle communicatiemiddelen van Traffic Safety zijn op 

Burgernet aangesloten zodat een medewerker die zich in de

buurt van een burgernetoproep bevindt, hier meteen gehoor

aan kan geven.

Ron is ook privé actief op het gebied van veiligheid. 

Zo is hij beheerder van WhatsApp Buurtpreventie in de wijk

Proosdijveld te Beek.

Wilt u meer informatie over Traffic Safety, kijk dan op de 

website www.traffic-safety.nl.

Verkeersveiligheid is niet 
vanzelfsprekend
Bij het woord veiligheid denken de meeste mensen niet meteen aan het verkeer. Iedereen voelt zich over
het algemeen veilig in het verkeer en dat is maar goed ook! Toch komt er bij het veilig houden van het
verkeer meer kijken dan u denkt. Beekenaar Ron Francissen weet daar alles van.
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Niet alleen daders lopen gevaar, u ook! In een buurt waar drugs

worden gedeald of hennep wordt geteeld, lopen niet alleen de

daders gevaar. Een paar voorbeelden waarmee u ook als on-

schuldige buurtbewoner te maken kunt krijgen:

• Drugsproductie en drugshandel in de buurt zorgt voor over-

last, spanning en een onveilige sfeer.

• Waardevermindering van uw huis door leegstand en verloe-

deren van de buurt.

• Stroomstoringen, lekkages, schimmel en stank.

• Brand-, explosie- en verstikkingsgevaar door ondeskundige

montage, kortsluiting of overbelasting.

• Brandwonden, vergiftiging of ernstige milieuvervuiling door

het dumpen van chemisch afval.

Deze drie dingen kunt u zelf doen om drugs uit uw

buurt te houden:

1. OPLETTEN

Let op de volgende signalen om een hennepplantage of

drugslab te herkennen:

• Buren geven plotseling veel geld uit aan een dure auto,

luxe vakanties of andere dure dingen.

• Verdachte activiteit in en rond het huis op vreemde tijd-

stippen (denk bijvoorbeeld aan de hele nacht licht aan,

apparatuur, jerrycans of potgrond die naar binnen wordt

gedragen, dezelfde mensen die om de 10 à 12 weken het

pand bezoeken of een geblindeerde bestelbus voor de

garagepoort).

• Een sterke, vreemde geur.

• Muren of vloeren geven warmte af.

• Voortdurend brandend licht of gloed van

felle lampen.

• Rolluiken zijn altijd dicht, ramen zijn 

afgeplakt of er staat vocht op de ramen.

• Een schoon dak bij sneeuw.

• Stroomuitval of lampen knipperen door spanningsdips.

• Installaties zoemen voortdurend.

• Extra ontluchtingspijpen of roosters in het dak of aan de

gevel.

• Sterke tocht (door aan- en afvoer van lucht).

• Wateroverlast of vochtproblemen.

• Installatie van camera’s of beveiliging.

2. OPSCHRIJVEN

Het kan een onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds

dezelfde mensen ziet die niet in de buurt wonen, met

steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen

nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat duiden op

drugshandel. Schrijf daarom opvallende gegevens op 

zoals kentekens van auto’s en kenmerken van verdachte

personen.

3. OPBELLEN

Meld uw vermoedens bij de lokale politie via 0900-8844.

Blijf verder op de achtergrond, ga niet zelf de held uithan-

gen. Als de politie behoefte heeft aan meer informatie,

hoort u dat vanzelf.

Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad

Anoniem: via 0800-7000.

Drugsoverlast kan ook in uw buurt 
voorkomen
Drugspanden, wietzolders en druglabs komen overal in Nederland voor. Op het platteland en in de stad.
In keurige wijken en in minder goede wijken. Afgelegen of dicht bewoond. De politie doet er alles aan om
drugshandel en -productie tegen te gaan. Uw hulp is daarbij hard nodig.
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Voordragen
Wilt u iemand voordragen?  Dat kunt u doen door het 

voordrachtformulier in te vullen. Dit kunt u vinden op

www.gemeentebeek.nl/verenigingsondersteuning. 

Wij vragen u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat.

Ook verzoeken wij u om een motivering te geven waarom

hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van

de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot 

15 oktober 2018. Het

vrijwilligersplatform

kiest vervolgens per 

categorie een winnaar.

