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De jaarwisseling ligt
inmiddels al weer achter ons.
Januari is al een eind op weg.
In deze editie vinden jullie weer
hartverwarmende terugblikken van
geslaagde gebeurtenissen die een stimulans
geven om positief verder te gaan.
Een aantal initiatieven staan op de rol.
Natuurlijk vraagt het carnavalsseizoen de nodige aandacht. De Pottentaote
vieren hun jubileum!
Fanfare St. Antonius uit Genhout is begonnen aan een feestjaar.
De data vindt in het evenementenrooster.
Er is heel wat te vinden in de natuur. Sprookjesfiguren verlaten in de zomer
weer een keer het sprookjesbos om ons in Beek te bezoeken.
Let u bij dit alles op de juiste data. Wij krijgen wel eens het verwijt dat een of
ander te laat gepubliceerd wordt. Dat heeft echter te maken met te late
inzending van de kopij. De deadlines staan, zoals u natuurlijk allemaal weet,
voor het hele jaar op bladzijde 2 links onderaan. Daar kunnen wij niet van af
wijken.
Soms kan er ook wel eens een probleempje zijn met ons gmail adres.
Ga voor zekerheid en stuur uw bijdrage naar beide redactieadressen.
Het is een kleinigheid. Ze staan op de voorkant van iedere uitgave.
Voor nu zal ik ze hier ook nog eens vermelden:
nuutsbaeker@ziggo.nl
nuutsbaeker@gmail.com
Veel plezier met het lezen van deze editie
en een goede start van dit jaar.

Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

Rookworst, balkenbrij, heerlijke stamppotten etc.!
Weer lekker gewoon, maar buitengewoon lekker!
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Gemeente Beek bundelt beweegaanbod voor
senioren en mensen met een beperking
Bewegen is een belangrijk aspect voor de algemene gezondheid en het
welbevinden. De gemeente Beek zet zich actief in om het bewegen
toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, ook voor senioren en
mensen met een chronische ziekte of beperking. Het beweegaanbod
voor deze bijzondere doelgroepen wordt jaarlijks gebundeld in het
boekje “Aangepast bewegen in de gemeente Beek”.

van beweegmogelijkheden voor deelnemers met een beperking of ouderen. Er
zijn groepen die gericht zijn op deelnemers met specifieke hulpvraag. Maar er
zijn ook aanbieders die het aanbod aanpassen aan de beperking. Het boekje
helpt om de juiste keuze te kunnen
maken. De juiste keuze zorgt voor een
langere verbintenis aan bewegen.
De gratis boekjes zijn te verkrijgen op
diverse locaties in de gemeente, zoals
huisartsen, fysiotherapeuten, openbare
gelegenheden en bij de gemeente en
het Sportlandgoed. Een digitale versie is
op www.dehaamen.nl te vinden.

Op donderdag 15 december jl. overhandigde wethouder Hub Schoenmakers de eerste
exemplaren van deze boekjes aan de Wmo consulenten van de gemeente Beek.
Op donderdag 15 december jl. overhandigde wethouder Hub Schoenmakers de
eerste exemplaren van deze boekjes
aan de Wmo consulenten van de gemeente Beek.
Wethouder Schoenmakers: “In Beek
vinden we dat iedereen de kans moet
krijgen om actief te zijn. Dus ook mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben, kunnen terecht.

Aangepast
bewegen
Gemeente Beek
2017

Zo zijn er verschillende sportaanbieders met seniorenaanbod,
fysiotherapeuten met laagdrempelige programma’s en natuurlijk
Sportlandgoed De Haamen. Met
deze beweegboekjes helpen we
inwoners als ook Wmo consultenten de match te maken.”
Het boekje aangepast bewegen
biedt een algemeen overzicht

www.dehaamen.nl

Uw hofleverancier wenst u
een smaakvol 2017

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

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

www.bloemerievangurp.nl

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84
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Excuses, excuses!!
In het artikel over de Advies Raad Sociaal Domein in de vorige
( december 2016) editie van de Nuutsbaeker is een zeer storende fout geslopen.
De site waar de inwoners terecht kunnen voor verdere info e.d.
was onvolledig weergegeven.

Koning voetbal

Hier volgt de enige echte ‘link’:
WWW.adviesraadsociaaldomeinbeek.nl

We zijn weer op de helft en kijken even terug
Excuses voor het eventuele ongemakken die u heeft
ondervonden.

HET G.O.N.

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.

Winkeliers
bedankt!
Wij, G.O.N., willen op deze
wijze alle winkeliers
bedanken.
Door hun medewerking
konden wij voor onze leden
een heerlijke middag
verzorgen met een heerlijke
broodmaaltijd, kienen met
leuke prijzen en een mooi
gevulde tas om mee naar
huis te nemen.
Zo zien we weer dat Beek en
omstreken leeft en aan zijn
medemens denkt!
Bedankt! G.O.N.

De voetbalcompetitie 2016-2017 van het amateurvoetbal zit er
weer voor de helft op en dat geeft ons de kans om even terug
te blikken naar deze eerste helft.
Zoals altijd is er een vergelijking in een overzicht van alle vier
de Beekse clubs, zodat u met één oogopslag al de resultaten
kunt overzien.
club

gespeeld

winst

gelijk

verlies

punten

doelpunt doelpunt
voor
tegen

GSV’28

13

6

4

3

22

19

21

Caesar

13

7

3

3

24

31

19

Spaubeek

13

5

1

7

16

27

29

Neerbeek

13

1

0

12

3

15

54

Op de ranglijsten staat vv Caesar op de 2e plek op basis van
doelpunten, maar met nog twee clubs die evenveel punten
hebben, echter een slechter doelsaldo.
Het ziet er voor vv Neerbeek slecht uit nu ze toch al weken
lang op de laatste plek bivakkeren, hopelijk keert het tij voor
hen.
Vv Spaubeek een constante ploeg, die óf wint óf verliest,
gelijkspelen komt maar een keer voor. GSV’28 heeft evenveel
gelijkgespeeld als verloren.
Wij wensen alle teams nog een sportieve en succesvolle 2e
helft van het seizoen 2016-2017.

Henry Horsmans
namens het Bestuur

George Stevens

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

Vincentiusvereniging
Beek
Ieder mens telt.
Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt
mensen in nood.
Direct en discreet!
Hulp nodig?
Bel de hulplijn 06 - 111 030 92

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
4

(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg
de website van de landelijke
vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
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Een succesvol
sprookjes
event komt
weer tot leven

Op zondag 9 juli 2017 zal Beek
weer in sprookjesachtige sferen
verkeren.
9 jaar na de laatste editie keert de
Sprookjestocht terug en zullen op diverse locaties weer fantastische decors
staan waar ruim 100 vrijwilligers bekende en minder bekende sprookjes zullen
presenteren aan de bezoekers.
De voorgaande edities waren een groot
succes, twee keer uitverkocht voor ruim
3.000 bezoekers.

