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Alweer september, de tijd vliegt.
Gisteren wenste ik u een prachtige vakantie en
morgen wens ik u fijne kerstdagen.

Na een zeer warme en passieve vakantie van zowel
de redactie, als u, de lezer, wordt het hoog tijd om al dat luie zweet eruit 
te laten. De temperaturen laten het gelukkig weer toe.
De september editie die u in handen heeft, staat dan ook bol van activiteiten.
Voetjes van de vloer, lekker eten, verfrissend drankje, gezellige muziek, rondje
rennen, baantjes trekken, koopjes najagen, kunst kijken, noem maar op. 
Er zijn genoeg manieren om die extra vakantie kilootjes weg te werken.

Bovendien vieren we nog een aantal verjaardagsfeestjes:
VV Spaubeek: 90 jaar
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Neerbeek: 85 jaar
De Doorzetters uit Neerbeek: 55 jaar 
De Multiculturele Dorpsdag: 10 jaar

Wij wensen alle jarigen van harte proficiat en nog veel jaren erbij. 

Zo ziet u, er is meer dan genoeg te doen om u geen dag te vervelen. 
Hoe dan ook, vergeet vooral deze quote niet: Geniet vandaag, morgen 
bestaat nog niet.

Namens de redactie wens ik u een uurtje ontspanning met het lezen van
deze editie en minstens zoveel uren ont- en/of inspanning met alle 
activiteiten. 

Tot volgende maand.
Christy, eindredactie

p.s. En nee, deze keer geen gezeur over het enige echte mailadres:   
Nuutsbaeker@gmail.com
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De Nuutsbaeker in data
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Van de Redactie

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)

Heerlijke saladeschotel of hapjesschaal?
Al mogelijk vanaf 4 personen!
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Op vrijdag 14 en zondag 16 september organiseert 
De Limburgse Boereblaoskapel haar jaarlijkse
Oktoberfest en het alom bekende BoereBlaosFestijn. 
Twee dagen volop muziek voor jong en “oud” in de
schuur van boer Frans.

Vrijdag 14 september wordt gestart
met het 5e Oktoberfest, inmiddels be-
kend tot ver buiten de gemeentegrens.
Vanaf 21.00 uur zal partyband 
“Wir sind Spitze” de bezoekers verma-
ken met een aantrekkelijk “auf geht’s”
programma. Gooi Volksmuziek, Dance,
Deutsche schlager en de laatste tophits
samen in een blender en je krijgt de
unieke Wir sind SPITZE! cocktail! 
Al met al zal het een gezellige boel 
worden in Klein-Genhout. 

Zondag 16 september klinkt blaas-
muziek van de bovenste plank tijdens

het BoereBlaosFestijn in Klein-Genhout.
In de volksmond ook wel het “BBF van

de Boeren”genoemd. Een waar
Walhalla van de blaasmuziek.
Tijdens dit BBF zal De Limburgse
Boereblaoskapel eveneens haar
nieuwe cd presenteren.
Van 11.00 tot 19.30 uur kunt u
non-stop genieten van maar liefst
7 blaaskapellen uit Nederland en
België.  Zij staan garant voor een
gezellige zondag en blaasmuziek

van hoogstaand niveau. 
Entree bedraagt slechts € 5,-
Daarnaast kunt u tussen 12.00 en 13.30
uur ook deelnemen aan de gebruikelijke
BoereBrunch. Soep, koude en warme

gerechten incl. koffie en thee
staan op het menu.  Voor
deelname aan deze brunch
dient u zich wel vooraf in te
schrijven. 
Alle festiviteiten vinden plaats
op de karakteristieke boerderij
van Boer / muzikant Frans
Senden aan de
Kleingenhouterstraat 42 
Klein-Genhout (Beek).  Ruime,
gratis, parkeergelegenheid
aanwezig in de directe 
nabijheid van de feestlocatie. 

Op de website: 
www.boereblaoskapel.nl of onze 
facebookpagina’s leest u alle info over
het feestprogramma, voorverkoop en
brunchdeelname.
Voor overige informatie kunt u contact
opnemen met boer Jack Nijssen 
tel. 0031-(0)6-38646214 of via 
mailadres info@boereblaoskapel.nl  

Auf geht’s Buam.
Tot ziens, tot “Boe” in Genhout.

BoereBlaosFestijn en Oktoberfest in Klein-Genhout!
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1928 is een jaar waarin in onze streek diverse
voetbalverenigingen zijn opgericht. In de ge-
meente Beek zijn dit er maar liefst 2; GSV’28
in Genhout en ook onze eigen VV  Spaubeek
viert dit jaar haar jubileum.

Waar voorheen gekozen werd om alle festivi-
teiten in een weekeinde in een grote tent te
vieren, is dit jaar besloten om gedurende het
hele jaar een aantal activiteiten te organiseren
vanwege het jubileum. 

Zo was er eind juni al de grote reünie waarin
veel (oud-) leden samen weer herinneringen
hebben opgehaald en is ook de receptie druk
bezocht en mochten we vele felicitaties in ont-
vangst nemen.

Een paar weken geleden stond de jeugddag
op het programma.

Op 8 september zet Anderkovver het
MFC op z’n kop als we daar met leden,
sympathisanten en u onze feestavond
vieren.

Sluitstuk van de jubileumactiviteiten is
de sponsordag op zaterdag 3 november
met dan ook de trekking van de grote
Jubileumloterij. 

We verloten mooie geldprijzen waaronder de
hoofdprijs van maar liefst € 1.000,-- belastingvrij!!
Loten kosten slechts € 2,50 en zijn o.a. te koop in
de kantine en bij de leden van het bestuur en de
sponsorcommissie.

Zo vieren wij ons jubileum met alle partijen
die de voetbalsport in Spaubeek mogelijk
maken. Ook u nodigen wij van harte uit om
de jubileumactiviteiten bij te wonen.

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 06 - 18 09 42 78    |   www.zorggroep-beek.nl

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

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

VV SPAUBEEK  90 Jaar 
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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

Wat tien jaar geleden begon als een uniek 
experiment is ondertussen uitgegroeid tot een 
geweldig evenement dat niet meer weg te denken
is uit Beek.
Elk jaar genieten steeds meer mensen van culinaire
hoogstandjes, geweldige activiteiten voor de
jeugd en heerlijke muzikale optredens van diverse 
artiesten/bands.
Normaal betaalt men voor zo’n happening een
best wel pittige prijs, maar de Multi Culti Dag,
zoals hij in de volksmond wordt genoemd, 
is betaalbaar voor iedereen. 

Waarom? 
Omdat iedere bezoeker een aantal gratis 
hapjes-/ activiteitenbonnen ontvangt en indien
gewenst er bij kan kopen. 
Vandaar dat de Multi Culti voor elke beurs toe-
gankelijk is en dat is een prachtig compliment in
deze toch al dure tijd. 
Dit jaar wordt de Multi Culti voor de 2e keer ge-
houden in en rond woonzorgcentrum Franciscus,
in samenwerking met Vivantes Ouderenzorg. 
Door deze toplocatie worden twee vliegen in een
klap geslagen. Goed bereikbaar voor iedereen te
voet, per fiets, met de auto, maar ook voor de 
bewoners van Franciscus. Zij hoeven als het ware
hun huis niet uit en kunnen toch genieten van een
mooie middag. 

Bij een lustrum hoort natuurlijk ook een extra
feestelijk tintje en dat gebeurt in de vorm van een
spetterende loterij met mooie prijzen. 

Twijfelt u nog? Niet doen. 
Kom 22 september een kijkje nemen, 
laat u verrassen en geniet van al het moois
en lekkers dat u gratis wordt aangeboden. 

✔ Gratis eten 
proeven uit heel veel 
verschillende landen

✔ Gratis activiteiten voor 
kinderen met o.a. 
hennabeschildering, knutselen, 
haren vlechten, oud Hollandse spelen enz.

✔ Gratis genieten van diverse optredens
o.a. Effe Wachte Bend uit Beek
Sambaband Diversão uit Heerlen

Hapjes en 
entree GRATIS*!
* Iedere bezoeker ontvangt een aantal 

gratis hapjes-/activiteitenbonnen en kan er indien gewenst bijkopen.

Organisatie: Gemeente Beek, Partners in Welzijn, Woonzorgcentrum Franciscus, Vluchtelingenwerk i.s.m. vrijwilligers

zaterdag 22 september 2018
MULTICULTURELE
DORPSDAG BEEK

van 13.00 tot 17.00 uur in en rondom
Woonzorgcentrum Franciscus
Om de Toren 1

10 jarig jubileum Multiculturele Dorpsdag Beek
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Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt
een vorm van dementie. Vooral in de
provincie Limburg zal dat percentage
mensen in de komende jaren alleen
maar verder groeien. 
De bevolking neemt namelijk af, terwijl
de vergrijzing stijgt. 
De diagnose dementie komt in de mees-
te gevallen hard aan; veel mensen staan
midden in het leven als de ziekte bij hen
wordt vastgesteld. 

Er is nog zo veel mogelijk met 
dementie

Maar ook mét dementie kunnen mensen
een mooi, actief en kwalitatief leven lei-
den. Het nieuwe programma Dimenzie
sluit naadloos aan bij die stelling.
Dimenzie is er speciaal voor mensen
met dementie en richt zich op bewegen,
zelfstandigheid en ontdekken wat er wél
(nog) kan. Actief blijven met naasten,
hobby’s, sport, het alledaagse – kortom,
in het leven – staat daarbij centraal.
Genieten van het leven, ook mét de ver-
anderingen die bij dementie voorkomen,
daar gaat het om!

Dimenzie hanteert een unieke aanpak in
de vorm van zes modules, die mensen
apart van elkaar kunnen volgen. Elke
deelnemer kan daarbij aangeven wat hij
of zij wil leren. Zo kunnen mensen onder
meer werken aan hun conditie, maar
ook aan hun vaardigheden op het ge-
bied van koken, sociale contacten, en-
zovoorts. Ook kunnen zij creatief aan de
slag en bezig zijn met (klassieke) mu-
ziek, kunst, film en de maatschappij.
Met Dimenzie gaan mensen op ontdek-
king en geven ze dimensie aan leven
met dementie!

Ondersteuning voor deelnemer én
mantelzorger

Wat het programma van Dimenzie ook
uniek maakt, is het feit dat deelnemers
terecht komen bij mensen met dezelfde
leeftijd, interesses, enzovoorts. 

Zo is er een specifiek programma voor
hoogopgeleiden, voor jonge mensen
met dementie, maar ook voor de meer
reguliere doelgroep. 
Deze vorm van maatwerk en specialise-
ren zorgt voor mensgerichte en passen-
de programma’s. 

Alle modules van Dimenzie vinden
plaats in groepsverband. Mensen krij-
gen begeleiding van professionals, die
beschikken over uiteenlopende kennis
en kunde van dementie. Als deelnemers
dat willen, krijgen zij daarnaast tips en
advies om met alle veranderingen om te
gaan. Ook bieden we individuele thuis-
begeleiding.

Maar Dimenzie wil ook partners en man-
telzorgers ondersteunen. Voor hen is er
een aparte module en/of begeleiding
thuis. 

Verder kunnen naasten deelnemen aan
een specifiek programma van Alzheimer
Centrum Limburg, ‘partner in balans’.
Overigens is er onlangs een artikel over
Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum
Limburg) in De Limburger verschenen,
waarin zij aangeeft dat het leven niet
voorbij is na de diagnose dementie.
Daar sluit Dimenzie zich graag bij aan! 
Er is nog veel mogelijk en mensen met
dementie kunnen wel degelijk een fijn
(gezins-)leven leiden. 
We werken vanuit Dimenzie samen met
Alzheimer Centrum Limburg.