Voor meer informatie

kunt u contact 

opnemen met 

Tom Eijkelenberg, 

verenigingsconsulent

Gemeente Beek, via

info@gemeentebeek.nl

of 046 – 43 89 222.

Fotograaf: 

BART VELTHUIS

Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs
Tijdens de vrijwilligersavond op 21 november 2018 reikt de gemeente Beek in samenwerking
met het vrijwilligersplatform voor de zesde keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit.
De prijs is bedoeld om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente
Beek aan te moedigen.
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.

U of het bestuur van uw vereniging mag individuen, teams

of groepen voordragen voor de Sport-, Cultuur- en Waar-

deringsprijs. Deze kandidaatstelling mag betrekking heb-

ben op de eigen vereniging c.q. leden, maar ook

kandidaatstelling van verenigingen c.q. personen buiten de

eigen geleding is toegestaan. 

Een kandidaatstelling moet voorzien zijn van een motivering

en moet passen binnen de te stellen toetsingscriteria.

Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen.



Viering Dag van de Ouderen gemeente Beek
Normaal werd de jaarlijkse Dag van de Ouderen gehouden in de Asta te Beek, maar dit jaar zal het 
evenement in gemeenschapshuis Neerbeek gehouden worden. Gemeente Beek, Gemeenschapshuis 
Neerbeek, KVO Neerbeek en Zonnebloem Neerbeek zijn samengekomen om er een heel geslaagde dag
voor alle deelnemers van te kunnen maken.

Wanneer u als instelling, vereniging of stichting

voor een goed doel geld wilt inzamelen, hebt u

een collectevergunning nodig. Bij de verlening

van de vergunning let de gemeente niet alleen

op het doel van de inzameling en de achterlig-

gende organisatie, maar ook op het gewenste

tijdstip en locatie van collecteren. Om spreiding

in collectes te garanderen is er door het 

Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk

schema opgesteld van perioden waarin 

landelijke verenigingen collecteren. 

Plaatselijke instellingen of verenigingen 

kunnen hun collectes organiseren in de vrije

perioden. Een collectevergunning wordt afge-

geven voor één kalenderweek, zijnde maandag

tot en met zaterdag. Het landelijke rooster voor

2019, aangepast naar de Beekse situatie, kunt

u terugvinden op www.gemeentebeek.nl > 

Direct regelen > Collectevergunning. 

Hier treft u ook de (beleid)uitgangspunten die

de gemeente hanteert bij het uitgeven van 

collectevergunningen aan.

Collecterooster 2019
beschikbaar
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Meld het bij ADV Limburg

www.advlimburg.nl  |  043 - 321 84 89

Gediscrimineerd? 
Of getuige van discriminatie?

Waar: Gemeenschapshuis Neerbeek Callistusplein 9 

Wanneer: vrijdag 5 oktober van 13.45 uur tot 16.30 uur

Wat: Het muzikale en vooral gezellige programma biedt

voor elk wat wils. De middag zal starten met het

openingswoord door de wethouder van Beek, de

heer Thijs van Es. Hierna volgt een 

gezellig samenzijn met diverse optredens. 

Het programma ziet er als volgt uit:
• Dansuitvoering door deelnemers van Centrum Weng

• Muzikaal kienen/Bingo

• Pauze met koffie en lekkers

• Ludieke afsluiting 

De toegang is gratis.

Het evenement valt samen met de week van de eenzaamheid

(van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober).
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Yvonne: “Voor alles is een studie, behalve voor opvoeden.”

Sinds 2015 is niet meer het rijk, maar zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dat is een

hele verandering voor zowel de gemeenten als voor de 

inwoners. Tijd om kennis te maken met de jeugdprofessionals

van de gemeente Beek (ook wel casemanagers Jeugd 

genoemd). Germaine, Helma, Ria en Yvonne vertellen graag

meer over hun werk. 

Yvonne: “Voor alles is een studie, behalve voor opvoeden. De

meeste ouders zullen het met ons eens zijn, opvoeden is niet

makkelijk. Moeilijkheden of problemen worden in de meeste

gevallen met de partner besproken of met een goede

vriend(in). Kom je er samen niet uit? Weet dan dat je met al je

vragen over opvoeding en jeugd bij het wijkteam terecht kunt.”