Dit jaar trekken wij, zvc De Kneeschers,
de stoute schoenen van de reus weer
aan en organiseren wij voor de 3e keer
de Sprookjestocht. Ook deze editie zetten wij ons weer graag in voor het goede
doel. Wij hebben dan ook besloten ons
beste sprookjesachtige beentje voor te
zetten voor Daelzicht Beek. Daelzicht is
al sinds jaar en dag in Beek gevestigd en
wij willen deze Beekse locatie en cliënten een extra steuntje in de rug geven.

figuren zullen 9 juli het sprookjesbos
verlaten en hun sprookje in nieuw ontwikkelde decors in Beek aan jullie tonen.

Assepoester, Sneeuwwitje, Klein Duimpje,
Hans & Grietje en alle andere sprookjes-

Wil jij meewerken aan dit magische evenement als deelnemer, acteur, decorploeg of op een andere manier de
handjes uit de mouwen steken?
Kom dan woensdag 9 februari om
19.30 uur naar onze informatieavond
voor vrijwilligers in Café D’n Dobbele
Vônck, Raadhuisstraat 14 te Beek.

prestatie motivatie veilighe
id zelfstandigheid kleinsch
aligheid sfeer gymnasium
atheneum havo vmbo
open dag: 5 februari 2017
van 10.30-14.00 u

Nieuwsgierig?
Uiteraard kunnen jullie alle sprookjesachtige ontwikkelingen in de gaten houden via onze Facebook pagina
(Sprookjestocht Beek) en onze website:
www.sprookjestochtbeek.nl.

Interesse om sponsor partner te
worden? Neem dan contact op via
info@sprookjestochtbeek.nl.
Terugkijkend op de vorige edities
zijn wij ervan overtuigd dat dit weer
een magische dag wordt voor
iedereen: deelnemers, acteurs,
vrijwilligers, kinderen, pappa’s,
mamma’s…. jong en oud.

Kinskystraat 15 Stein / www.groenewald.nl

Sprookjestocht 2017, zet de datum
alvast in jullie agenda en zie hoe een
sprookjesachtige wereld weer tot
leven komt! Tot dan !

jij komt toch ook!

Organisatie Sprookjestocht 2017
Zvc De Kneeschers
info@sprookjestochtbeek.nl

kennismakingslessen: 1 en 2 februari 2017

groenewald
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Twee Limburgse K

DIART

edelsmeden

Juwelen
De Trouwringen Specialist
Ruime keuze!
een paar gouden trouwringen
reeds vanaf € 500,-

Bij ons is alles mogelijk,
Titanium, Goud, Platina, Palladium, Carbon, enz.

Burg.

Janssenstraat 10 a • 6191
046 437 7140

JC

Beek

w w w . D I A R T d e s i g n . n l

Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Refill-inkjets
Verkoop top 60 CD / DVD
Dagbladen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen
zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

In het laatste november-weekend werden in Echt de
Limburgse Badmintonkampioenschappen georganiseerd
en hoewel het hier ging om de titelstrijd bij de senioren,
wist de pas 11-jarige Famke Wouters uit Neerbeek
(Aldenhofstraat) toch heel knap twee Limburgse titels in
haar klasse te winnen.
Met de winst in het dames-enkelspel en samen met clubgenoot Sam Draeken in de mix-dubbel wist Famke vriend
en vijand te verbazen. Een even knappe alsook unieke
prestatie.
Famke staat in de badmintonwereld al te boek als een echt
talent, maar in dit nieuwe seizoen gaat het allemaal heel
crescendo met de Neerbeekse en rijgt ze de successen
aan elkaar.
Zo wist ze in september al het toernooi in Stein te winnen,
zowel in het enkelspel als in de dubbel.
Vervolgens richtte Famke haar pijlen op de toernooien in
België, een circuit onder de naam van “Yonex Belgian
Junior Masters”, waarin niet alleen Belgische topspeelsters deelnemen, maar ook een aantal gerenommeerde
Franse tegenstanders.
Deze tegenstanders konden Famke echter ook niet van
toernooiwinsten houden. De vier toernooien in achtereenvolgend Dilzen-Stokkem, Gits, Overpelt en Hamme werden
allemaal een prooi voor Famke Wouters, die alle enkelspelonderdelen won en ook het meisjes-dubbel in Overpelt.
Famke Wouters traint bij AR Selectie Badminton in
Maasbracht en is daarnaast ook lid van de Echter
Badmintonclub “‘t Roat”.
Doordat ze ook deel uitmaakt van het talentenplan van de
Badmintonbond, traint ze ook op het nationale Olympisch
Trainingscentrum Papendal bij Arnhem.
Het talent van Famke is niet onopgemerkt gebleven, want
ze geniet van een sponsorcontract bij Fleet Nederland, de
firma in badmintonspullen ziet in haar een mooi uithangbord.
Veel steun vindt Famke Wouters zeker ook bij het
Roermondse trainersduo Alphonds en Sylvia Seinen, die
Famke onder hun hoede hebben en haar helpen nog meer
progressie te kunnen maken in deze badmintonsport.
De zeer gevulde prijzenkast in de Neerbeekse
Aldenhofstraat is een goede weergave van wat Famke nu
al heeft bereikt en de twee Limburgse titels van afgelopen
week zijn zeker een felicitatie waard!

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

Postkantoor
6

Servicepunt

Servicepunt

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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e Kampioenstitels voor Famke Wouters uit Neerbeek

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
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Echtgenoten de Bie en Bijen o
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openen dierenkliniek Bie Bijen in Genhout
Deze maand opende een dierenkliniek,
specifiek voor huisdieren, haar deuren:
Bie Bijen Dierenartsen.
De nieuwe kliniek is gevestigd in de prachtige 18e eeuwse
boerderij, waar dierenartsen Rob Bijen en Linda Bijende Bie tevens wonen met hun kinderen. Voorzien van de
modernste technieken, is de praktijk sinds deze maand in
gebruik.
Linda Bijen-de Bie: “Rob en ik leerden elkaar kennen tijdens de studie diergeneeskunde in Utrecht en besloten,
vier jaar na ons afstuderen, onze horizon te verbreden door
te gaan werken en wonen in Australië. De tijd en aandacht
die daar aan patiënten werd besteed opende onze ogen en
we wisten direct: Zo kan het in Nederland ook!
Rob Bijen: “In 2013 kwamen we terug naar Nederland en
kochten we de boerderij van mijn ouders, Jan en Hannie
Bijen. Ik ben in dit huis opgegroeid en de laatste jaren zijn
Linda en ik beiden werkzaam als dierenarts in Limburg. We
draaien dus alweer een tijdje mee hier in het zuiden, maar
als dierenarts in Beek zijn we nieuw. Daarom bieden
we de eerste maanden het eerste reguliere consult
gratis aan. We vinden het belangrijk dat mensen
ons en onze persoonlijke zorg vrijblijvend kunnen leren kennen. We werken op afspraak en
plannen een half uur per consult, zodat we
ècht kunnen luisteren naar het verhaal van
het baasje. Onze gezellige wachtkamer
is zo ingericht dat katten of konijnen
rustig vanaf hoogte de boel kunnen
overzien. Daarnaast wandel je vanaf
onze parkeerplaats aan de deur zo
de praktijktuin in, waar je hond
lekker kan rondsnuffelen en je
de schapen in de wei kunt bekijken.”
Linda: “Betrokkenheid en eerlijk overleg met de eigenaar
staat wat mij betreft centraal
om zorg op maat te kunnen bieden. Daarnaast overleggen Rob
en ik met elkaar, waardoor onze
patiënten altijd kunnen rekenen op
een dierenarts die hen echt kent.
We hebben een moderne operatiekamer
met verwarmde uitslaapruimte, een eigen
laboratorium en we kunnen digitale röntgenfoto’s maken. Verder zet ik me graag in voor
uitgebreide gebitsbehandelingen en zijn we ook uitgerust met specifieke röntgen voor de tanden.”