Dimenzie is op dit moment onder ande-
re te volgen in Beek (Sportlandgoed De
Haamen). 

Voor meer informatie verwijzen wij graag
naar www.dimenzie.nl. 

Uniek programma Dimenzie voor mensen met dementie
actief bewegen, ontdekken, verder komen en zo normaal mogelijk leven

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
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Met het 5x11 jarig jubileum aanstaande, presenteert carnavals-
vereniging de Doorzetters op 29 september vanaf 20.30 uur de
Party Criminals in ’t Kaar in Beek. 
Deze dol dwaze coverband speelt van Heino tot Van Haelen,
van Snollebollekes tot Robby Williams, van Madonna tot aan
de meest hedendaagse top 50. Hun recente promo is terug te
vinden op Facebook/Doorzetters 5x11.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij Muziekland in Makado,
Versmarkt in Neerbeek, ’t Kaar in Beek en via de site
www.doorzetters.nl of penningmeester@doorzetters.nl

Na het succes van vorig jaar
organiseert Buurtvereniging
Proosdijveld op zondag 
16 september voor de 
tweede keer een garagesale!

Deelnemers kunnen vanuit hun
eigen garage, voortuin of een tent op de oprit op een leuke
manier hun 2de hands spullen te koop aanbieden.

Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur van harte welkom om gezel-
lig te komen snuffelen tussen alle spullen. Zoekt u iets
“bijna” nieuw, of net iets ouds; het is er allemaal te vinden!
Ook zullen op enkele adressen lekkere versnaperingen wor-
den aangeboden. De entree is uiteraard gratis.

Alle deelnemers krijgen een herkenningsteken en een platte-
grond voor de bezoekers, zodat u geen adres hoeft te missen. 

Buurtvereniging Proosdijveld Zuid nodigt u dan ook van
harte uit om een kijkje te komen nemen op zondag 16 sept.
van 10.00 uur tot 15.30 uur. De deelnemende straten zijn: 

Maastrichterlaan – Oranjesingel – Siekendaalstraat –
Julianalaan – Emmastraat – Wilhelminastraat –
Hendrikstraat – Beatrixstraat – Marijkestraat –
Irenestraat – Bernhardstraat – Margrietstraat –
Prof. Spronckpark – Proosdijstraat – Heuvelstraat –
Kakebergweg – Stationstraat (even nummers)

Het 5x11 jubileum van de 
Doorzetters in Neerbeek

Garagesale Proosdijveld Zuid 

Therapie
Centrum
Beek

Wandelen is een beproefd middel om tot stilte te komen. 
Hoe stiller je wordt, hoe meer je hoort. En wat is er mooier
dan te wandelen in Gods schepping? De lessen voor het
leven liggen in de natuur voor het oprapen. 
Op zaterdag 8 september 2018 organiseert Beek Leeft een
rustgevende stiltewandeling met enkele bezinningsmomenten. 
De route van de wandeling gaat door het Kelmonderbos. 
De start van de wandeling is om 9.00 uur in Geverik bij res-
taurant La Bergerie (Geverikstraat 42, Beek).  De wandeling
van 4 kilometer (die ongeveer anderhalf uur duurt) wordt
afgewisseld met enkele opdrachten die uitnodigen tot
bezinning. Om 11.00 uur sluiten we de wandeling af met een
moment van ontmoeting onder het genot van een kopje
koffie of thee met vlaai. De kosten voor de stiltewandeling zijn
5 euro (inclusief koffie/thee en een stukje vlaai). 
Er is een maximum van 20 deelnemers, dus wees er snel bij
als u interesse hebt. Opgeven kan bij Peter Baan
(pbaan@solcon.nl of 06-40466498).    

Stilte-wandeling Kelmonderbos
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Vandaag zijn we op bezoek bij Wilma
Limpens-Kusters, wonende in Neerbeek
om haar te laten praten over haar 43 jaar
ervaringen met vrijwilligerswerk. 

Maar wie is Wilma Limpens-Kusters? 

Ze is geboren en getogen in Schinnen
en na haar huwelijk met Sjaak zijn ze
gaan wonen in de Keulsteeg, ze hebben
twee zoons. Met het naar schoolgaan
van de kinderen is het vrijwilligerswerk
zo’n beetje begonnen. 
Er is nog niets veranderd, maar u kent
wel het fenomeen dat bij een peuter-
school en het basisonderwijs alle hand-
jes nodig zijn om te helpen. Dat was
‘vroeger’ en zo gaat het nu ook nog. Zij
zat vol energie, had een vrij groot
huis en ze had eigenlijk precies de
ruimte om een peuterspeelzaal te
huisvesten. 
Ze had de opleiding “Leidster
Kindercentra”, dus zij opende de
peuter-speelgroep ‘Jip & Janneke’
voor twee tot vier jarigen. We leven
dan in 1979. Later is er van de
speelgroep een Stichting gemaakt
die nu nog bestaat, zij het nu onder
de naam van de Brede school. 

Het is ook langzaam de tijd dat ze
als Mantelzorger van haar moeder
en later haar schoonvader gaat
fungeren.
Nieuwsgierig en behulpzaam als
ze is stapt ze naar binnen bij de lo-
kale Zonnebloem. Daar is altijd wel
genoeg te doen, dus werd ze daar

Zelf zegt ze dat de zeven reizen naar
Lourdes, als vrijwilliger, ook onvergete-
lijk zijn. Na nog een kort uitstapje naar
de St.Vincentius-vereniging in Beek en
niet te vergeten de maaltijdvoorziening,
haalde ze de voet van het gaspedaal en
ging zich verdiepen in de bridgesport.
Ze noemt nu bridge ‘haar passie’, een

investering in en voor de
ouderdom, nam lessen en
kreeg een opleiding tot
docent en wedstrijdleider. 

Al meer dan 10 jaar is ze in
Sittard als vrijwilliger bezig
bij een ‘bridgedrive’ zoals
ze dat noemen en sinds
2015 is er ook een bridge-
drive in Neerbeek in het
Gemeenschapshuis onder
de paraplu van de
“Neerbeekse Bridgeclub”. 
Een activiteit van en voor
de gemeenschap in de
breedste zin van het
woord. Hier staat ontmoe-
ting – ontspanning- spel
en gezelligheid voorop en
men kan op deze manier
ook de sociale contacten

onderhouden. 
Maar nu lijkt het net alsof bridge een
sport! (want bridge is een sport, waar-
van akte) alleen voor oude mensen is,
maar dit is niet zo. Je hebt zelfs jeugd-
bridge op wedstrijdniveau. 
Trouwens met de eerdere opmerking ‘in-
vesteren’ in de ouderdom wordt be-
doeld dat je deze sport, bij wijze van
spreken, tot op zeer hoge leeftijd kunt
uitoefenen. (denksport- goede geheu-
gentraining).

George Stevens

“Ik heb veel (levens) ervaring 
met vrijwilligerswerk opgedaan”

9

al snel aangenomen en het
duurde niet lang of ze werd
met het voorzitterschap
‘opgezadeld’. 
Ze kwam ook nog in het
Zonnebloem Regiobestuur
als coördinator van de
Vakantieweken en later ook
nog die zelfde functie bij
het ’cursusgebeuren en bij-
scholing’. We zijn in 1985,
maar de Zonnebloem orga-
niseerde nog steeds de z.g.
“Vakantieweken”; zij ging
zo’n 25 keer zowel op re-
gionaal als nationaal niveau
als toeziend ‘hoofd’ mee.
Van deze ‘Zonnebloem-vakantie-weken’
heeft ze nog steeds de grootste voldoe-
ning. 
Ook op de Henri Dunant, het passa-
giersschip van het Rode Kruis heeft ze
menige mooie dagen/weken als vrijwil-
ligster vertoefd op de vele reizen over de
Nederlandse en Duitse binnenwateren. 
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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

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

14e jaargang nr. 8 (september) 1988 

... Deze editie start met de titel MISSIEWERK BLIJFT ALTIJD
BOEIEN. Het is de levensloop van pater Hub Luyten die al
26 jaar een missie heeft in Brazilië. Voorheen heeft hij 
enkele jaren in Mozambique gewerkt, maar moest daar
door politieke omstandigheden vertrekken.
Eens in de vier jaar kan hij even hier de batterij weer 
opladen. Maar ook om goederen (kleding) mee terug te
nemen naar zijn parochianen in S-Joao dÁlianca-Go in
Brasil. Binnen enkele dagen zal hij weer vertrekken.

... Als u START TV bekijkt dan ziet u een bonte impressie van
het straattheaterfesival. Ook het schuttersfestijn van het 
federatiefeest in Sweikhuizen.

... Als u bij kapper Stevens geknipt wilt worden moet u naar
de winkel van destilleerderij Hennekens gaan. Want de
zaak aan de Raadhuisstraat wordt helemaal verbouwd en
gemoderniseerd. Frits en Mini Stevens zullen dan de
schaar en kam overdragen aan hun zoon Hubert en zijn
vrouw Lilian.

Jan van Makske maakte ooit onderstaand gedicht voor
Frits: 

WACHTEND BIJ 
KAPPER FRITS STEVENS.

Hob der geinen tied
Laot dat neet mirke
En laot os rostig wiejer wirke
Sjrik veur e paar klante neet
Die-der aan de beurt hie zeet
Es der noits hiej hoofde te wachte
Zot der al gaw mien zaak verachte
Dan dach-der “Hie klop get neet”
Es der noijt gein klante zeet
“Hie is get wat mich gaar neet pas
Hie ligke de muus doid veur de kas”

... Blauw Wit doelman Jack Josten is voor de derde keer ver-
kozen tot handballer van het jaar. Een proficiat is zeker op
zijn plaats.

... De Pottentaote hebben eindelijk een EVENEMENTENHAL.
De hal is 40 meter lang en 11 meter breed. Van Goethem
zal de opening verichten.

... Het bloemetje van de week, geschonken door bloemboe-
tiek Lobelia gaat deze keer naar zuster Henriëtte, de toe-
verlaat voor velen in huize Franciscus. Binnenkort gaat zij
weer naar de missie in Brazilië.

... In 1913 bouwde Hubert Bude aan de stationstraat een 
woning met daarachter een “wirkes” oftewel een timmer-
werkplaats. Nu, na 75 jaar staat het bedrijf  paraat voor alle
bouwers. Uitgebreid worden de drie generatie belicht.

... Op de praatstoel zit deze keer Jo Welzen, voorzitter van de
Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Uitgebreid vertelt hij
over zijn muzikale en bestuurlijke loopbaan.

... En deel 13 van de serie WAT BAEK OS BUD is verschenen.
Wonen in Beek is het Thema. 
Het boek wordt uitgegeven bij het 75 jarig bestaan van de
woningvereniging Beek.

Groetjes
Japo
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START:
Woendag 19 september 2018 om
18.00 uur. De training duurt al-
tijd tot ongeveer 19.30 uur.
In totaal 12 weken lang
en vindt plaats op de
atletiekbaan in Beek.
De laatste woensdag slui-
ten we het Start to Run pro-
gramma af met een officieel ge-
klokte 5 of 3 km. Deze wordt
gelopen op de atletiekbaan in Beek. 

PROGRAMMA: 
Les 1 Ontvangst  met een consumptie.
Praktische zaken als voeding, kleding,
schoeisel en blessurepreventie met
trainingsopbouw worden besproken
en vragen beantwoord. Hierna maken
we ons klaar voor onze eerste trai-
ning, met warming up, programma en
cooling down. Na de training krijgen
jullie uitleg over de eerste trainings-
week en wordt het schema per email
toegestuurd. 
Les 2 t/m 11 opbouwend schema tot
het lopen van 3 of 5 km. 
Les 12: Afsluiting met het lopen van
een 3 of 5 km., diploma uitreiking met
een consumptie en gezellig samen
zijn. Tevens zal er informatie verstrekt
worden over de mogelijke overstap
naar de atletiekvereniging en de mo-
gelijkheden die hier bestaan. 