Germaine: “Of een vraag via e-mail, telefoon, het zorgloket of

tijdens een spreekuur binnenkomt, de werkwijze blijft hetzelfde.

We maken als eerste een afspraak om de vraag duidelijk te

krijgen. Samen met de ouders wordt gekeken wat er nodig is

in het gezin. Indien noodzakelijk en in overleg met de ouders

wordt er samengewerkt met partners zoals stichting MEE en

Partners in Welzijn of met jeugdartsen en wijkagenten. We

werken volgens de Jeugdwet.”

Helma: “Het stimuleren en versterken van de eigen kracht van

inwoners en jeugdigen is een belangrijk onderdeel van ons

werk.”

De rolstoelpool werkt eenvoudig en is gratis. Wel zijn er een aantal spelregels:

• U kunt een rolstoel maximaal 3 aaneengesloten dagen lenen.

• Als u een rolstoel komt lenen, moet u zich kunnen legitimeren.

• De rolstoel kan aan de Musschenberg worden opgehaald, en moet daar ook weer 

worden ingeleverd.

• De rolstoel moet schoon ingeleverd worden.

• Ontstaat er schade aan de rolstoel door oneigenlijk gebruik, worden de kosten 

bij de gebruiker in rekening gebracht.

• Het gebruik van de rolstoel is voor eigen risico.

De rolstoel is niet bedoeld voor mensen die hem langer dan 3 dagen nodig hebben, 

bijvoorbeeld voor een vakantie of bij een beenbreuk. Voor een langere uitleen 

verwijzen wij u naar bij een hulpmiddelenwinkel.

Waar kunt u terecht?
Wilt u een rolstoel lenen, dan kunt u terecht bij de heer Piet Wilting, 

tel. 06 – 22187870. 

Met hem kunt u een afspraak maken over het ophalen en terugbrengen.

Rolstoelpool in Spaubeek: voor wie af en toe een 
rolstoel nodig heeft
In de Hoever residentie aan de Musschenberg staan vanaf 6 september a.s. rolstoelen voor inwoners
van Spaubeek die daar af en toe gebruik van willen maken. Bijvoorbeeld om een dagje te gaan winkelen
of een uitstapje te maken. 
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“We zijn er voor alle Beekenaren”
Wat doet het wijkteam eigenlijk? Wie werken er? En met welke 
vragen kunt u er terecht? Elke maand krijgt u een kijkje achter de
schermen. Deze maand maakt u kennis met vier casemanagers
Jeugd van de gemeente Beek: Germaine, Helma, Ria en Yvonne.

Blijf niet te lang met vragen of problemen rondlopen, maar

neem contact op met het wijkteam. Germaine, Helma, Ria

of Yvonne kijkt samen met de ouders wat nodig is in het

gezin. 

Ria: “Veiligheid, gezondheid, welzijn en ontwikkelings-

stimulering van het kind is ons uitgangspunt.” Voor de 

toegekende hulp is geen eigen bijdrage nodig.  

Wilt u weten wat het wijkteam voor u kan betekenen? 
Bekijk alle spreekuren en contact gegevens van het 

wijkteam op www.gemeentebeek.nl/wijkteam.



Wat houdt het project in?
Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke

gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-

Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Uniek in het project is het grensoverschrijdend delen van con-

crete activiteiten uit België, Duitsland en Nederland. In plaats

van zelf ‘het wiel uit te vinden’, maken de buurlanden gebruik

van elkaars kennis en ervaring. In 2017 is onderzocht wat elk

van de 31 deelnemende gemeenten doet voor mensen met

dementie en ouderdomsdepressie en hun mantelzorgers.

Hiervan worden 15 bestaande activiteiten uit België, Duitsland

en Nederland het komende jaar grensoverschrijdend 

uitgevoerd. Daarna wordt opnieuw onderzocht en per 

gemeente bekeken wat er nodig is om de ingeslagen weg

voort te zetten en seniorvriendelijk(er) te blijven. 

Een voorbeeld in Limburg
Gemeente Beesel trapte in april af met het toneelstuk om het

taboe rond dementie en depressie te doorbreken: “Het was

zeer geslaagd en een mooie aanvulling op onze informatie-

markt. Zowel mantelzorgers als professionals vonden het heel

herkenbaar”.