een kat, kippen, schapen en paarden. Vanaf het voorjaar
ook lammetjes, een veulentje en wie weet kuikentjes. Een
gezellige boel dus! We vinden het belangrijk dat kinderen al
op jonge leeftijd in contact komen met dieren en hebben al
meerdere keren de peuterspeelzaal en BSO uit Genhout op
bezoek gehad. Dit was zo leuk, dat we ons in 2017 graag
verder inzetten voor (school)projecten in de regio, waarbij
goede omgang met dieren voorop staat.”
Rob: “Eigenlijk is onze droom al jaren om hoogwaardige
zorg te bieden, in een ontspannen sfeer met echte aandacht voor mens en dier. Dat het begin daarvan nu gemaakt is in het dorp waar ik zelf ben opgegroeid is een
heerlijk gevoel.”
De feestelijke opening is op zondag 5 februari
van 11.00-15.00 uur.
Met rondleidingen, activiteiten voor de kinderen en een
heuse schapendrijf show met Border Collie, worden de bewoners van Beek en omstreken meegenomen in de unieke
combinatie van een moderne dierenkliniek en een gemoedelijke boerderijsfeer. U bent van harte uitgenodigd.

Grootgenhouterstraat 135 Beek
046-2077 077
contact@biebijen.nl
www.BieBijen.nl

Rob: “Naast algemene diergeneeskunde ligt mijn specifieke interesse bij orthopedie. Ik opereer kruisbanden,
knieschijfproblemen en botbreuken en kan er enorm van
genieten als een hond na de revalidatieperiode weer vrolijk
rond rent!”
Linda: ”Naast onze twee kinderen hebben we een hond,
9
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Kerstconcert Beeker L
De kerststal is weer naar de zolder en inmiddels worden de
carnavalspakjes alom uit de mottenballen gehaald.
Toch willen we in deze editie nog even terugblikken op het
feest dat zich op zondagmiddag 18 december j.l. in het
Asta Theater voltrok.

Het traditionele Kerstconcert van Mannenkoor Beeker
Liedertafel heeft al vele jaren een naam in de regio.
Maar met de deelname van (de thans 12 jarige) Amira
Willighagen uit Nijmegen kan een gedenkwaardige jaargang 2016 in de analen worden bijgeschreven. De bezoekers, die uit alle windstreken waren aangereisd, genoten
van een onvergetelijke en fascinerende Kerstviering. Want
de winnares van “Holland’s got talent 2013” zette de
stampvolle zaal van meet af aan op het puntje van de stoel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
microdermabrasie
harsen/waxen
mesotherapie
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
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r Liedertafel met Amira overtrof alle verwachtingen
Niet alleen het wereldwijd bewonderde fenomeen was debet
aan de succesvolle middag. Mannenkoor Beeker Liedertafel
onder leiding van Dion Ritten werd bijgestaan door dameskoor
Femmes Vocales uit Meijel
onder leiding van Véron
Jongstra en The High Five
Brass Quintett.
Vanwege de combinaties tussen zangers, zangeressen en
instrumentalisten ontstond
een aaneenschakeling van uiteenlopende klanken.
Met name het contrast tussen
de sound van het Beeker
mannenkoor en de kristalheldere klanken van Amira - tijdens het begeleiden van haar
solo’s - kwam prima uit de
verf.
Een sprekend voorbeeld was
het Panis Angelicus van Cesar
Franck dat er bij menigeen
diep inhakte.
Uiteraard oogstte de jeugdige
“diva” daarna nog staande
ovaties met haar onovertroffen
vertolkingen van Ave Maria
(Vladimir Vavilov) en Cantique
de Noëlle (Adolph Adam).

Indrukwekkend was Amira’s speech na afloop van het concert
waarbij zij een lans brak voor haar stichting GELUKSKINDERS; een initiatief dat het bouwen van speeltuinen voor
kansarme kinderen in de wereld beoogt
(http://www.gelukskinders.org/).
Het resultaat van een spontaan
hiervoor opgezette inzamelingsactie aan de uitgang van
het Asta Theater werd door
haar dankbaar in ontvangst genomen.
Nóg enkele opmerkelijke kanttekeningen tot besluit. De poster die aan de ingang van de
zaal hing is na afloop met
Siobhan Troddyn meegegaan
naar Ballina Ierland.
De Ierse won de prijs van de
“verst komende”.
Ook vermeldenswaardig is het
feit dat het verslag van het
Kerstconcert op de Facebook
pagina van het koor onmiddellijk door zo’n 30.000 mensen
werd bekeken.
(Tekst Frans Moonen foto’s Esther Gouder).

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 de plaatselijke
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.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

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

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

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

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

Japo

13e jaargang - nr. 1 (januari )1987
….. Dat de Nuutsbaeker onderhevig is aan reguliere omstandigheden blijkt uit de omvang van de huidige editie.
De feestdagen hebben en belangrijke rol gespeeld in de
zoektocht naar kopie. Met 18 bladzijden is het deze
maand dunnetjes gesteld.
….. Maar toch is er steeds wat nieuws te vermelden. Zo
krijgen we een mooie indruk van de nieuwe muziekschool
als we door de nieuwe school worden rondgeleid.
Directeur Jo Bruls vertelt enthousiast hoe hij de zaak met
23 docenten en 875 leerlingen draaiend houdt..
Mr Imkamp zag in 1967 de noodzaak van gericht muziekonderwijs reeds in. De Beeker muziekgezelschappen
zouden er wel bij varen. Het begon in het patronaat en
heeft zich nu enorm uitgebreid.
….. Theo van Winkel vervolgt zijn verhaal over het pand Muris
aan de “Rijksweg”.Naast een meubelzaak en verhuur van
een deel van het pand als café was er ook een sigarenwerkplaats. Maar hierover zal Paul Mennens in het
Heemkunde-tijdschrift in oprichting meer vertellen.
In december vorig jaar mocht u reeds een voorproefje van
“BECHA” ontvangen.
….. John Bannier kijkt met deze jaarwisseling al naar het getal
2000. Misschien geen Nuutsbaeker in de bus, maar op de
knop van uw pc duwen om het blad te lezen.
….. Wilbert Suvrijn (prof-voetballer van Roda JC.) werd door