KOSTEN:
60,00 euro over te maken op nr: NL05
RABO 0104 9022 64   t.n.v. AV Caesar
Beek  onder vermelding van start to
run en je naam.

Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV

Caesar te staan. 

INSCHRIJVEN: 
elsrovers@gmail.com
(trainster)

Vermeld naam, adres en
woonplaats en als het kan je

emailadres. Op die manier kan
er voordat de cursus begint een

aantal vragen gesteld worden, waar-
door de introductie minder tijd in beslag
neemt en we eerder met lopen kunnen
beginnen.

TRAINER (s) :
Start to run wordt gegeven door een ge-
diplomeerde looptrainer opgeleid bij de
Ned. Atletiek bond, die tevens als maat-
schappelijk werker kennis heeft van
geestelijke en verstandelijke en lichame-
lijke beperkingen.  
Er bestaat de mogelijkheid dat ook een
assistent trainer de training  mee gaat
begeleiden. 
Ook EHBO en reanimatie kennis is aan-
wezig. 

Aarzel dus niet en durf je loopschoenen
aan te trekken en ervaar hoe gezond het
lopen kan zijn voor geest en ledematen.

Voor meer informatie:
Els Rovers  te  bereiken op
Elsrovers@gmail.com of  0642282403
vanaf 1 september 2018

START TO RUN  

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

Na de ongewone warme zomer, wordt het tijd voldoende weerstand te
krijgen voor de komende winter. Dit kun je doen door aan je conditie te
werken en de buitenlucht op te snuiven. 
Op woensdag  19 september 2018 start dan ook weer een nieuwe
START TO RUN  op de atletiekbaan te Beek.  
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Het voormalige café Oos Heim 
gelegen aan het Callistusplein  te
Neerbeek wordt momenteel flink
onder handen genomen door 
enthousiaste vrijwilligers met als
prachtig eindresultaat: De Hoeskamer.

De Hoeskamer is een bijzondere 
ontmoetingsplek in Neerbeek waar 
iedereen welkom is: jong, oud, ziek én
gezond! Tijdens werkdagen geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Hier is een vrije inloop waarin u op bezoek
kunt komen en een kopje koffie/thee kunt
nuttigen en waar u ook terecht kunt voor
activiteiten zoals yoga, handwerken, kaartje
leggen, rummikuppen, koersballen, bloem-
schikken, bridgen, bewegen met plezier,
rollatordansen, wandelen, biljarten en wer-
ken in de moestuin. U kunt dit combineren
met een bezoek aan het Eetpunt ‘Bie Olga’.

Lijkt het u leuk om samen met anderen een
bestaande of nieuwe activiteit te begeleiden
dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Hebben wij uw interesse gewekt? 
Kom naar de officiële opening van De
Hoeskamer op zaterdag 29 september
om 13.30 uur. Wethouder Thijs van Es
doet de officiële opening, waarna u 
gezellig onder het genot van een hapje
en drankje kunt rondkijken naar de 
diverse activiteiten die al plaatsvinden in
de “voorkamer” van de Hoeskamer. 
Dan vieren wij dit heuglijke feit samen.

Kunt u niet wachten tot deze dag en wilt
u alvast een kijkje komen nemen in de 
“voorkamer” loop dan gerust binnen. 

U komt toch zeker ook!

Tot zaterdag 29 September om 13.30 uur
in De Hoeskamer.

Uitslag loterij
Donateursactie 2018

van de Koninklijke
Harmonie

St. Caecilia Beek

De trekking van de loterij werd
verricht op donderdag 
2 augustus 2018  bij
Notariskantoor Pas. 
Hierbij zijn de volgende prijzen
gevallen:

1e prijs op lot nr. 2384
2e prijs op lot nr. 755
3e prijs op lot nr. 2836
4e prijs op lot nr. 1123
5e prijs op lot nr. 824
6e prijs op lot nr. 2507
7e prijs op lot nr. 124
8e prijs op lot nr. 1606
9e prijs op lot nr. 2414

10e prijs op lot nr. 2833

Prijswinnaars kunnen contact
opnemen met de heer 
John Bosch, tel. 046- 4375409.

Deze uitslag is onder 
voorbehoud van typefouten

Opening de Hoeskamer Neerbeek

Wilt u trainen onder begeleiding van een personal trainer?
Liefst in een kleine groep?

Dat kan bij fysiotherapie GCN zowel buiten als binnen. Wij bieden Bootcamp en Small Group Training (SGT)!

Bootcamp:
Maandagavond: 20u00 tot 21u00
Woensdagavond: 18u30 tot 19u30

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

Voor meer informatie:
T 046-4374664

E allan@fysiotherapiegcn.nl
W www.fysiotherapiegcn.nl

BeweegcoachBeek

BOOTCAMP & SMALL GROUP TRAINING
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Zaterdag 6 oktober a.s organiseren 
wij Special Saturday voor 
mannen en vrouwen met kanker.

Wij bieden u de mogelijkheid, kosteloos, kennis te maken met
yoga, voetreflexmassage, lichaamsmassage en Pilates.

U kunt zich inschrijven voor een interactieve yogapresentatie,
genieten van een ontspannende voetreflexmassage, massage
door oncologisch-fysiotherapeut, een korte proefles Pilates en
een persoonlijk gesprek met huid/oedeemtherapeut, ergothera-
peute en/of bekkenfysiotherapeute.

Bent u getroffen door de ziekte kanker, ongeacht het type of
jaar van diagnose, dan bent u van harte uitgenodigd.

Wilt u graag deelnemen aan Special Saturday, dan kunt u zich
inschrijven, met vermelding van activiteit(en), via onderstaand
mail adres: specialsaturdaybeek@gmail.com

Deelname gaat op volgorde van inschrijving.
Jacolien Plomp, Harry Peys, Marianne Smeets, Guido Bouman,
Paula Lotz, Lilian Staps en Cécile Daemen hopen u zaterdag 6
oktober a.s te mogen verwelkomen.

Locatie: Therapie Centrum Beek 
(Rabobank gebouw eerste etage) 
Weth.Sangersstraat 6, 6191 NA Beek                                         
www.therapiecentrumbeek.nl

Zin om lekker baantjes te trekken en heb je 
minimaal een A diploma of een begeleider bij je?

Doe mee! 14-15-16-17 september 2018 is
het zover. Voor de vijfde keer organiseert
zwemvereniging Becha de nationale
Zwem4daagse in Beek.

Doe mee met de Nationale Zwem4daagse.
Dit houdt in dat er 4 avonden achter elkaar, een van te voren
bepaalde afstand gezwommen gaat worden. 
De Zwem4daagse is bedoeld voor jong en oud. Kinderen
die nog geen diploma hebben, maar al wel een beetje kun-
nen zwemmen (de zogeheten ploeteraars), mogen ook mee-
doen. Voorwaarde is wel dat één van hun ouders mee
zwemt.
Op zaterdag is er gratis disco zwemmen voor deelnemers.
Introducés zijn dan ook welkom, maar betalen dan € 2,50.
Als alle banen gezwommen zijn wordt er op maandag een
medaille uitgereikt. De burgemeester van Beek probeert dit
te komen doen.

Aanmelden:
Op zwem4daagse.nl kunt u zich aanmelden onder het
kopje: ik doe mee. U typt dan Beek en Limburg in.Klik op De
Haamen en u krijgt een inschrijfformulier om in te vullen.

Tot de 14e september.

Special Saturday
6 oktober 10.00-14.30 uur

Vijfde keer de nationale
Zwem4daagse in Beek!

Op zondag 9 september organiseert
Schutterij St. Laurentius Spaubeek weer het
Burgervogelschieten en het Knolle Drolle.
Iedereen die wil deelnemen om burgerkoning
van Spaubeek te worden en iedereen die enkel
deze spannende strijd van dichtbij wil meema-
ken, is van harte welkom.
Er wordt geschoten met de zware buks. De op-
brengst van het inschrijfgeld gaat zoals ieder
jaar naar de parochie.

Het Burgervogelschieten begint om 16.00
uur. Op dat tijdstip begint ook het Knolle
Drolle. De hoofdprijs is € 250,00 met 4
troostprijzen van € 25,00.  
Van 18 t/m 26 augustus zullen leden van
de schutterij de loten huis aan huis 
verkopen in Spaubeek. Prijs € 2,00 per lot.
Lokatie Burgervogelschieten en 
Knolle Drolle; Schoolstraat nabij het het
Schutterslokaal.

Burgervogelschieten en het Knolle Drolle in Spaubeek

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

Therapie
Centrum
Beek
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Mijn naam is Tessa Vluggen. Ik woon in Beek, ben 18 jaar
oud en turn al 12 jaar met veel passie en plezier bij
Turnvereniging Excelsior in Schimmert. 

Na ongeveer een jaar kwam ik terecht in de selectie-
groep en mocht ik wedstrijden gaan turnen. 
De Limburgse kampioenschappen, toestelfinales en de
Zuid-Nederlandse district kampioenschappen waren
belangrijke hoogtepunten in het seizoen en hier werd
dan ook heel hard voor getraind!
We hadden een leuke dames selectie met meiden van
verschillende leeftijden. Dit maakte de trainingen erg 
gezellig en uitdagend.
Helaas is de dames selectie aan het einde van dit 
seizoen moeten stoppen met turnen bij Excelsior. 
Dit vanwege een te kort aan trainers. 
Ik heb samen met mijn trainsters Daphne en Danielle
het dames turnen bij Excelsior mogen afsluiten met een
gouden medaille op de toestelfinales van het Limburgs
kampioenschap op de balk, en ben ik kampioen van
Zuid-Nederland geworden op de districtswedstrijd 
afgelopen juni in Zevenbergen.

Ik vind het jammer dat ik nu moet stoppen met turnen in
Schimmert. Ik doe deze sport nog steeds met veel ple-
zier en ga daarom komend seizoen naar GTV Maasland
in Stein.

Tessa Vluggen, 
turnkampioen

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.

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.

Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG  Week menu van € 22,50 voor € 19,50

Prins Mauritslaan 22,  6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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
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Het Sint-Hubertus kunstcentrum heeft een unieke tentoonstelling 
samengesteld van kunstwerken gemaakt door vier Montfortaanse 
kunstenaars. Getoond worden werken van Th. Hustin, W. Johannesma,
J. Kamps en J. van Oss. Het “monnikenwerk” is te bewonderen tot
eind oktober in de Sint-Hubertuskerk van Genhout.

Van Pater Hustin, oud-directeur van Sint
Jozef en voormalig provinciaal, worden
er mooie werken van de Limburgse na-
tuur tentoongesteld. De veelzijdigheid
van het werk van Wim Johannesma, die
aan de kunstacademie in Aken studeer-
de, is terug te zien in de beelden, zwart-
wit tekeningen en de kleurrijke schilde-
rijen. Het werk van Jean Kamps, een
landelijk fenomeen in de achter-glas-
schilderkunst, moet u zeker aanschou-
wen. Laat u verder verrassen door de
aquarellen en tekeningen van onze
eigen pastoor en initiator J. van Oss. 

Vanaf het begin van de Sint-Huber-
tusparochie zijn er Montfortaanse pries-
ters actief geweest. Het is dan ook niet
voor niets dat in de kerk een museum is
ingericht voor het erfgoed van de
Montfortaanse kunst. 

Tot nu toe zijn er vooral kunstschatten
getoond, zoals kelken en misgewaden.
Het is voor het eerst dat er kunst geëx-
poseerd wordt die door de
Montfortanen zelf gemaakt is. 