Activiteiten in de Gemeente Beek
Projecten die de Gemeente Beek in het kader van dit project

uitvoert zijn bijvoorbeeld: theatervoorstelling over (h)erkenning

van dementie, workshops positieve gezondheid en advies

over preventie van ouderdomsdepressie.

‘Seniorvriendelijke gemeenten’ voorbeeld voor Europa
WHO kiest uniek project in Euregio Maas-Rijn als ‘best practice’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zo onder de indruk van ‘Senior Friendly Communities’ dat
ze het grensoverschrijdende project voor senioren in de Euregio Maas-Rijn heeft benoemd tot voorbeeld
voor Europa. In dit project werken 9 euregionale partners en 31 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn
samen aan een seniorvriendelijke omgeving. Doel is om senioren met dementie en ouderdomsdepressie
zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. 
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Noteer alvast de volgende 2 bijeenkomsten in uw agenda

• Donderdag 25 oktober om 19.00 uur, locatie PIW Beek,
Molenstraat 158, Aula bereikbaar via parkeerterrein. 
Graag vooraf aanmelden.

Het thema; Mantelzorg in balans, hoe houd je als mantel-

zorger alle ballen in de lucht en hoe kun je bijvoorbeeld de

zorg voor je naaste combineren met je kinderen, je partner,

werk, tijd voor jezelf en vrienden? Graag aanmelden via

mantelzorg@piw.nl of 046-4575700

• Donderdag 8 november van 13.30 tot 16.00 uur, 
’t Kaar in Beek
“Dag van de mantelzorg” een traktatie voor alle mantel-

zorgers van Beek, heerlijk onderuitzakken en genieten van

een gezellig programma waar we samen kunnen lachen en

even niet denken aan alle zorgen. In oktober ontvangen alle

mantelzorgers een uitnodiging waarna u zich kunt aan-

melden. 

Graag aanmelden via 046-4575700 of via email 
mantelzorg@piw.nl
Voor informatie neem gerust contact op met Astrid Vermeulen

Steunpunt Mantelzorg-wm via 046-4575700 of via e-mail

avermeulen@piw.nl 

Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Mantelzorgbijeenkomsten



Gemeente Beek Informatiepagina | oktober 2018

44

‘Bijzonder Gewoon’; een samenwerking
tussen De Haamen en Daelzicht

Vanaf september zal er een nieuw project starten van 

De Haamen i.s.m. Daelzicht, genaamd ‘Bijzonder 

Gewoon’.

Elke maand wordt er een leuke sportieve of culturele 

activiteit georganiseerd voor cliënten van Daelzicht én 

senioren vanaf 55 jaar. Denk hierbij aan een heerlijke 

wandeling, jeu de boules, kerststukje maken, leuke 

workshops en andere (beweeg)activiteiten. 

De activiteiten vinden op elke laatste maandag van de

maand plaats. Tenzij anders vermeld i.v.m. (school)vakan-

ties of feestdagen. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan

deze activiteit(en)? 

WANNEER
De activiteiten vinden plaats in en rondom De Haamen. 

De verzamel- en startplaats is de kantine van De Haamen. 

Planning ‘Bijzonder Gewoon’:
2018 2019
- maandag 24 september      - maandag 28 januari                                           

- maandag 22 oktober                - maandag 25 februari                                       

- maandag 26 november         - maandag 25 maart                                             

- maandag 17 december        - maandag 22 april                                    

- maandag 24 juni    

De activiteit start telkens om 13.30 uur en zal tot ongeveer

15.30 uur duren. We sluiten de activiteit altijd gezellig af

met koffie/thee. 

KOSTEN
- De activiteiten zijn gratis

INFORMATIE EN AANMELDEN
De Haamen (De Haamen 1, Beek) 

T : 046 436 01 80  

E : info@dehaamen.nl

W: www.dehaamen.nl

(Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op om aan

te melden.)

Yogalessen in de Haamen

Yoga is een bewegingsactiviteit waarbij gestreefd wordt

naar een gezonde balans tussen body & mind. 

De oefeningen zorgen voor ontspanning van de spieren en

stimulering van het bindweefsel waardoor u soepeler kunt

bewegen. 

Yin Yoga is voor iedereen geschikt. Deze vorm van 

functionele yoga leert u om lichaam en geest te ontspannen.

Tijdens de lessen wordt veel aandacht geschonken aan

houding en ademhaling door zittende en liggende 

oefeningen.