het Limburgs dagblad gekozen tot sportman van het jaar.
De Roda JC voetballer woont nu in Beek en dat mag best
gevierd worden..
….. Feest in De Haamen. Sportvrouw van Beek werd
tennister Caroline Houben. Sportman werd karateka
Roger Heuvelsland en sportploeg het eerste herenteam
van handbalvereniging NRC Blauw Wit.
….. Hoera... Openbare basisschool “De Kring” bereikte
na anderhalfjaar werk de grens van 50 (vijftig) leerlingen.
En in augustus 1985 werd begonnen met 13 leerlingen.
….. Wethouder Schreijen vond de nieuwe straatnamen in
Genhout (Geneind, Gendorp en Op gen Aks) uiterst
geschikt om allochtonen (mensen uit Holland en Sittard)
kennis te laten maken met het streekeigen en het
plaatselijk dialect.
….. En de Nestor Giel Luyten was het duidelijk niet eens met
die nieuwe benamingen.
….. Routemarkeringen bij wandeltochten mogen niet meer
met verf worden aangegeven. (Dit op straffe van een paar
rondjes extra lopen).
….. In het gemeentehuis is een expositie van schilderijen van
Marijke Maesen. Komt allen hiernaartoe.
….. Het is verplicht om de stoep voor het huis sneeuwvrij te
houden. Anders komt de gemeente met bonnen langs.
Ik wacht wel tot de zon komt
Groetjes, Japo

MOL & GEURTS GROEP

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
WONEN

HERSTOFFEREN

B2B PROJECTEN

Herstofferen is vernieuwen, verbeteren,
re-styling, maar vooral serieus vakwerk!
;ѴƏƓѵŊƓƔƐƖƖƑƑo=0;o;h7;;0vb|;oou;;momѴbm;o@;u|;

50%
HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)
ѵƐƒƔ"b-u7
Tel.: +31 (0)46 451 99 22
E-mail.: info@molgeurts.nl
Website: molgeurts.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 131

Welke familie zien we hier bij elkaar?
De rollen zijn duidelijk verdeeld, de dames hebben de heren hun plaats gewezen en zij hebben daar,
zo te zien, vrede mee.
Wat zou de rol zijn van de man aan het raam?
Wie kan ons hier meer over vertellen? Wij horen het graag.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging,
waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar:
foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
13
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IVN Spau-Beek

Natuurlijke
voedselteelt in voedselbossen

Op zondag 12 maart zal Marion Dortangs hierover een boeiende
lezing verzorgen bij het IVN Spau-Beek
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent van harte welkom in het IVN-home ‘Moorheide’,
in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Onze huidige landbouwmethodes lopen tegen een aantal problemen aan zoals bijvoorbeeld verminderde
bodemvruchtbaarheid en toenemende erosie.
Daarnaast wordt de natuur in Nederland soms bedreigd door naastgelegen landbouw of er zelfs voor opgeofferd.
Zou het niet veel slimmer zijn om landbouw en natuur te combineren? Dat zou kunnen door het aanleggen van
‘voedselbossen’, waarbij een hoge voedselproductie wordt gecombineerd met een grote diversiteit aan planten en
dieren. De aanleg van zo’n voedselbos is eigenlijk heel simpel door toepassing van de principes van de
‘Permacultuur’: “kijk naar wat de natuur doet en imiteer dat ten behoeve van voedselproductie”.
En het mooie is, dat dit zowel in een gewone tuin bij een woonhuis als op een boerderij van tientallen hectares groot
toegepast kan worden. Tijdens de lezing wordt uitgelegd wat voedselbossen zijn en worden tips en
voorbeelden gegeven hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan in je eigen dagelijkse omgeving.
Toegang is gratis. Aanvang 10.00 uur
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis), Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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HBS Oranje kaapt alle prijzen op
Kampioenschap van Beek weg
Op zaterdag 17 december 2016 werd het jaarlijkse
KAMPIOENSCHAP VAN BEEK geschoten op het
thuishonk van Willem Tell Geverik.
Dit Kampioenschap is alleen voor de 3 verenigingen in de gemeente Beek, het gaat dan tussen
Willen Tell, L’Union en Oranje.
Zowel persoonlijk als met het team wordt er gestreden om Kampioen te worden.
Deze keer heeft HBS Oranje alle prijzen die er te
winnen waren voor hun gewonnen. Coumpound
hebben wij niet, dus die prijs ging naar dhr.
Henssels van Willem Tell Geverik.
De persoonlijke prijs ging naar Louis Meijs, hij had
na 20 pijlen de concurrentie al uitgeschakeld.
Louis had 234 van de 250 punten behaald.

De prijs van het Team ging naar Gus Jansen, Ron Dolmans,
Marcel Dolmans, John Lemmens, Louis Meijs en Nathalie Meijs.
Zij hadden 106 punten boven het gemiddelde.
Er was ook een prijs voor Talent van de dag. Deze prijs hield in:
de meeste punten boven het gemiddelde voor de persoonlijke schutter.
Deze prijs ging naar Jos Feron met 32 punten boven het gemiddelde.
Jos heeft deze prijs afgestaan aan de enigste jeugdige deelneemster
Kim Fólker.

www.printsy.nl

In 2017 wordt het kampioenschap georganiseerd door L’Union
op 30 december.

15
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Bezoek aan Schloss Merode op zaterdag
Op uitnodiging van Prinses Clotilde van Schloss Merode in
Duitsland, werd de 65e Lichtkoningin Kiki en de Hofdames
Amy, Anne, Dewi en Iris uitgenodigd om samen met de
Heilige Lucia von Merode het “Friedenslicht” in ontvangst te
nemen. Vergezeld door hun ouders en het Lucia Comite,
werd vanaf de Haamen in Beek de reis gestart naar de
Romantischer Weihsnachtsmarkt auf Schloss Merode.
Waarom naar deze Weihsnachtsmarkt auf Schloss
Merode:
Mede om de symboliek van het Licht uit te dragen.
Want de zon is de bron van al het Licht en bekend onder alle
culturen. De zon is het door ons gekregen Licht - en - Vuur
is het door ons gecreëerde Licht. Licht laat leven… Licht
geeft warmte… Licht maakt blij… En de traditie van de Sinte
Lecie bestaat uit het doorgeven van het Licht aan mensen
die daar behoefte aan hebben.

Bij Schloss Merode werden Lichtkoningin Kiki en de
Hofdames welkom geheten door Prinzessin Clotilde en
kregen ze een drankje aangeboden na deze lange reis.
Later maakte ook Prins Charles Louis zijn opwachting.
Verder voegde de ’Heilige Lucia van Merode’ met haar
Hofdame zich bij ons gezelschap. Ook zij brengen in
deze donkere tijd een bezoek bij zieken en senioren in
hun omgeving.
Het “Friedenslicht” wordt vanuit Bethlehem overgebracht
naar de Sankt Stephan Kathedraal in Wenen. En van daaruit
is het via Eupen naar Merode gebracht door padvinders uit
meerdere landen. Dit ”Friedenslicht” wordt middels een Lichtestafette aan ca 500 plaatsen in Europa doorgegeven aan alle
mensen van goede wil.