De Sint-Hubertuskerk , ook wel “de kerk
van de Limburgse kunstenaars” ge-
noemd is door zijn prachtige wandschil-
deringen en de mooie glas-in-lood
ramen alom bekend. In de entourage
van de werken van Henri Jonas, Charles
Eyck, Joep Nicolas en Charles Vos, past
een expositie van het Montfortaans
kunstkwARTet uitstekend. 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk
op de derde zondagen van de maand,
dus op 16 september en 21 oktober, van
14.00 uur tot 17.00 uur. Tevens bestaat
er dan de mogelijkheid om rondgeleid te

EXPOSITIE Montfortaans kunst-kwARTet

Kleurrijke achterglasschildering van Jean Kamps

Prachtig werk in aardetinten van de geboorte van Jezus door  Wim Johannesma Aquarel gemaakt door de pastoor van Schimmert en Genhout J. van Oss smm

worden langs de bezienswaardigheden
in kerk en pastorie. 
Tussentijds (groeps)bezoek is mogelijk
op afspraak. 

Voor meer info mail naar 
riannebruens@hotmail.com 
of piet.slangen@home.nl. 
Zie ook: 
www.alpedugenhout.nl/kunst-historie
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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
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GROTE OF KLEINE SCHADE?
Geen zorgen. Wij regelen het!

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA  Beek

 Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl

WIST U DAT:

- De Wensbus al 6 maanden in Beek rijdt.

- U van deur tot deur gebracht wordt binnen Beek
naar: 

• Kennissen/vrienden
• Winkels om boodschappen te doen
• Marktbezoek
• Bibliotheek
• Bezoek huisarts, fysiotherapeut, tandarts
• Verjaardagsfeest
• Begrafenis
• Station Beek-Elsloo, station Spaubeek
• KBO activiteiten of activiteiten in woonzorgcentrum

- Maar ook naar :

• Zorgcentra St. JansGeleen; St. Odilia; Aelserhof; 
La Famille

• Ziekenhuis Geleen

- En ook naar:

• Station Sittard
• Adelante Hoensbroek

- De prijs van een rit vanaf € 1,10 pp enkele reis is.

- Er geen pasje voor nodig is en dat er geen 
leeftijdsbeperking is.

- Er wel rollators meegenomen kunnen worden, maar geen
rolstoelen.

- Een rit met de Wensbus moet minimaal een dag van 
tevoren telefonisch worden aangevraagd. 
Dat kan op werkdagen van 10 tot 12 uur.

Het telefoonnummer is: 06 - 83 77 02 83
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De Fanfare St. Caecilia in Spaubeek had voor zondag 1 juli 2018 op
haar agenda een rondgang met “Platzconcert” Op ’t Broek in Spaubeek
gepland. Om 10.30 uur werd gestart bij het MFC met een muzikale
rondgang via de Muschenberg, Bongard en Dorpstraat en werd de
daarvoor geheel vrij gemaakte Op ’t Broek te Spaubeek bereikt.
Ter aankondiging van dit concert werd door de buurtverening de
Dorpstraat alsmede door de fanfare, huis-aan-huis folders verstrekt,
zodat een ieder daarbij aanwezig kon zijn. Tevens werd door de buurt-
vereniging, ter gelegenheid van dit concert, hand en spandiensten ver-
leend door zorg  te dragen voor koffie, cake en frisdrank.
De familie Swelsen had de “parkeerplaats” voor hun woning geheel
ontruimd en die werd met stoelen en veel slagwerk ingericht voor het
concert.
Onder een stralende zon werden verschillende muziekwerken door de
goed bezette Fanfare o.l.v. interim-dirigent Jack Otten uitgevoerd.
Diverse werken hadden een zomers karakter, want dit waren werken uit
Spanje en zelfs Afrika. 

Door Piet Limpens werden deze concertwerken vakkundig aangekon-
digd. Enkele muziekwerken werden met de 5 jeugdige leden versterkt. 
Vervolgens kon de drumband van de Fanfare o.l.v. Roland Jaegers hun
werken ten gehore brengen. Hierbij was tevens hun beroemde
“Valkenburgse” werk waarmee zij kampioen werden. 

Vele toehoorders gingen, om de felle zon te vermijden, in de schaduw
zitten. Doch na afloop van de muziekwerken, was een luid applaus
goed hoorbaar.

Buurtvereniging De Dorpstraat dankt Fanfare St Caecilia uit Spaubeek
voor hun uitstekend concert. 

PLATZCONCERT

Het Grand Gala van de Buut zal dit jaar 
voor de 9de keer worden gehouden in 
uitgaanscentrum de Mondial in Beek. 

Een locatie die op het eerste oog niet eruit ziet als
een buutte theater. De unieke zaal zorgt er echter
voor dat u op zéér korte afstand het optreden mee-
maakt. De mimiek van de Buuttereedner wordt nog
versterkt door maar liefst 6 tv schermen waarop het
optreden live wordt getoond.

Het Gala van de Buut is te vergelijken met een avond
cabaret of stand up comedian in het theater; de ar-
tiesten die het podium betreden zijn een voor een
toppers. Het gala verrast ieder jaar de bezoekers
weer met nieuwe namen die een buut presenteren
die zijn weerga niet kent! Ieder jaar lukt het ons om
een topprogramma te presenteren met de juiste mix
van Brabantse en Limburgse Buuttereedners.
De avond wordt gepresenteerd door buutte kampi-
oen Hub Stassen en muzikaal omlijst door de
Baeker Hofkapel.

De opbrengst van het Grand Gala van de Buut kom
ten goede aan de Stichting Optochthal Baeker
Pottentaote. Het SOBP zorgt ervoor dat de wagen-
bouwers van de beekse optochten hun wagens
onder de juiste omstandigheden kunnen bouwen.

Kortom, noteer vrijdagavond 5 oktober 2018
voor een leuke avond lachen, gieren, brullen!

De kaarten zijn vanaf 
27 augustus verkrijgbaar via
beektix.nl, Giant Lemmens en
Café d’n Dobbele Vônck. 

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

www.optochthal.nl
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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,=

Op zondag 23 september 2018 vindt
inmiddels de 6e Hap en Stap plaats,
die georganiseerd wordt door Scouting
Beek. De hap en stap is een combinatie van een wandeling door de mooie omgeving rondom
Beek met culinaire pauzeplaatsen, waar een hapje gegeten wordt. 

Veel deelnemers zien we jaarlijks weer terugkeren, een teken dat het steeds opnieuw
weer in de smaak valt. Starttijden zijn tussen 11.00 en 12.30 uur. 
Ook het ‘’mobiele restaurant’’ is weer van de partij, waardoor de route weer anders
loopt dan in de voorgaande jaren. 

Na binnenkomst op de eindhalte vindt de hilarische tombola plaats, waarbij diverse
culinaire prijzen te winnen zijn.

Kaarten zijn alleen in de voorverkoop bij slagerij Veugen verkrijgbaar van 20 augustus
t/m 19 september. 

Lustrum Hap en Stap
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Rianne Zwier en Esther Voncken, twee-
dejaars studenten mondzorgkunde aan
de HAN te Nijmegen, hebben op maan-
dag 28 mei een poetsles gegeven aan
groep 6/7 van basisschool OBS de
Kring. Zij hebben dit gedaan voor het
project Hou je mond gezond! van het
Ivoren Kruis. 

Een mondhygiënist is
een op HBO-niveau
opgeleide paramedi-
cus, werkzaam bin-
nen de mondzorg.
De taken die de
mondhygiënist uit-
voert zijn in eerste in-
stantie gericht op de
preventie – het voor-
komen van cariës
(gaatjes in de tanden
en kiezen) en tand-
vleesaandoeningen.
Daarnaast voert de
mondhygiënist ook
curatieve taken uit (=
gericht op genezing) zoals het behande-
len van tandvleesaandoeningen. Enkele
werkzaamheden van de mondhygiënist
zijn: mondonderzoek uitvoeren, rönt-
genfoto’s maken, het geven van voor-
lichting en instructies, grondige gebits-
reinigingen uitvoeren, sealen, verdoving
geven, gaatjes vullen, etc. 

Tijdens de poetsles hebben Rianne en
Esther de leerlingen geïnformeerd over

cariës, tandplaque en tandsteen. Iedere
leerling kreeg een plaqueverklikker. Dit
is een tabletje dat de aanwezige plaque
op de tanden kleurt. Zo werd voor de
leerlingen duidelijk waar ze nog extra
aandacht moesten besteden tijdens het
poetsen. 

Hierna hebben zij uitgelegd hoe je nu ei-
genlijk moet poetsen aan de hand van
de 3 B’s. 
Rianne en Esther hebben alle kinderen
een tandenborstel en een tubetje tand-
pasta gegeven zodat de leerlingen goed
konden gaan oefenen. 

Voor zowel de leerlingen als voor de stu-
denten was dit een leuke en leerzame
dag!

Poetsles OBS de Kring

Op zaterdag 6-10-2018 organiseren de Auwt Prinse Sjpaubik in het MFC
,,’t Roadhoes”, Musschenberg 30 in Spaubeek, een ludieke veiling: 
“Veiling mer dan angesj” met aansluitend een afterparty met DJ Stevie.
Er zullen ongeveer 100 kavels geveild worden die voorafgaand aan de vei-
ling bekeken kunnen worden. 
Ook zal de catalogus een week van tevoren online gezet worden op de site
van de Auwtprinse:  www.auwtprinsespaubeek.nl 

De toegang is gratis maar het meebieden (biednummer) kost € 2,-
19.00 tot 20.00 uur: bezichtigen kavels
20.00 tot 22.00 uur: veiling
22.00 tot 01.30 uur: afterparty

Veiling mer dan angesj

Op uitnodiging van EHBO vereniging
Beek (L) verzorgt Dhr. Hub Vaessen –
lid van het duikteam van de brandweer
en EHBO-instructeur - op donderdag-
avond 13 september 2018 een lezing
over Duikongevallen en Eerste Hulp.

Duiken is een mooie sport, alleen loeren
er constant gevaren om je heen wanneer
je het niet juist doet en je houd aan de
basis principes. Heel veel mensen die
op vakantie gaan naar prachtige gebie-
den en landen waar het een walhalla is
voor te duiken. Binnen 1 week leren dui-
ken en naar diepten gaan die onverant-
woord zijn brengen regelmatig gevaar
met zich mee.

Veel mensen verleggen hun grenzen en
willen dingen ondernemen die ze nog
nooit gedaan hebben. Duiken is daar
ook een van. We hebben met verschil-
lende drukken te maken wanneer we
onder water gaan. Het grootste gevaar
zijn dan ook de primaire duikziekten die
kunnen optreden. Nog een punt zal zijn
de secundaire duikziekten. Onder-
koeling kan optreden etc., maar ook
oververhitting. Al met al heel wat proble-
men die je kunt tegen komen.

De avond vindt plaats in de Poort, Burg.
Janssenstraat 26 in Beek en begint om
20.00 uur in. Deze lezing is gratis en
voor alle geïnteresseerden toegankelijk.

Lezing 
Duikongevallen

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Nunchaku is een niet alledaagse
sport, hoe ben je bij nunchaku 
terecht gekomen?

Toen ik in groep 3 (2015) zat kregen wij
een Vakantiepas – NJOY boekje voor de
meivakantie, in dit boekje stond dat je je
kon opgeven voor een judoles of nun-
chakules. Ik wist nog niet goed wat nun-
chaku was, dus dat leek me wel interes-
sant. Ik heb toen drie proeflessen gehad
en ik wist meteen dat dit wel iets voor
mij was. Al snel hebben mijn ouders
voor mij nunchaku’s en een pak ge-
kocht. Ik ben toen gestopt met voetbal-
len, want nunchaku vond ik veel leuker! 

Maar wat is nunchaku nu eigenlijk?