Yogalessen zijn niet prestatiegericht. Iedereen kan zijn of

haar eigen tempo bepalen. Heeft u interesse om deel te

nemen aan de yogalessen? Of bent u nieuwsgiering? 

Kom tijdens onze open dag op maandag 24 september

eenmalig gratis kennismaken.

VOOR WIE
De lessen zijn bedoeld voor 50+’ers.  Zowel mannen als

vrouwen die gezellig in groepsverband Yin Yoga willen 

beoefenen. Yoga ervaring is geen vereiste! 

WANNEER
De activiteiten vinden plaats in de sporthal van De Haamen.

- Maandag:          11.00 - 12.15 uur

- Woensdag:        10.30 - 11.45 uur

De lessen starten in week 39: maandag 24 en 

woensdag 26 september.

KOSTEN
- Losse les: € 10,95

- Knipkaart (10 lessen): € 99,95 

- Eenmalig gratis tijdens onze open dag op maandag 

24 september.

INFORMATIE EN AANMELDEN
De Haamen (De Haamen 1, Beek) 

T : 046 436 01 80  

E : info@dehaamen.nl

W: www.dehaamen.nl

(Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op om aan

te melden.)

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
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Bijeenkomsten gezonde leefstijl voor
ouderen 

Bij het ouder worden gaan steeds meer vragen leven over

onderwerpen zoals: Hoe ga ik om met het ouder worden?

Hoe wil ik mijn leven zo gezond mogelijk invullen? En hoe

ga ik om met mijn ziekte?

De gemeente Beek wil hier goed mee omgaan en een voor

senioren vriendelijke gemeente zijn. Daarom wordt het 

Euregionale project Seniorvriendelijke Gemeente 

uitgevoerd en ook het manifest voor een seniorvriendelijke

gemeente van de kbo-pcob ter hand genomen. 

Daarnaast staat in het gezondheidsbeleid van de 

Gemeente Beek dat gezondheid steeds meer benaderd

wordt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 

Positieve Gezondheid gaat om het
vermogen om zelf met alle fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen

van het leven om te gaan.

Er zijn twee bijeenkomsten voor ouderen gepland op

Sportlandgoed de Haamen:

Donderdag 1 november 2018 vanaf 13.00 uur
Thema: Positieve gezondheid
Een workshop die mensen inspireert en motiveert om zich

het gedachtegoed van Positieve Gezondheid eigen te

maken en zelf met hun eigen (positieve) gezondheid aan

de slag te gaan.

Optioneel: Voor geïnteresseerden start er bij goed weer

om 15.45 uur een wandeling onder begeleiding van de

wandelcoaches.

Donderdag 22 november 2018 vanaf 13.00 uur
Thema: Gezonde leefstijl & sociale en lichamelijke 
veiligheid
Naast het bestaande programma, wordt er rekening ge-

houden met de wensen en behoeften van de deelnemers.

Aan het einde van het programma wordt een goodiebag

met een gezonde attentie aan de deelnemers uitgereikt.

Optioneel: Voor geïnteresseerden wordt er om 15.45 uur

een sport- en beweegactiviteit aangeboden bij Sportland-

goed De Haamen. 

Aanmelden uiterlijk 22 oktober 2018

Stuur een e-mail naar info@dehaamen.nl. Vermeld daarbij

uw voor- en achternaam, de datum/data dat u aanwezig

bent en of u interesse heeft in de optionele activiteit. 

Bent u niet in de gelegenheid om een e-mail te sturen, dan

kunt u zich telefonisch aanmelden bij de receptie van de

gemeente Beek, 046-4389222. Er is plaats voor maximaal

50 deelnemers, vol=vol.   

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?

De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met

Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl

Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Activiteitenkalender de Stegen 35
Beste inwoners van Beek en omstreken,
In september is het najaarsprogramma van het nieuwe 
buurtcentrum De Stegen 35 van start gegaan, met als thema 
Gezondheid. Misschien heeft u al meegedaan met een activiteit,
misschien nog niet. 
In het onderstaande programma kunt u zien waar u de komende maanden aan kan deelnemen. 
Iedereen is welkom!