Aangekomen in het Schlosspark, konden we dadelijk al
proeven van de sfeer van deze Romantischer
Weihsnachtsmarkt.
Rondom het Schloss stonden meerdere leuke houten huisjes
voorzien van allerlei snuisterijen.
En uiteraard… een traditie op zo’n Weihsnachtsmarkt… de
reibekuchen, worsten, pizza’s glühwein en nog veel andere
lekkere dingen. Toen het donker werd namen de honderden
lichtjes het over en dat kwam de Romantischer sfeer van de
Weihsnachtsmarkt alleen maar ten goede.

Op Schloss Merode werd het “Friedenslicht” overgedragen
aan de Heilige Lucia en onze Lichtkoningin en Hofdames.
Samen werd onder begeleiding van een muziekgezelschap
de gehele Weihsnachtsmarkt rondgelopen en het
“Friedenslicht” aan de mensen getoond.
Ook werd door groepen vaandeldragers hun kunsten getoond. Onderweg werd er door het publiek geapplaudisseerd
en vele foto’s gemaakt van de Heilige Lucia von Merode en
onze Lichtkoningin en haar gevolg.
Terug op het Schloss werd het “Friedenslicht” door de
Heilige Lucia en Lichtkoningin Kiki overgedragen aan de
kapel van Schloss Merode.
Door de Heilige Lucia von Merode en haar Hofdame werd
Lichtkoningin Kiki en haar Hofdames rondgeleid over de
Weihsnachtsmarkt. Ondanks het mindere weer was de sfeer
tussen de dames prima en kregen we van de Heilige Lucia

16

Januari 2017 NB no. 1:Layout 1

05-01-2017

09:09

Pagina 17

17 december 2016

gemeentewapen- met daarin de foto van Lichtkoningin Kiki
en de Hofdames Amy, Anne, Dewi en Iris overhandigd aan de
Prins en Prinses von Merode.
ook nog uitleg over de
geschiedenis van Schloss Merode.
Rond 18.00 uur werd ons gezelschap door Prinzessin Clotilde en
Prins Charles Louis naar een
mooie plek gebracht waar wij konden genieten van een
Wunderschön vuurwerk.
Hierna ontvangst op het bordes
van Schloss Merode door
Prinzessin Clotilde en Prins Charles
Louis. Prinzessin Clotilde waardeerde het zeer, dat wij met de
Lichtkonigin en de Hofdames naar
Schloss Merode gekomen waren,
om aan de Weihsnachtsmarkt nog
meer cachet te geven en zo doende samen cultuur uit te dragen.
Daarvoor een hartelijk dank je wel
van Prins en Prinses von Merode.

Prinses Clotilde gaf aan blij verrast te zijn, met ons bezoek
en verzocht ons haar dank over te brengen aan de burgemeester en de bewoners van Beek.
De Prinses sprak tevens de wens uit om deze prille contacten
vast te houden, om in de toekomst over en weer te komen tot
een culture samenwerking op het gebied van o.a. het
“Friedenslicht ”.
Namens het Lucia Comite Beek en Lichtkoningin Kiki en de
Hofdames Amy, Anne, Dewi, Iris en ons gevolg kunnen we
zeggen, volop genoten te hebben van een mooi bezoek auf
Schloss Merode. Zeer zeker weer een ervaring rijker.

Daar werden ook de groeten van
onze burgemeester Christine van
Basten-Boddin en van de gemeente Beek overgebracht.
Uit naam van de Burgemeester
werd een fotolijst -met het

Deze mooie traditie van de Sinte Lecie van Belevend Beek
hebben we met zijn allen uitgedragen aan de mensen van
Merode.
De volgende woorden zijn voor U allen:
Vriendelijkheid is een wonderlijk iets…
Vriendelijkheid maakt de mensen beminnelijk…
Vriendelijkheid verandert jezelf…
Verandert de wereld…
Want leven op deze aarde is de moeite waard.
Voor alle foto’s ga naar onze website: http://www.luciabeek.nl
W.J.M. Essers,
Voorzitter Lucia Comité Beek
17
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Van horen
zeggen …
Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Het is toch bijna niet te geloven.
Kerststress! Je moet er maar op
komen.
Vraag is echter:
“Hoe kom je er van af?”
Of nog beter:
“Hoe kun je dat voorkomen?”
Velen hollen van hot naar her om
alles op tijd in huis te hebben.
Internet wordt tussendoor ook
druk bezocht. Gemakkelijk, hier
kent men immers tijd noch uur.
Vandaag besteld voor … uur,
morgen bezorgd!
Besteld voor …. uur, dezelfde
dag in huis!
Kan het nog mooier?

G

Als er maar geen storing is
onderweg, dan loopt de bezorging
immers vertraging op!
Dat moeten we niet hebben.
Beloofd is beloofd!
Bezorger aan de deur; niemand
thuis! Buren worden ingeschakeld.
Ook niemand thuis!
Briefje met: Wij hebben u gemist.
We komen morgen nog eens.
Als dat niet netjes is.
Maar misschien is morgen net te
laat! Vandaag had het er moeten
zijn! Ja, u misschien ook, wie zal
het zeggen.
Het kan nog erger worden als morgen ook niemand thuis is,
ook niet bij de buren.
Bericht met adres van
afhaalplaats. Ja, moet je daar ook

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
18

Emes

AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires
en Kado
- Lederwaren
van Bear Design
- Noveenkaarsen

Denk na: in 2017 valt Kerstmis op
25 december! Kunt u alvast
rekening mee houden.
Dat scheelt een heel stuk in de
planning en geeft rust waar dat
nodig is.
Houdt u er wel rekening mee dat
25 december 2017 een maandag
is! Stel je daar bij voor dat de
24ste geen koopzondag is …
Zo voorkom je stress,
ook kerststress!
Het moet toch niet gekker
worden!

LEMMENS-HOVER

C K S H U YS B
A
E M ABAK & KADO... E E K
T

nog naar toe! Alsof je daar nog tijd
voor hebt! Je moet nog zo veel!
Wie niet?
Ondertussen rijden de auto’s van
diverse bezorgdiensten van
’s morgens vroeg tot ’s avonds
vaak heel laat naar alle mogelijke
en onmogelijke uithoeken.
Jammer, zo laat doen wij de deur
niet meer open! En toch is het
morgen te laat! Waarvoor?
De bestelling natuurlijk! Waarom
niet gewoon zoals beloofd?
Morgen is weer gewoon de
volgende dag en die is nog korter!
Kerstmis wacht echt niet!
Toch lijkt het alsof er licht gaat
schijnen: Supermarkten zijn eerste
en tweede kerstdag gewoon
open! Voor het geval u soms iets
vergeten bent. Zij begrijpen het!
Of niet? Is dat wel licht dat schijnt,
of verduistert het gewoon het
gezonde verstand?