Een nunchaku of nunchucks is een
wapen dat gebruikt wordt in de oosterse
gevechtskunst. Het is een deel uit de
kobudo-wapenset en bestaat uit twee
stokken verbonden met een touw of ket-
ting. Nunchaku-do is de officiële naam
van deze vechtsport waarbij gebruik ge-
maakt wordt van de nunchaku. Het is
een handwapen dat populair werd door
de films van Bruce Lee. Met een speci-
aal ontwikkelde kunststof nunchaku

wordt deze sport beoefend, alle andere
soorten nunchaku’s zijn verboden wa-
pens.  
In Nederland is deze wedstrijdsport ver-
der ontwikkeld. Nunchaku-do kent vier
vormen: 

• Kumite (het tweegevecht)
• Kata (schijngevecht in beweging)
• Freestyle (demonstratie)
• Jutsu (zelfverdediging)

NUNCHAKU… een bijzondere sport!     
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En hoe gaat het nu?

Al vrij snel ben ik twee keer per week
gaan trainen. ’s Woensdags train ik in
Spaubeek en op zaterdag train ik in
Geleen. Ook ben ik mee gaan doen aan
kumite-wedstrijden en hier behaalde ik
ook prijzen. Op dit moment heb ik een
2e plek op de Nederlandse kampioen-
schappen en een 3e op de wereldkam-
pioenschappen weten te behalen met
het onderdeel kumite in mijn klasse.
Gezien mijn lengte doe ik mee in de –
1.35 meter klasse. In januari heb ik de
veel belovend talent heren prijs mogen
ontvangen op het 4e Henny Eek toer-
nooi in Kampen. 
Ik heb afgelopen juni mijn groene band
weten te behalen, dit is al een heel stuk
moeilijker dan de gele band. 
Er zijn namelijk heel veel technieken,
slagen en kata’s die je moet kunnen
“draaien”. Ook hier train ik extra voor,
want in het komende wedstrijdseizoen
wil ik niet alleen aan de kumite, maar
ook aan de kata en freestyle wedstrijden
gaan deelnemen. Ik train nog steeds
twee keer per week en ik oefen 1x per
week met Rick Schmitz mijn freestyle,
daarnaast oefen ik zeker elke dag een
half uur thuis. 

Wat vind je niet zo leuk aan deze
sport?

Je moet tegen een stootje kunnen, als je
mis “draait” dan raakt de nunchaku je li-
chaam, dat kan soms pijn doen. Dat
geldt ook voor trainingen en zeker voor
wedstrijden, ik ben al met flinke blauwe
plekken thuis gekomen. Als je mee wil
doen aan wedstrijden dan moet je je
goed voorbereiden en dat betekent veel
trainen en thuis oefenen, daardoor heb
ik wat minder tijd om af te spreken, ge-
lukkig begrijpen mijn vrienden dit. 

Wat vind je wel leuk aan deze
sport?

Ik vind het super kicken als ik nieuwe
trucjes, kata’s en slagen onder de knie
heb. Het gaat namelijk heel vaak mis,
maar als je het dan eenmaal kan is echt
vet. Het trainen en de extra training bij
Rick vind ik leuk.

De wedstrijden vind ik ook super stoer.
Je ziet dan meestal je vrienden uit heel
Nederland en het is altijd erg gezellig.
Als ik een prijs heb gewonnen ben ik al-
tijd super trots op mezelf. Het reizen met
papa vind ik ook leuk, want de wedstrij-
den zijn niet in de buurt, meestal moeten
we 2 uur (enkele reis) of meer rijden. 

Wat zijn je plannen?

Ik wil alle drie de onderdelen, kumite –
kata en freestyle op wedstrijdniveau
gaan beoefenen. Ik hoop dat ik ooit een
keer Nederlands kampioen wordt en
misschien zelfs Europees of Wereld-
kampioen op een of meerdere onderde-
len. In ieder geval blijf ik door trainen en
hoop ik over een paar jaar mijn zwarte
band te mogen halen, dat mag van je
16e, dus ik heb nog wel even. Ik wil
vooral veel plezier hebben, dat lukt wel.
Ik concentreer me nu op het komende
wedstrijdseizoen. 

Geen twijfel mogelijk. Na ons gesprek
wist ik dat ik een toekomstige kampioen
voor me zat. Als je op jonge leeftijd al zo
gedreven bent en zoveel discipline weet
op te brengen, is het slechts een kwes-
tie van tijd. Die titels komen er, absoluut. 
Meer informatie over Nunchaku-do is te
vinden op de website van Judo en
Nunchaku Club Spaubeek. Op deze
website kun je ook terecht voor meer in-
formatie over Judo en de lestijden van
Judo en Nunchaku Club Spaubeek. 
Een proefles is altijd mogelijk. 
www.judoclubspaubeek.nl 
of secretariaat@judoclubspaubeek.nl

Wil je graag een keer komen kijken of
oefenen, maar komt een woensdag niet
uit maar een zaterdag wel dan kan dit bij
Budoclub Oud – Geleen, dan moet je
contact opnemen met Patrick Donga:
plgdonga@gmail.com.

Christy

  Een interessant en leuk gesprek met Dylan van Es (10 jaar) 
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Het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia werd in mei 1932 officieus
opgericht. Aan de St. Callistuskerk werd gebouwd en in de
processie van dat jaar werd een voorschot genomen op de
officiële oprichting van het koor bij de ingebruikname  van de
kerk op 28 oktober 1933. 

Het koor presenteerde zich  met een meerstemmige Tantum
Ergo bij het rustaltaar tijdens de processie van het jaar 1932.
Het koor stond toen onder leiding van de heer Celissen.

Het koor heeft een mooie traditie als het gaat over het uitvoe-
ren van meerstemmige missen:
Van meet af aan werden Mis van Gruber, van Nieland, In 
natali Domini van Clemens, Mathildis mis van Cuypers en
last but not least, Missa Pontificalis van Laurentio Perosi,
ingestudeerd. 

In 1939 werd onder de nieuwe dirigent E. Solberg deze laat-
ste mis uitgevoerd. Bovendien besteedde dhr. Solberg heel
veel aandacht aan de Gregoriaanse gezangen.

Tot op heden zingt een kleine ‘schola’ gregoriaanse gezan-
gen op gezette tijden in het kerkelijk jaar.
In de jaren 60 ontstond er naast het mannenkoor ook een da-
meskoor. Dit koor luisterde rouw- en trouwdiensten op.  In
1992 werden beide koren samengevoegd.  Pierre Gerits werd
de dirigent en wat voor de hand lag, gebeurde. Het gemengd
koor Neerbeek (waar Pierre ook dirigent was) en het Kerkelijk
Zangkoor luisterden samen bij regelmaat meerstemmige
missen op. Een hoogtepunt was zeker het kerstoratorium van
Müller.

Verschillende dirigenten kwamen en gingen. Verschillende
opvattingen over muziek en muzikale invulling kwam over de
leden heen. Maar alle stormen werden overleefd.

In 1998 nam de toenmalige dirigent Piet Sniekers afscheid
van het koor.

Piet Gerits werd gevraagd om als vrijwilliger deze taak over te
nemen. Hij kreeg ook het verzoek om de mogelijkheid te on-
derzoeken om het koor meer te betrekken bij de eucharistie-
viering door het koor een plaats te geven op het priesterkoor.
Inmiddels was er een mooi orgel aangeschaft. Dit orgel had
een plek gekregen op het priesterkoor. Dit was voor de koor-
leden geen gemakkelijk besluit om ‘naar beneden’ te komen.

Kerkelijk Zangkoor  

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
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Het oksaal gaf toch de nodige beschutting en nu stond het
koor in de kwetsbaarheid. Te laat komen en aanschuiven was
er niet meer bij.

Ook hier heeft het koor weer vorm aan gegeven. Twee keer in
de maand luistert het koor als regel de eucharistieviering op. 

De traditie van meerstemmige missen werd voortgezet. Missa
Santie Johannis Baptistae( J. Vermulst), Messe in Es( Karl
Kraft), Franciscusmis (P. Carraz), Missa Brevis (Casciolini),
Missa in G(Casali), Coral-messe (A. Bruckner) Messe in C
(Bruckner), Missa brevis (J.A. Korman), Messe Breve nr. 7 (Ch.
Gounod)

Hoogtepunten zijn er in 2008 en 2010. 

In 2008 wordt het 75 jarig bestaansfeest van parochie en koor
groots gevierd. Samen met de fanfare St. Callistus van
Neerbeek wordt de  Missa Simplex van P. Stalmeier uitgevoerd
en in 2010 wordt deze samenwerking nog eens werkelijkheid
met de Missa Brevis van Jacob de Haan. Een unieke samen-
werking met verenigingen van Neerbeek. Zeker als we in
ogenschouw nemen, dat het Kerkelijk Zangkoor beide keren
werd aangevuld met gastzangers. Naast zangers uit andere
verenigingen kwam het leeuwendeel uit het gemend koor
Neerbeek. De cirkel was rond. Wat in de jaren 90 'spontaan'
geboren werd kwam in de jaren 2010 en volgende jaren tot
bloei. 

  St. Caecilia Neerbeek 85 jaar jong

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

Het kerkkoor telt op het ogenblik 18 leden. De vaste organist is
Hay Fleuren. 

Het koor verzorgt zoals gezegd naast de hoge feestdagen als
regel op de tweede en vierde zondag de eucharistieviering. De
liederen wordt nauwgezet afgestemd op de teksten van de
viering van de zondag. Uit het zondagsmissaaltje (Berne
media) worden liederen en psalmen gekozen en ingestudeerd.
Zo heeft het koor een repertoire van grote omvang opge-
bouwd. Op hoogfeesten, zoals Kerstmis, Pasen, etc. heeft het
koor een mooie samenwerking met gastzangers. Zo kan ook
een klein koor nog mooie meerstemmige muziek uitvoeren. Wij
zijn dankbaar, dat we met het enthousiasme van koorleden en

gastzangers er ieder keer weer in slagen de
kerkgangers te verrassen.

Een unieke samenwerking met het koor van
Spaubeek heeft de laatste jaren vorm gekre-
gen. Eén of twee keer per jaar verzorgen beide
koren samen een eucharistieviering in
Spaubeek of Neerbeek.

Op 7 oktober gaan we het 85 jarig bestaan
van onze vereniging sober vieren. 

We willen onze corse business (het opluisteren
van de eucharistieviering) op een bijzonder ma-
nier  vormgeven. Zo vieren we ons jubileum.
Niet met grote recepties maar juist met
datgene wat ons door de jaren  heeft bezig
gehouden.

Wij zingen: 
Pastoralmesse ( Ingaz Reimann)
Locus iste (A. Bruckner)
The Rose  (B. Midler en arr. Stef Fennis)
Jubilate Deo (W.A. Mozart)
Ave Verum  (W. A. Mozart)
Pane di vita nuova (Marco Frisina)
O saluatiris Hostia (A. Kozeluh

Samen met Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en een grote scha-
re enthousiaste gastzangers hopen we met U en vele parochi-
anen een mooie eucharistieviering te kunnen vieren.

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Neerbeek.

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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Onderwerp: Beethovens erfenis
Docent: Maurice Wiche (muziekrecensent)

Data: donderdag 20, 27 sept, 4, 11, 18 oktober
’s morgens van 10.00 -12.00  uur.

Locatie: Verenigingslokaal, Stegen 35 6191 TR BEEK
Kosten: bij 20 deelnemers € 25,- en bij 25  € 20,-

+ € 2,50 koffiegeld
(ook niet-leden zijn welkom) 

Ludwig van Beethoven heeft nogal
wat teweeg gebracht in de muziekwe-
reld.                         
Deze pionier rekte de grenzen van de
genres dusdanig op dat componisten
na hem niet wisten hoe nu verder te
gaan. Wat kon nog gezegd worden wat
al niet door de Duitse reus al gezegd
was! 
Schubert, Brahms, Bruckner: Allemaal hebben ze met deze
erfenis  geworsteld. Genoeg reden dus om dat eens onder de
loep te leggen.