Naast dit programma is er nog veel meer aanbod in De Stegen 35, zoals: schilderen, computercursussen, de kidsclub, de inloop

van Home en de inloop van GGZ, Yoga, Koersballen, zingen, muziek en nog meer. Wilt u meer weten of een kijkje komen

nemen, dan loop gerust eens binnen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Partners in Welzijn: Joyce Willemsen, e-mail: jwillemsen@piw.nl

Wie Welke activiteit Wanneer Tijd Lokaal Aanmelden Bijdrage

KBO Meer bewegen woensdag 14.00 - Gymzaal Nee Gratis

voor ouderen 31 oktober 16.00 uur

Home 2x per maand iedere 2de dinsdag 10.00 - Verzamelen Nee Gratis

en wandelen en iedere 3de vrijdag 10.45 uur Lokaal 1

PIW van de maand

2x per maand iedere 1ste dinsdag 10.00 - Lokaal 1 ja via € 2,- 

buurtontbijt en iedere 1ste vrijdag 12.00 uur (huiskamer) homestegen35@ piw.nl per pers.

van de maand of telnr: 06-51799044

Kienmiddag donderdag 14.00 - Lokaal 4 ja via € 2,50

13 september 16.00 uur homestegen35@ piw.nl per pers.

Cursus Meer start donderdag 10.00 - Lokaal 4 ja via Gratis

met minder geld 1 november 12.00 uur of locatie homestegen35@ piw.nl

(8x in de even weken) in Stein of mbrangers@piw.nl

Kidsclub Samen ravotten en buiten woensdag 17 oktober 14.00 - Verzamelen ja via € 0,50

spelen in het bos 16.00 uur Lokaal 4 homestegen35@ piw.nl per kind

of telnr: 06-51799044

De Pop- up kast elke dinsdag 10.00 - Lokaal 4 Nee Gratis

Domijnen laaggeletterdheid in september 12.00 uur

& proeflessen en oktober

CDL + Inleiding over vitaal woensdag 7 november 14.00 - Soos Nee Gratis

KBO oud worden 16.00 uur

14.00-16.00 uur

EHBO Lezing door 25 oktober 20.00 - Andere locatie Nee Gratis

prof. Harm Kuijpers 22.00 uur Restaurant

De Poort

Burg. Janssen-

straat te Beek

Cursus Reanimatie/AED 5 november 20.00- Lokaal 9 Ja, via website: € 30,-

(bestaat uit twee avonden) 22.00 uur EHBO-beek.com per pers.

12 november 19.00 - Lokaal 9

22.00 uur
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Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilliger Kledingbank de Grabbelton (V21127)

Wij zijn hiervoor opzoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen tijdens

de uitgifte dagen. Deze zijn twee keer in de maand, altijd op de eerste en

laatste woensdag van de maand van 13.30 tot 17.15 uur

• Vrijwilliger voor het project 'financiële zelfredzaamheid' (V21008)

Het project Financiële Zelfredzaamheid heeft als doel mensen in een 

financiële kwetsbare positie met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven

en ook digitale vaardigheden) te ondersteunen en verder te helpen.

• Overblijfkrachten in Neerbeek gezocht (V2049)

Stichting Tussen de Middag is op zoek naar overblijfkrachten voor BS

Brede School de Bron in Neerbeek. Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt

het u leuk om op vrijwillige basis tijdens een of meerdere overblijfmomen-

ten mee te helpen tijdens het overblijven op BS Brede School de Bron?

Neem dan gerust contact met ons op.

• Vrijwilliger voor wandel-/sportgroep voor jong dementerenden (V1157)

Heb je een sportieve instelling? Werk je graag in een groepje, stimuleer

je graag anderen om te bewegen? SGL zoekt een aantal vrijwilligers met

bovengenoemde kwaliteiten.

• Vrijwillige tuinman (V1615)

Wij zoeken een tuinman die onze moestuin en tuin van kinderopvang 

ut Buurke wil bijhouden. Heel vaak helpen de kinderen 0-12 jaar mee. 

Op deze manier leren we onze kinderen hoe iets groeit en hoe het

smaakt!

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek 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.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk 

vrijwilligerswerk zijn er diverse inloopspreekuren

in de gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,

maandag- en dinsdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,

maandagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek /  “De Carmel” in de muziekschool, 

De Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. 

Beek / MFC De Stegen, Stegen 35 Beek, 

Stegen: donderdagochtend

van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook via onze website 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op 

vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Koen Vanspauwen

Bezoekadres: MFC “De Molenberg”, 

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl