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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Veiligheidscoaches voor ouderen aan de slag
De gemeente Beek is in samenwerking met Partners in Welzijn en Noptra Safety
een project gestart om Beekse vrijwilligers op te leiden tot veiligheidscoach.
Deze veiligheidscoaches kunnen ouderen handreikingen
bieden hoe om te gaan met gevoelens van onveiligheid.
Dit kan door het geven van voorlichting, maar ook door het
aangaan van praktijksituaties samen met kleinere groepen
en/of het individueel coachen van mensen.
Wethouder Thijs van Es: “Ouderen vanaf
65+ worden steeds actiever en staan
steeds langer midden in de maatschappij.
Door negatieve berichtgevingen of
bepaalde gebeurtenissen en feiten,
kunnen ouderen zich onveilig voelen in hun
dagelijks leven. Dit kan de deelname van
ouderen aan de maatschappij belemmeren.
Door middel van dit project willen we
ouderen helpen om het veiligheidsgevoel
te vergroten en hen langer actief en met
vertrouwen deel te laten nemen aan de
maatschappij.”

ag ik
Wat m en?
zegg

Wat wil die
meneer?

Inmiddels zijn er 11 veiligheidscoaches
opgeleid in de gemeente Beek.
Deze coaches gaan vanaf nu met ouderen
aan de slag met veiligheidsthema’s zoals:
- Hoe ga ik om met verkopers aan de
voordeur of op straat?
- Wat moet ik doen als iemand vraagt
om mijn bankrekeningnummer?
- Hoe kan ik veilig pinnen?
- Hoe kan ik mijn portemonnee veilig
meenemen als ik ga winkelen?

Ha
deur d ik de
maar
gela dicht
ten!

ken
e
t
Ik ts!
nie

Ouderen die meer informatie willen
over de mogelijkheden van de
veiligheidscoach, kunnen contact
opnemen met Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn,
via 046 – 45 75 700.

19

Januari 2017 NB no. 1:Layout 1

05-01-2017

09:10

Pagina 20

projectinrichting I kantoor-en bedrijfsm

Kwaliteitsmeub
Handelsstraat 34a I 6135 KL Sittard I T 046 436 18 18 I F 046
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s m e u b e l e n I h o r e c a - e n k a n t i n e m e u b i l a i r I ma g a z i j n s t e l l i n g e n

belen voor de laagste prijs!
046 437 28 61 I E info@office046.nl I I www.office046.nl
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één en één = samen
Eén en één =?:
De eerste getallen van een
tafeltje in een rekenoefening, soms een optelsom,
soms een bewust foute
grapje in de telling, soms
een constatering, heeft velerlei uitkomsten.
Maar een omschrijving als de titel van de tekst is rekenkundig
niet uit te leggen. We moeten het gewoon zien als weer een
andere uitkomst van een optelsom.
Toch is er in de Beekse verenigingswereld in bijna alle stilte
een heus huzarenstukje uitgevoerd door de rekenmethode/
stelling genoemd in de titel te verklaren.
Nieuwsgierig? Uiteraard!
Met vertegenwoordigers van L’Union in de persoon van Harry
Lemmens en Gus Jansen als vertegenwoordiger van HBS
Oranje heb ik een afspraak gemaakt om alles eens op een rijtje te zetten, wat door Harry perfect op papier in headlines is
aangeleverd.
We gaan terug tot het jaar 2011 als er een overleg is bij handboogschutterij L’Union tussen bestuur en leden over een
eventuele renovatie en opknapbeurt van de huidige clublokaal/schietbaan.
Er worden plannen gemaakt, iedereen enthousiast, iedereen
tevreden tót dat er vanuit de Gemeente in 2012 een verzoek
komt om als schietvereniging mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek voor het creëren van een (handboog)
schiet-accommodatie in het nieuw aan te leggen Sportlandgoed de Haamen in Beek, samen met de (handboog)
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schietvereniging HBS
Oranje uit Neerbeek.
Na ampel overleg
tussen beide verenigingen en de toen
verantwoordelijke wethouder van de Gemeente Beek is men
tot de conclusie gekomen dat een dergelijk project, ondanks
aller positieve instellingen, niet haalbaar was.
Maanden later, ook nog na wisselingen in het bestuur van
L’Union, komt er van de overheid een schrijven over de
verplichting voor het verwijderen van asbest via de asbestsanering.
Nu de boel toch onderste boven en binnenste buiten gezet
moet worden komt bij L’Union ook het idee om een overkapping te maken van het schietveld.
De schutters staan nu droog evenals de doelen, maar bij de
gang naar de schietschijf wordt het wel eens natte boel.
Er wordt een driekoppige werkgroep ingesteld die de leiding
krijgt en we zitten ondertussen in het jaar 2013.
Bij een gesprek met de toenmalige verantwoordelijke wethouder wordt er door hem vermeld dat er voor een overkapping
GEEN subsidie komt gezien het feit dat er in een eerder jaar al
een grote subsidie voor de bouw van een accommodatie is
ontvangen.
Door de toenmalige Gemeenteraad is er jaren geleden ook een
subsidie toegekend aan HBS Oranje net als aan Willem Tell
1884 uit Geverik en aan HBS L’Union waarvan de laatste
twee destijds wel hun nieuwe onderkomen hebben kunnen
realiseren.
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Bij HBS Oranje heeft de realisatie van een nieuwe accommodatie om politieke redenen geen doorgang gevonden.
Dus deze ‘ongebruikte’ subsidie van HBS Oranje lag in principe nog ergens binnen de gemeente in een spaarpotje op de
plank.
Eerst zijn diverse mogelijkheden door L’Union bij de
Gemeente afgetast en toen die groen licht gaf heeft ze de
stoute schoenen aangetrokken en is ook bij HBS Oranje gaan
informeren of zij genegen en bereid was, om onder nader te
bepalen voorwaarden, hun subsidie, die nog op de plank lag,
beschikbaar te stellen om L’Union aan de benodigde gelden te
helpen. HBS Oranje stond hier niet meteen negatief tegenover
en wilde wel meewerken.
Na hun definitieve instemming is ook de Gemeentelijke papiermolen gaan draaien, want de Gemeenteraad moest ook nog
e.e.a. goedkeuren.
De goedkeuring voor de overheveling is later in de
Gemeenteraadsvergadering van juli 2015 met ruime meerderheid aangenomen.

Het vervolg is nu al zichtbaar in de
Dr. Schaepmanstraat in Beek.
Dagelijks werken de vrijwilligers van beide verenigingen zij aan
zij, soms in de modder, soms in de regen, aan de realisatie van
de overkapping en “up- grading” zoals ze dat zo mooi zeggen,
van het clublokaal annex schietbaan.
De overkapping van de baan zit erop, de vloerverwarming ligt
erin en op korte termijn, medio december wordt er volgens de
laatste planning de definitieve betonvloer in gestort.
In januari of februari 2017 zal dan wel ergens de opening
plaatsvinden.
Tot slot enkele ervaringen die de werkers zijn opgevallen
tijdens hun eendrachtige samenwerken aan een doel, samen
bezig met werken, eendracht, toekomstgericht bezig, kameraadschap, maar ook veel werk voor een beperkte groep van
beide verenigingen.
Hier staat weer een bouwwerk waar beide verenigingen straks
trots gebruik van kunnen maken.

L’Union en HBS Oranje,
twee aparte verenigingen,
één gezamenlijke locatie,
één gezamenlijk doel,
samen delen. ”No problem”.
George Stevens

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed
Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com
23
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Misschien overbodig te melden,
maar in deze tijd is goede reclame
een must voor elk bedrijf.

Wij willen u hierbij een handje helpen met een leuke aanbieding.