Les 1. Beethoven, pianosonate no. 31  in As, opus 110. 
Een prachtig voorbeeld van hoe hij de grenzen van een genre
te buiten ging. Dit stuk is een pianosonate, fuga (kerkmuziek)
en aria (opera, dus wereldse muziek) in één. 
https://www.youtube.com/watch?v=lPpy5YrhMp4  

Les 2. Schubert, het Strijkkwintet in C
opus 163 en de Symfonie nr. 8
Als Beethoven de componist van de tragedie
was, was Schubert meer de romancier.
https://www.youtube.com/watch?v=p5hPdIhTrd4

Les 3. Brahms, Serenade nr. 2 opus 16. 
Brahms zocht het in kleur en breidde dat
idee op persoonlijke wijze uit.
https://www.youtube.com/watch?v=7XC6rhH1298  

Les 4. Bruckner, Symfonie nr. 6 in A majeur. 
In Beethovens tijd werd muziek op twee con-
trasterende thema’s gebouwd. Bruckner ge-
bruikte er drie. Het was zijn oplossing om aan
Beethovens schaduw te ontkomen.
https://www.youtube.com/watch?v=WO6HAwajlNI

Les 5. Themales: Puccini, operaTurandot. 
In een enscenering van Franco Zeffrelli.
Pucini’s zwanenzang over de kracht van de
liefde in een onovertroffen regie.
https://www.youtube.com/watch?v=7cMwIAirZQY

Aanmelden vóór 5 september 2018 bij:
R. Kiers tel: 046 437 3347 of per e-mail: roel.kiers@gmail.com                                                 

Het bestuur KBO afdeling Beek

KBO BEEK
MUZIEKCURSUS 2018
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De vakantieperiode is voorbij. 
En wellicht heeft u die ervaring al 
gedeeld met vrienden en bekenden. 
Maar na de vakantie zou je die herinne-
ringen graag vast willen houden. 
Thuis  wacht de computer. Maar als je
een hele tijd niet meer achter zo’n ding
gezeten hebt, hoe ging dat ook alweer.
En om dat nu weer aan de (klein-)kinde-
ren te vragen is ook zoiets. 

Het CDL heeft op een aantal plaatsen in
Beek (en Spau-, Neer-) de mogelijkheid
om die vragen via een “open inloop” te
stellen. Daar kunt u, als het even kan
met de eigen computer erbij, uw vragen
beantwoord krijgen. De vrijwilligers van
het CDL helpen u graag.

Het nieuwe cursusseizoen start in
september. 

Bijgaand een overzicht van het aanbod
aan activiteiten van het CDL. Per cursus
is het aantal lesblokken (bl) weerge-
geven. Het afgelopen jaar zijn we
verhuisd naar Stegen 35. 
Het cursusaanbod is kritisch bekeken
en aangepast. In het overzicht ziet u de
samenhang tussen de verschillende
onderdelen. Zit er een onderwerp bij
waar u dit najaar meer aandacht aan zou
willen geven? 

Meer informatie is te vinden op de web-
site van het CDL (www.cdl-beek.nl) 
Als u dat beter uitkomt kunt u ook ge-
richte informatie telefonisch opvragen.
Het CDL is bereikbaar via 06-18643916.
Ook kunt u dan nagaan wanneer de voor
u passende cursus van start gaat en hoe
de aanmeldingsprocedure verloopt.

CDL cursus rooster tot medio 2019:
( Versie juli 2018) Blokken Start Tijd (u) Einde
Kennismaken met Uw computer #1 3 dinsdag 18 september 2018 13:30 2-okt
Verdiepen Windows #1 5 dinsdag 16 oktober 2018 13:30 13-nov
Internet en e-mail #1 5 dinsdag 27 november 2018 13:30 8-jan
Kennismaken met Uw computer #2 3 donderdag 25 oktober 2018 10:00 8-nov
Verdiepen Windows #2 5 donderdag 22 november 2018 10:00 20-dec
Internet en e-mail #2 5 donderdag 10 januari 2019 10:00 7-feb
Kennismaken met Uw computer #3 3 maandag 12 november 2018 19:00 26-nov
Verdiepen Windows #3 5 maandag 10 december 2018 19:00 21-jan
Internet en e-mail #3 5 maandag 4 februari 2019 19:00 11-mrt
Kennismaken met Uw computer #4 3 maandag 10 december 2018 13:30 7-jan
Verdiepen Windows #4 5 maandag 21 januari 2019 13:30 18-feb
Internet en e-mail #4 5 maandag 11 maart 2019 13:30 8-apr
Kennismaken met Uw computer #5 3 donderdag 24 januari 2019 19:00 7-feb
Verdiepen Windows #5 5 woensdag 21 februari 2018 19:00 21-mrt
Internet en e-mail #5 5 donderdag 4 april 2019 19:00 2-mei
Kennismaken met Uw computer #6 3 woensdag 13 februari 2019 10:00 27-feb
Verdiepen Windows #6 5 woensdag 13 maart 2019 10:00 10-apr
Internet en e-mail #6 5 woensdag 24 april 2019 10:00 22-mei
(Ver-)kopen via internet #1 5 donderdag 13 september 2018 10:00 11-okt
(Ver-)kopen via internet #2 5 donderdag 7 maart 2019 10:00 4-apr
(Ver-)kopen via internet #3 5 donderdag 18 april 2019 10:00 16-mei
Onderhoud en Veiligheid #1 4 dinsdag 14 mei 2019 19:00 4-jun
Werken in de CLOUD + iCloud  #1 3+1 maandag 15 april 2019 19:00 13-mei
MS Office 2016 WORD #1 5 woensdag 26 september 2018 19:00 24-okt
MS Office 2016 Excel #1 3 woensdag 7 november 2018 19:00 21-nov
MS Office 2016 PowerPoint #1 3 woensdag 9 januari 2019 19:00 23-jan
MS Office 2016 WORD #2 5 woensdag 6 februari 2019 19:00 6-mrt
MS Office 2016 Excel #2 3 woensdag 20 maart 2019 19:00 3-apr
MS Office 2016 PowerPoint #2 3 woensdag 17 april 2019 19:00 1-mei
MS Office 2016 Outlook 4 woensdag 15 mei 2019 19:00 5-jun
Instapcursus: Werken met digitale foto's #1 7 maandag 22 oktober 2018 13:30 3-dec
Instapcursus: Werken met digitale foto's #2 7 dinsdag 15 januari 2019 19:00 26-feb
Foto's bewerken met GIMP #1 7 dinsdag 12 maart 2019 19:00 23-apr
Fotoboek maken #1 4 woensdag 13 maart 2019 13:30 3-apr
Workshop Facebook #1 2 woensdag 12 december 2018 19:00 19-dec
Uw stamboom op de computer 3 maandag 18 maart 2019 19:00 1-apr
Workshop Apple iPad + Smartphone #1 4+1 dinsdag 16 oktober 2018 19:00 13-nov
Workshop Apple iPad + Smartphone #2 4+1 dinsdag 15 januari 2019 13:30 12-feb
Workshop Android Tablet + Smartphone #1 4+1 woensdag 14 november 2018 13:30 19-dec
Workshop Android Tablet + Smartphone #2 4+1 donderdag 16 mei 2019 19:00 20-jun
Werken met foto's op tablet / smartphone 2 dinsdag 30 april 2019 19:00 7-mei

m puter Doe en Leercentrum start in september

Voor gedetailleerde informatie
over planning,
prijzen en voorwaarden zie:
www.cdl-beek.nl 
of U belt 06 - 186 439 16,
of e-mail naar
planning1.cdl.piw@gmail.com

Leslokaal en post adres: 
Tav CDL - Stegen 35
6191TR - Beek-Lb
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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 BiblioNova 
vestiging bij u in de buurt!
(www.biblionova.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 juli/augustus editie:
Waar? La Bergerie in Geverik
Wat is fout? Boven het schild met de naam ‘La Bergerie’ ontbreekt het schaap.

(Dit is het enige goede antwoord, hoewel de redactie de antwoorden van het ontbreken van een vlag en/of
een bloempot, ook zeer creatief vond)

Correcte inzenders: 
Mary Lou Vossen, Susan Keulers, Joyce Gerits, Axel Kostwinder, Bjorn Peters, Ella Pauw, Maria Demandt, Jo Nijsten,

Rob en Annelies Canton, Gerrie Ferreri, Jan Lisman, Gonny Rouland. 

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
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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

27

Wie kan ons iets vertellen over deze foto.

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 149 
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Sinds 1985 kent Neerbeek een gezonde
en gezellige club van schutters met een
luchtbuks. Er wordt indoor geschoten
met pluimpjes op een afstand van 5,5
meter. Schietvereniging “De Keulsteeg”
is aangesloten bij de Nederlandse Bond
van Sportschutters (NBVS). De club
heeft 3 actieve viertallen die wedstrijden
schieten. De wedstrijden vinden in
Zuid-Limburg plaats. Daarnaast zijn er ook leden die recreatief
schieten en niet deelnemen aan wedstrijden. Het gaat vooral
om de gezelligheid in een competitieve sfeer. Elke donderdag
wordt er geoefend van 19.30 uur tot en met 22.30 uur in het
‘schietlokaal’ bij cafe / zaal  De Keulsteeg in Neerbeek. 

Buiten het seizoen worden er vrijblijvende onderlinge wedstrij-
den geschoten en is er Koningsschieten. Bij koningsschieten
wordt de clubkampioen (koning of koningin) bekend gemaakt
door een onderlinge competitie. Deze bijzondere dag wordt al-
tijd feestelijk afgesloten met een gezellige avond. 

Afgelopen seizoen is een mijlpaal bereikt binnen deze vereniging. 
Het tweede team, bestaande uit (vlnr) Maurice de Moor, Ben
Pluimers, Miranda Bosch en Pedro Bosch, is ongeslagen kam-
pioen geworden in de tweede klasse B! 
Een TOP prestatie die bekroond is geworden met een drukke
receptie en een aansluitende feestavond op 18 augustus jl.

Wilt u ook eens kennismaken met deze schietsport, dan kunt u
contact opnemen met de voorzitter Cor Nicoll 046 4373808.
De vereniging heeft eigen geweren ter beschikking zodat u
laagdrempelig kennis kunt maken met deze mooie sport en
bovenal deze gezellige vereniging. 
Daarnaast ontvangt u een introductiekorting van 2 maanden
gratis lidmaatschap indien u zich in de maanden augustus t/m
oktober aanmeldt voor een oefenavond bij deze schietclub.

Laat deze kans niet ‘schieten’! 

Wij verheugen ons op uw interesse in onze vereniging 
en bovenal op uw komst!

Kampioenen in Neerbeek bij
Schietvereniging “De Keulsteeg” 

in beeld
Bronvermelding: KinderVakantieWerk Beek
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DE kapper voor dames en heren, met een authentieke barbershop voor de man en een stoere salon voor de dames.
We hebben bakken vol ervaring en veel kennis van het oude herenvak zoals knippen, scheren en baardverzorging.

Ook de dames kunnen bij ons terecht voor alle haarbehandelingen.

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

30

NIEUW:
HAARVERLENGING

DMV MICRORINGS
kom langs voor meer info
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Op zondag 9 september 2018 organiseert 
W.C. St. Caecilia Spaubeek de Herfsttintentocht.
Onze wandelingen staan bekend om hun mooie routes.

Van veel deelnemers krijgen we positieve reacties.
Ook nu weer gaan de routes van 7 – 14  en 21 km
zoveel mogelijk door natuur en over onverharde
paden. Tijdens deze wandeltocht lopen alle routes
aan de noordkant van de autoweg A76, door het
landschapspark De Graven en het Geleenbeek-dal
met holle wegen en eeuwenoude carréboerderijen.
Op alle afstanden is gezorgd voor een binnenrust-
plaats met toiletten.

Inschrijfgelden:
€ 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor de overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
Kinderen onder 14 jaar gratis mits onder begeleiding
IVV stempel verkrijgbaar

Op startplaats en controleplaatsen zijn consumpties
tegen wandelaar vriendelijke prijzen verkrijgbaar.

Let op bij het parkeren: Gebruik alleen toegestane
parkeerplaatsen. Ook op de markt kunt u parkeren.
Bereikbaarheid: met de auto via de A76 afrit 3 en
bewegwijzering volgen.
NS-station Spaubeek op 15 minuten loopafstand
tot startlokaal. 
Arriva buslijn 54 rijdt op zondag niet tot Spaubeek.

U kunt starten vanaf 7.00 uur tot 12.00 uur voor de
21 km, tot 14.00 uur voor de overige afstanden.

Startplaats: MFC 't Raodhoes, 
Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek.

Voor inlichtingen: Hub Stevens, 046-4433490
www.fanfarespaubeek.nl

Tot ziens in Spaubeek op zondag 9 september 2018.

Herfsttintentocht
te Spaubeek

1 september Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
1 september Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek 

van 11.00 tot 15.00 uur
2 september Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd, van 10.00 tot 11.30 uur, Oude Pastorie Beek
14 september Oktoberfest  met “Wir zin Spitse” in de boereschuur van Fam. Senden, 

Kleingenhouterstraat 42, Genhout
16 september Boereblaosfestijn met blaaskapellen uit Nederland en België, aanvang 11.00 uur 

en om 12.00 uur een boerebrunch: Resevering Brunch tel. 06-36043619 
allemaal in de boereschuur van Fam. Senden, Kleingenhouterstraat 42, Genhout

16 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantus ex Corde, Parkstad, 9.30 uur
16 september Garagesale Buurtvereniging Proosdijveld Zuid 
22 september Multiculturele Dorpsdag
27 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
30 september Op de loop met de Keutelbeek, 13.30 uur, wandeling vanaf de Oude Pastorie. 

Organisatie IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek.
30 september Garage verkoop Neerbeek org. Auwt Prinse Nirbik
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  
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
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 Auwt Patronaat.

2019
7 april Kunstconcert Genhout
6 oktober Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert 

Evenementenrooster 

2018-2019

Evenementen 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
17 febr. Kènjersjprènge, ’t Auwt Patronaat
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater

Oplossing: Ook de redactie heeft ’n stevige
energie boost nodig.

Opgenomen in de galerij:

Paul de Wit, Wil Hamers, Jennie Sep, Mevrouw
L. Kroonen-Jeurissen, Antoinette van Dongen,

Anja Lemmens, José Brands, Loek Marcelis, Ton Louis,
Marianne Smit-Stevens, Mevrouw A.W. Hoofwijk,

Kitty Steijns, Conny v.d Abeele, Ria Vranken, Annet
Meertens, Anouk Severens, Hans Bakker, Riet Boel en de

Zusters Karmelietessen Regina Pacis uit Maastricht. 

Allen hartelijk dank voor de genomen moeite. 

TUSSENDOORTJE
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Vervolg werkzaamheden 
Sinds 20 augustus is de Brugstraat - Raadhuisstraat 

afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De werkzaam-

heden duren naar verwachting tot begin 2019. Gedurende

deze periode is een lokale omleidingsroute in werking 

gesteld. Aan de Maastrichterlaan, naast het gemeentehuis,

is een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd, waardoor er

voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers en 

inwoners. Alle winkels, ondernemingen en bedrijven in het

centrum van Beek blijven bereikbaar gedurende de uit-

voering van het project.

Op de hoogte blijven
Wie op de hoogte wil blijven van de uitvoering van het

Centrumplan Beek kan in de AppStore of PlayStore de

BouwApp van Dura Vermeer downloaden. Gebruikers van

deze app worden geïnformeerd over het plan en de meest

actuele ontwikkelingen.

Tevens kunt u via de Facebookpagina van Centrumplan

Beek de laatste stand van zaken volgen.

Herinrichting Burgemeester Janssenstraat
bijna afgerond

De Burgemeester Janssen-
straat is grotendeels weer
opengesteld voor het verkeer. 
De herinrichting vanaf de
Luciastraat tot en met de
aansluiting naar de Markt 
is afgerond. De meeste 
winkels zijn weer per 
auto bereikbaar. 
Verwacht wordt dat de
Burg. Janssenstraat 
binnen enkele weken 
helemaal open gaat. 
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.

foto d.d. 26 juli 2018

Stichting Culturele Evenementen Beek, Centrum Management Beek en Belevend Beek houden op 23 september het 

openluchtfestival Beleef Beek! Een dag waarop theater, muziek, cultuur, mode, eten&drinken en het verenigingsleven elkaar op

een interactieve manier ontmoeten. Voor meer informatie ga naar www.belevend-beek.nl .

Openluchtfestival Beleef Beek op 23 september
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Tijdens de vrijwilligersavond op 21 november 2018 reikt

de gemeente Beek in samenwerking met het vrijwilligers-

platform voor de zesde keer de Sport-, Cultuur-, en

Waarderingsprijs uit. De prijs is bedoeld om de sport- en

cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de ge-

meente Beek aan te moedigen. Per prijscategorie kan

één persoon, team of groep winnen.

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.

De prijzen en criteria

SPORT- EN CULTUURPRIJS
Toetsingscriteria
- Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en publicitair

karakter en/of

- Bovenlokale/internationale uitstraling en/of

- Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of

- Een unieke prestatie die andere verenigingen of individuele

beoefenaars moeilijk kunnen evenaren

- Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal 

niveau

- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2017-2018.

Vrijwilligersavond Beek op 21 november
De elfde editie van de jaarlijkse vrijwilligersavond komt eraan. Op 21 november 2018 zal het Asta Theater
volstromen met enthousiaste vrijwilligers die weer een jaar hard hebben gewerkt voor hun vereniging,
stichting of instelling. De vrijwilligersavond is bedoeld om deze mensen te bedanken voor hun inzet.

Wie geeft u op voor de 
Jeugdvrijwilligersprijs 2018?
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WAARDERINGSPRIJS
Toetsingscriteria
- Andere activiteiten met een uniek karakter en/of

- De betreffende persoon moet str uctureel als vrijwilliger ver-

bonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting

- Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere vrij-

willigers moeilijk kunnen evenaren

- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2017-2018

- Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond

treedt, maar voornamelijk "achter de schermen" bezig is

- Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, 

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

Foto: Bart Veldhuis

De jeugdvrijwilligersprijs is bedoeld voor Beekse jongeren van 11 t/m 23 jaar. 

Om in aanmerking te komen voor de prijs moeten zij zich bovengemiddeld inzetten

voor anderen (mantelzorg, vereniging, stichting). Denk hierbij aan een inzamelingsactie

organiseren, wekelijks boodschappen doen voor een buurvrouw of het helpen bij een

vereniging. De uitreiking vindt plaats tijdens de vrijwilligersavond.

Op www.gemeentebeek.nl/verenigingsondersteuning vindt u de criteria en kunt u een

voordracht doen via het formulier.

Foto: LIWIFOTO
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De volgende drie bijeenkomsten kunt u alvast in uw agenda

noteren:

• Donderdag 13 september van 13.30 uur tot 15.30 uur,
MFC Spaubeek, Musschenberg 101. 
Bij deze bijeenkomst zijn professionals van Beek aanwezig

zoals de WMO consulente en de wijkverpleegkundige om

over al uw vragen als mantelzorger mee te denken. 

• Donderdag 25 oktober om 19.00 uur, locatie PIW Beek,
Molenstraat 158, Aula bereikbaar via parkeerterrein. 
Thema: Mantelzorg in balans. Hoe hou je als mantelzorger

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

voor je naaste combineren met kinderen, een partner, werk,

tijd voor jezelf en vrienden? 

• 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 achterover leunen en genieten

van een gezellig programma waar we samen kunnen lachen

en even niet denken aan alle zorgen. 

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

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

avermeulen@piw.nl 

“Geef mantelzorgers een stem; vertel ons úw verhaal"
Deze zomer doen programma Zorg Verandert en CNV 

Vakmensen onderzoek naar uw persoonlijke ervaringen als

mantelzorger. Hoe gaat het zorgen voor een naaste en wat

betekent het voor uw dagelijkse leven? Tot half september

kunt u úw verhaal delen via het online Vertelpunt Mantelzorg.

Uw ervaringen en die van andere mantelzorgers zijn van grote

waarde. Ze bieden inzichten en maken mantelzorg beter

zichtbaar!

Vertelt u uw verhaal liever persoonlijk in plaats van online, dan

zijn daar ook mogelijkheden voor. Neem contact op met Sonja

Bos van Zorg Verandert via telefoonnummer 06-4261 4172 of

via e-mail sonja.zorgverandert@gmail.com.

Naschoolse activiteiten
NJOY biedt ook naschoolse 

activiteiten aan voor alle

kinderen die in Beek wonen

of in Beek naar de basis-

school gaan, zoals Sport na

School. De eerste na-

schoolse activiteiten gaan

eind september van start. 

Wilt u meer informatie over

NJOY, de activiteiten-

planning of uw zoon of

dochter aanmelden voor

een activiteit na schooltijd?

Ga dan naar 

www.njoybeek.nl

NJOY gaat weer van start!
Ook dit schooljaar biedt NJOY, in samenwerking met Beekse verenigingen, GGD en andere partners,
weer een geweldig aanbod aan leerzame, sportieve en culturele activiteiten voor Beekse kinderen. 
Het nieuwe schooljaar wordt afgetrapt met de Nationale Sportweek (vanaf 15 september). Tijdens deze
week verzorgt NJOY op alle Beekse basisscholen een warming up, zodat alle leerlingen vol energie aan
de lessen kunnen beginnen.
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Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Mantelzorgbijeenkomsten
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Activiteitenkalender de Stegen 35
Het nieuwe buurtcentrum de Stegen 35 heeft een uitgebreid 
najaarsprogramma voor u in petto met als thema gezondheid.
Iedereen is welkom en we hopen u dan ook bij een of meerdere
activiteiten te ontmoeten.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 
Dan kunt u gerust binnenlopen in de Stegen 35 of mailen naar Joyce Willemsen (sociaal werker):  jwillemsen@piw.nl .
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Wie Welke activiteit Wanneer Tijd Lokaal Aanmelden Bijdrage

Me Time Lezing over leven dinsdag 19.30 uur Lokaal 10 ja € 5,- 

bij Emmie met (hoog)gevoeligheid 11 september info@metimebijemmie.nl per pers.

Ouder & kind yoga zaterdag 9.30 uur 10 ja € 5,- 

29 september info@metimebijemmie.nl per duo

KBO Meer bewegen woensdag 14.00 - Gymzaal Nee Gratis

voor ouderen 31 oktober 16.00 uur

Inleiding over vitaal woensdag 14.00 - Soos Nee Gratis

oud worden 7 november 16.00 uur

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

en wandelen en iedere 3de vrijdag 10.45 uur

PIW van de maand

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

(gezond) ontbijten en iedere 1ste vrijdag 11.30 uur homestegen35@ piw.nl per pers.

van de maand

Kienmiddag donderdag 14.00 - Lokaal 4 ja € 2,50

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

Cursus Meer start donderdag 10.00 - Lokaal 4 ja Gratis

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

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

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

Domijnen laaggeletterdheid in september 12.30 uur

& proeflessen en oktober

EHBO Twee  lezingen: Andere locatie
- Lezing over 13 september 20.00 - Restaurant Nee Lezingen

zwem/duikongevallen 22.00 uur De Poort zijn gratis

- Lezing door 25 oktober 20.00 - Burg. Janssen-

prof. Harm Kuijpers 22.00 uur straat te Beek

Nieuwe cursus EHBO start op 19.30 - Lokaal 9 Ja, via website: € 150,-

11 september 22.00 uur EHBO-beek.com per pers.