Wij bieden uw bedrijf eenmalig
een gratis advertentie aan
in het maandblad De Nuutsbaeker.
De Nuutsbaeker is een veelgelezen maandblad met een oplage van
8000 stuks en wordt verspreid door de hele gemeente Beek.
De advertentie bestaat uit 1/8 pagina in kleur.
De normale kosten voor deze advertentie zijn € 60,- maar nu
helemaal voor nop.
Deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe adverteerders ter kennismaking
met de Nuutsbaeker. Beperkt aantal per maand mogelijk.

Aarzel niet en plaats uw bedrijf in the spotlight.
Interesse?
Neem contact met ons op.
T. 046 - 437 23 38
E. truus@janssengrafimedia.nl

Handelsstraat 34a I 6135 KL Sittard
info@janssengrafimedia.nl I www.janssengrafimedia.nl
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IVN Spau-Beek

zondag 26 maart

Voorjaarswandeling Geulse Bos
Elk jaar weer opnieuw kijken we uit naar het voorjaar.
Het is een moment om het nieuwe leven te gaan begroeten, de lammetjes in de
wei, misschien wel het eerste vogelbroedsel, maar zeer zeker de volle pracht
van de voorjaarsbloeiers.
Ze staan er fris bij de bosanemonen, de sleutelbloemen, de dotterbloemen, de
eenbes, en ga zo maar door. Te veel om op te noemen.
U kunt met IVN Spau-Beek genieten van al dit moois in het Geulse bos.
Gidsen zullen U informeren over het nieuwe leven dat we tegenkomen, over het
bos, over de bronnetjes, kortom over het gehele gebied.
U bent van harte welkom op zondag 26 maart.
De wandeling duurt ca. 2 uur. De route is niet geschikt voor wandelwagens of
rolstoelen. Goed schoeisel is noodzakelijk.
Wij verheugen ons er op als u met ons komt genieten van deze mooie
wandeling.
Vertrekpunt de Bongerd
(markt) te Spaubeek
9.40 uur.
Adres:
Bongerd 8
6176 AW Spaubeek
Vertrek vanaf kerk
Moorveld 10.00 uur.
Deelname aan alle
activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

Ambachtelijke parketvloeren,

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

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

Begeleiding van uw dier door zorg en aandacht!
24 uur per dag bereikbaar,
7 dagen per week
via tel. 046 437 1885
Julianalaan 7a
6191 AL Beek
info@dgkcentrum-beek.nl
www.dgkcentrum-beek.nl
Diergeneeskundig.Centrum.Beek

Spreekuren:
ma t/m vr:
zaterdag:

09:00 - 09:30
13:00 - 13:30
17:00 - 18:00
11:00 - 12:00

Apotheek:
ma t/m vr:
zaterdag:

08:30 - 20:00
10:00 - 12:00

Afspraken:
10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
18:30 - 20:00

Op onze facebook pagina vindt u ons
wekelijks spreekurenrooster met dienstdoende
dierenartsen.
Wilt u een consult bij dierenarts Boskamp?
Maak dan een afspraak.

Voor al uw kleine én grote huisdieren
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FOTOBOEK
(24 pagina’s)

bij de bestelling van je kaartjes
(vanaf 50 stuks)

geldig t/m 31 maart 2017

www.printsy.nl
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Collecteweek van het Nationaal MS Fonds
ook dit jaar een groot succes!
De landelijke collecteweek
van het Nationaal MS Fonds in
november was ook dit jaar een
groot succes!

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst
van de collecte wordt gebruikt om te investeren in
het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen met MS én in innovatieve onderzoeken
om MS te genezen.

In de gemeente Beek (L.) is een mooi
bedrag van € 997,15 opgehaald.

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor
hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren
voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind
op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer
online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken
op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS
naar 4333 en doneer eenmalig € 2,-.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS?
Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd.
Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl
of telefonisch op (010) 591 98 39.
Jogl advice solar, levert u de best presterende zonnepanelen installaties
voor woningen tegen de beste prijs per geïnvesteerd vermogen.
Als partner van ‘s-werelds grootste producent van Duitse kwaliteitszonnepanelen Q-cells, kunnen wij u direct af fabriek voorzien van deze
Duitse Topkwaliteit installaties. Speciaal voor de verschillende type woningen
voor u op maat en gewenst vermogen samengesteld.
Geheel door ons vakkundig geïnstalleerd of in samenwerking met uw eigen of
gewenste installateur in uw stad of gemeente.
Wij adviseren u met een compleet technische uitwerking voor de meest
geschikte installatie waarin de rendementsberekening u een helder beeld geeft
van de investeringen en de door ons gegarandeerde opbrengsten.
Als gevolg van onze nauwe samenwerking met Q-cells met directe af fabriek
leveringen kunnen wij u zeer aantrekkelijke prijzen voorleggen
en snel en efficiënt leveren.
Onze engineeringsafdeling kan vrijwel elke gewenste situatie, van klein tot
megaproject voor u nauwkeurig berekenen.
Maak voor meer informatie een afspraak met onze adviseur Ruud Costongs.
Reijmersbekerweg 27 - 6361 HE Nuth - Tel. 046-4361119 - Fax 045-5778749 - jogl.nl

www.jogl.nl

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.

Samen staan we nog sterker tegen MS!

RECTIFICATIE
In het Bulletin van Senioren Belang Beek van december
2016 is het navolgende niet juist weergegeven.
Waar in het bulletin het aantal personen met een bijstandsuitkering wordt genoemd, moet worden gelezen een aantal
uitkeringsgerechtigden met een bijstands-, IOA-en/of
werkloosheidsuitkering.
Dit zijn tijdelijke inkomsten vervangende uitkeringen.
Fractie Senioren Belang Beek.
(Voor overige info zie www.SBB.nl)

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten
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IVN Spau-Beek

Spinnen;
fabels en feiten

Op zondag 12 februari 2017, tussen 10.00 en
12.00 uur, zal Lex Vlieks in het IVN-home
‘Moorheide’ (in de kelder van het AZC Sweikhuizen)
een interessante lezing verzorgen over spinnen.
Veel mensen vinden spinnen maar wát akelig. Mooie opnames van
grote ogen en harige poten worden vaak gebruikt om in griezelverhalen
dit gevoel te versterken.
Jammer, want spinnen zijn zeer nuttig. Ze ruimen heel wat, voor ons
schadelijke, insecten op. Bovendien zijn de meeste spinnen zó klein,
dat we ze niet eens opmerken. Ook zijn niet alle spinnen behaard en
lelijk. Er zijn prachtige exemplaren met mooie kleuren en fantasievolle
tekeningen.
Veel mensen weten weinig over spinnen en hun gedrag. Onbekend
maakt veelal onbemind. Maar het is wonderlijk en
fascinerend welke gedragingen bij de spinnen behoren.
Tijdens de lezing zal, naast enige algemene uitleg over spinnen als
geleedpotigen, ruime aandacht worden besteed aan hun
paargedrag, broedzorg en de vele verschillende vangmethoden.
Toegang is gratis. Aanvang 10.00 uur
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

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

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Nieuw Sta-opstoelen vanaf € 599,tot 31-1-2017