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 -

22.00 uur
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Nieuwe cursus
“MEER MET MINDER GELD”
Op donderdagochtend 
1 november 2018 start het
project HOME van 
Partners in Welzijn met 
een nieuwe cursus 
“Meer met Minder Geld”
van het Nibud.

Deelnemers leren hoe ze beter uit kunnen komen met
hun inkomen en verleidingen kunnen weerstaan.
Het zelfvertrouwen van eerdere cursisten is sterk 
toegenomen, ze zijn bewuster omgegaan met hun geld 

en ze hebben het gevoel dat ze meer invloed hebben op hun financiën.
Eerdere cursisten hebben de training met veel plezier afgesloten!
Het gaat om een cursus die voor iedereen te volgen is. Gezelligheid staat voorop.
Hierdoor is het gemakkelijker om van elkaar te leren en gewoonten te doorbreken.
In de vorige training zijn zelfs hele mooie vriendschappen ontstaan.

Er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek, waarin ook huiswerkopdrachten staan.

De cursus bevat 8 tot 10 bijeenkomsten op de donderdagochtend in de even weken van 
10.00 uur tot 12.00 uur.

De trainingslocatie zal in Beek of Stein zijn.

Net als de vorige training wordt ook deze training gratis aangeboden.

Interesse of aanmelden*?
Neem contact op met:
HOME, tel. 06-51799044 of mail: homestegen35@gmail.com
òf 
Partners in Welzijn:
Hans de Ridder, tel. 06-51865582 of mail: hdridder@piw.nl
Miranda Brangers, tel. 046-4575700 of mail:
mbrangers@piw.nl

*Om te kijken of de training echt passend is en 
aansluit bij de wensen van de cursist krijgt 
iedereen vooraf een intakegesprekje.
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Heeft u problemen op financieel gebied? Lukt het niet om

uw schulden af te betalen? Inwoners van gemeente Beek

met financiële problemen, ongeacht de hoogte van het 

inkomen, kunnen bij het wijkteam terecht voor advies en

begeleiding. Wieb: “De gemeente faciliteert sinds kort ook

budgetbeheer om ervoor te zorgen dat de schulden 

tijdens een sanering niet oplopen.”

Wieb: “Soms kan een tegenvallende energierekening de
druppel zijn”

Wieb Bruist is schuldhulpverlener bij gemeente Beek. Hij
adviseert én begeleidt inwoners met financiële vraagstuk-
ken en schulden, ongeacht de hoogte van het inkomen.
Hoe ervaart Wieb het werken in het wijkteam en met
welke vragen kunt u bij Wieb terecht? Hij vertelt ons graag
meer over zijn werk. 

“Als je de rekeningen niet meer

kunt betalen en de schulden lopen

op, dan sta je er niet alleen voor.

Soms kan een tegenvallende

energierekening of tandarts-

rekening al de druppel zijn. 

Mijn advies is dan ook om zo snel

mogelijk contact op te nemen met

het wijkteam. Hoe eerder we 

kunnen helpen, hoe beter. 

Heeft een inwoner twee schuld-

eisers dan kunnen we op korte

termijn al resultaat boeken. Voor iemand die bijvoorbeeld 

twintig schuldeisers heeft is dat een ander verhaal. 

Schuldsaneringen kosten veel geld en tijd, dat is voor 

niemand leuk. Daarom is preventie erg belangrijk en ben ik blij

met de signaalfunctie van mijn collega’s in het wijkteam.

Sinds de oprichting van het wijkteam is de samenwerking met

collega’s alleen maar beter geworden. Daarnaast weten 

inwoners die moeilijkheden hebben op financieel gebied me

sneller te vinden. 

Win-win!”

Heeft u informatie of advies nodig over sociale 

verzekeringen, scheiden, uitkeringen, (het aanvragen van)

zorg of mantelzorg? Of heeft u hulp nodig bij het invullen

van formulieren, het (digitaal) aanvragen van voor-

zieningen en het opstellen van bezwaarschriften? 

Miranda en haar collega’s helpen u graag. 

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

wijkteam op www.gemeentebeek.nl/wijkteam.

Tip: Op 22 september van 13.00 tot 17.00 uur vindt in 
Woonzorgcentrum Vivantes de Multiculturele Dorpsdag

plaats. Een dag vol activiteiten voor jong en oud!

Miranda: “We ontvangen gemiddeld negen bezoekers per
spreekuur”

Miranda Brangers is sociaal werker bij Partners in Welzijn.
Al 25 jaar geeft zij informatie en advies aan inwoners van
Beek. Daarnaast ondersteunt en begeleidt ze 
bewonersinitatieven en activiteiten. Wat is haar rol in het
wijkteam en waar kun je Miranda zoal tegenkomen? 

“De vragen die ik krijg zijn heel

uiteenlopend en kunnen gaan

over uitkeringen, sociale verzeke-

ringen of bijvoorbeeld financiën.

Ook help ik bij het invullen van

formulieren en het aanvragen

van fondsen. Wanneer ik een

kwestie niet (alleen) kan oplossen,

dan vraag ik er een collega uit

het wijkteam bij. Samen kunnen

we vaak meer betekenen. 

Het wijkteam houdt meerdere spreekuren. Ik ben zelf iedere

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur aanwezig in de Carmel 

(bij de Muziekschool). Ook tijdens het spreekuur in de Stegen

ben ik vaak van de partij. 

In de Carmel weten inwoners ons goed te vinden. We ontvan-

gen gemiddeld negen bezoekers per spreekuur. Ook onder-

steun ik in de Carmel diverse activiteiten zoals: knutselen,

eetclubs en voor kinderen bijvoorbeeld spelmiddagen in de

speeltuin. Waar mogelijk zijn de activiteiten gratis zodat ieder-

een kan deelnemen en we eenzaamheid kunnen verminderen.  

In de Stegen is er spreekuur op donderdag van 10.00 tot

11.00 uur. De Hoeskamer, die onlangs is gevestigd, is een

aantal dagdelen per week open. Kom langs, de koffie staat

voor u klaar.”

“We zijn er voor alle Beekenaren”
Wat doet het wijkteam eigenlijk? Wie werken er? En met welke 
vragen kunt u er terecht? De komende maanden krijgt u een 
kijkje achter de schermen. Deze maand maakt u kennis met 
Miranda Brangers en Wieb Bruist. 
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Nationale Sportweek 2018
In Beek willen we sport en bewegen voor iedereen mogelijk

maken, van jong tot oud, een leven lang. Sportverenigingen,

maar ook andere typen sportaanbieders, hebben hier een grote

rol in. Van 15 t/m 29 september vindt de Nationale Sportweek

plaats. Het doel van de sportweek is mensen inspireren om meer

te gaan bewegen, op hun eigen manier. Sporten en bewegen is

heel divers, voor iedereen en kan op vele manieren. Sport en 

bewegen staat voor plezier maar ook voor gezondheid, samen zijn

of juist grenzen opzoeken en presteren. Duizenden clubs, bonden,

gemeenten en andere organisaties in Nederland stellen tijdens de

Nationale Sportweek hun deuren open. Voor Beekenaren of als

Beekse vereniging/sportaanbieder ook een mooie kans om het

nieuwe sportieve (school)jaar en/of sportseizoen te openen! 

Tijdens de sportweek vormt de gemeente Beek in samenwerking

met de verenigingen en sportaanbieders een leuk en divers 

programma, voor jong en oud. Houd de berichtgeving vanuit 

gemeente, Sportlandgoed De Haamen, verenigingen en sport-

aanbieders dan ook goed in de gaten. Voor meer informatie ga

naar www.nationalesportweek.nl of naar www.njoybeek.nl.

Tip: Op maandag 24 september, tijdens de Nationale Sportweek,
is er een OPEN DAG OP SPORTLANDGOED DE HAAMEN.

Bekijk de diverse activiteiten op www.dehaamen.nl .

Sportlandgoed De Haamen nieuwe
Leeuwenborgh opleidingslocatie 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is CIOS Sittard als

nieuwe partner verbonden aan sportlandgoed de Haamen.

Onlangs is tussen beide partijen een overeenkomst 

bereikt over het geven van de opleiding ‘Medewerker

sport en recreatie’ op deze mooie sportaccommodatie. 

Vanaf schooljaar 2018/2019 biedt CIOS Sittard deze 

opleiding in twee vormen aan; een praktijkroute en een

schoolroute. De praktijkroute gaat dus volledig plaats-

vinden op de Haamen. CIOS geeft hierdoor studenten

een breder aanbod, ze kunnen zelf kiezen wat het beste

past. Rob van Velthoven, directeur sector CIOS, Uiterlijke

verzorging en Veva, Leeuwenborgh: “We zijn er erg trots

op dat dit gelukt is, een primeur wat ons betreft. 

Het docententeam van de opleiding heeft hard gewerkt

om deze praktijkroute geheel vorm te geven. De samen-

werking met de Haamen in de voorbereiding verliep goed

en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”

Docent Lotte Greven: “De nieuwe studenten gaan direct

aan de slag met diverse doelgroepen die gebruik maken

van het Sportlandgoed. Theorie en praktijk vloeien naad-

loos in elkaar over. Inmiddels is de opleiding op deze

nieuwe praktijklocatie voor het komende schooljaar 

volgeboekt.”

“Dit unieke voorbeeld van respectvolle samenwerking

tussen gemeente, sportbedrijf De Haamen en beroeps-

onderwijs resulteert in een veilige leeromgeving waarin

de student zich uitstekend verder kan ontplooien. In dit

voorbeeld haalt iedereen het beste uit zichtzelf!”, aldus

Silvio van Gool, directeur/bestuurder stichting de Haamen.

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 beperking. 

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.

september 2018 no. 8:Layout 1  16-08-2018  07:30  Page 38



39

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilliger steun bij rouw en verlies (V2062)

Op dit moment is er in de afdeling Westelijke mijnstreek ruimte voor 

uitbreiding in ons vrijwilligersteam en daarom zijn wij op zoek naar jou om

ons team te versterken als steun bij rouw en verlies.

• Bestuursleden gezocht (V2056)

Ben jij op zoek naar een bestuursfunctie middenin de wervelende wereld

van de energietransitie en duurzaamheid? Energie coöperatie Opgewekt

Limburg zoekt bestuursleden.

• Vrijwilliger Hoeskamer 't Raodhoes in Spaubeek (V2053)

Wij zijn op zoek naar gastheer, gastvrouw voor  't Raodhoes in Spaubeek.

Ben je tussen de 16 en 75 jaar, ben je beschikbaar op maandag, 

woensdag, vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en vind je het leuk om mensen

te ontvangen, te zorgen voor een lekker kopje koffie of thee.

• Vrijwillige overblijfkrachten gezocht! (V2049)

Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwillige overblijfkrachten

voor BS Brede School de Bron in Neerbeek. Heeft u affiniteit met 

kinderen en lijkt het u leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten

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

Neem dan gerust contact met ons op.

• Dier-sociaal medewerker (V2035)

Als dier-sociaal medewerker reageer je op hulpvragen van particulieren

of van sociale hulpverleners namens particulieren, die ondersteuning

nodig hebben bij de zorg van hun huisdier(en). 

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk zoe-
ken 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
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Slaag 
voor het nieuwe schooljaar bij Makado Beek

BACK TO SCHOOL
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