10% Introductie korting &
Gratis thuis
geleverd!
Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Burgerinitiatief ’Samenwerken aan het
toekomstige bibliotheekwerk Beek’
Denk met ons mee!
Bijna anderhalf jaar geleden werd er via de media gecommuniceerd dat de gemeente Beek het voornemen had de Beekse bibliotheek te sluiten. Onze bibliotheek, die zoveel meer is dan
alleen maar de uitleen van boeken. De inwoners van Beek kunnen hier ook terecht voor kennis en informatie, ontwikkeling
en educatie. Het laat ons kennis maken met literatuur. Een
plek voor ontmoeting en in de bibliotheek maken we kennis
met kunst en cultuur.
Burgerinitiatief ’Samenwerken
aan het toekomstige bibliotheekwerk Beek’
Het was tijd voor actie! Tijd om de gemeente Beek duidelijk te maken dat de
5 bibliotheek functies niet mochten verdwijnen. Wij hebben gekozen voor een
actie in de vorm van een burgerinitiatief.
Een burgerinitiatief is een initiatief dat
door burgers opgezet is om zo een bepaald onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad te zetten. Het is een initiatief om SAMEN met de gemeente na
te denken over een bepaald onderwerp
en de uitvoering hiervan. Tijdens de
raadvergadering in januari 2016 is het
burgerinitiatief ingediend, getiteld
'Samenwerken aan het toekomstige bibliotheekwerk Beek'. En eind april 2016
heeft de gemeenteraad het burgerinitiatief aangenomen.

Werkgroep
Vanaf dat moment is er een
werkgroep samengesteld,
bestaande uit ondergetekenden, wethouder van Es,
gemeentelijk beleidsadviseur P. Voncken,
directeur T. de Rooy van Cultuurbedrijf
De Domijnen en mevr. D. Stassen van
Stichting Kindante. Samen hebben we
diverse malen bij elkaar gezeten om te
kijken hoe we het toekomstige bibliotheekwerk in de gemeente Beek kunnen
vormgeven.
Bewonersavond op 26 januari
Wij als initiatiefnemers vinden het belangrijk dat ook u, als inwoner van onze
gemeente Beek, betrokken wordt bij dit
traject. Uw mening en gedachte telt!!!
Vandaar dat wij gekozen hebben voor

een bewonersavond. Deze bewonersavond zal plaatsvinden in het gemeentehuis, van 19.00 tot 21.00 uur. Wij hopen
dan ook dat u tijdens deze avond samen
met ons meedenkt over de toekomst
van het bibliotheekwerk in onze gemeente.
U kunt zich aanmelden voor deze bewonersavond via info@gemeentebeek.nl of
telefonisch via 046 – 43 89 222.
De initiatiefneemsters,
Hélène Lambie, Daisy Schoutelen,
Daniëlle Verwer en Ien Hennekens

EEN SPECIAAL KAARTJE
voor jullie kleine wonder

LIEF EN SCHATTIG, GRAPPIG, OF STOER EN HIP?
Kom eens vrijblijvend kijken
in onze uitgebreide collectie

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u 10% korting op uw geboortekaartjes.
Geldig tot 31 maart 2017

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 437 23 38
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@janssengrafimedia.nl
I www.janssengrafimedia.nl
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Stan Nijsten nieuwe prins Stan 1e
Zaterdag19 november 2016 is tijdens een geweldige uitverkochte jubileum zitting, afscheid genomen
van Prins Peter 2e. De Auwt Prinse
vereniging was aanwezig om Peter
op een ludieke manier op te nemen
in hun vereniging.
Na de pauze was het dan zover om
de Sjravelpoort te ontdoen van zijn
poortjes. Toen de bordjes langzaam
werden weggehaald door het voorlezen van de elf punten door de
Voorzitter Marcel Vluggen en Vorst
Ron Smeets kwam Stan Nijsten vol
energie , en opgelucht uit de poort,
als 44e jubileum prins van de
Sjravelaire. Na het overhandigen
van zijn waardigheden werd hij met
een oorverdovend applaus beloond.
Prins Stan 1e werd op 20 juli 1990
geboren in Geleen als zoon van Hub
en Marjo Nijsten, Later werd hij
grote broer van Steef.
De eerste jaren woonachtig in de
Pastoor Welterstraat, daarna Hubertustraat en momenteel
op Geneind in Genhout.

Vanaf het Sjravelcollege in
Genhout stroomde hij door naar
het Graaf Huyn College en de
Fontys in Tilburg HBO. Na stages bij NOC-NSF en Rabobank
ging hij aan het werk.
Eerst bij Rabobank Maashorst
in Horst en de Kamer van
Koophandel in Roermond.
Daarna bij P-P Company in
Beek en nu is Stan werkzaam
bij Exit in Nederweert als
Accountmanager en communicatie adviseur.
Verder is Stan sinds 2006 een
van de kartrekkers van Stichting
Genhout Samen. In 2008 leert
Stan zijn vriendin Mieke kennen
en wonen ze sinds 2013 samen
waarvan het laatste jaar op
Geneind in Genhout. In 2014
neemt Stan de stap om in de
politiek te gaan en wel als lijstrekker van Progressief Beek.
Stan doet hierbij nog darten, en na jarenlang als keeper bij
GSV onder de lat te hebben gestaan, is hij nu iedere zondag grensrechter van het eerste en tweede elftal van
GSV´28.
Kortom een gedreven Prins die gaat voor kwaliteit, het organiseren van dingen, mensen met elkaar verbinden, en
met heel veel plezier zal regeren als Prins Stan 1e over het
Sjravelriek.
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Geert Bruls 44e jeugdprins Geert 1e
Zondag 20 november 2016 was de
regeringsperiode van Jeugdprins Stef
1e halverwege de leuke jeugdzitting
ten einde. Tijdens het mooie stuk van
de sprookjesboom, en het geweldige
decor gemaakt door de jeugdcommissie, werd na enkele optredens
waaronder de dansmarietjes van de
Sjravelaire van Genhout, afscheid
genomen van jeugdprins Stef die afgehaald werd door de Auwt
Jeugdprinse en enkele Boer zoekt
Vrouw opdrachten moest vervullen
om bij de Auwt Jeugdprinse te
komen.

PRONKZITTING
MET UITROEPING
PRINS(ES) VAN DE
KABOOKES
VRIJDAG DE 27 JANUARI 2017
AANVANG: 18.45 UUR
IN WIJKSTEUNPUNT FRANCISCUS
BEEK
MET MEDEWEKING
VAN DIVERSE ARTIESTEN.

Toen na de pauze door de twee
wijzen Voorzitter Marcel Vluggen en
Jeugdprins begeleider Max Solberg
de elf punten werden opgelezen
kwam de nieuwe jeugdprins te
voorschijn. Na een daverend applaus
werd Geert voorzien van zijn waardigheden en kon hij zich vol trots laten
zien als de nieuwe jeugdprins van de
Sjravelaire.

DANSMARIETJES, WINNAARS
SCHLAGER'S VAN GENHOUT,
NEERBEEK EN SPAUBEEK.

You Tube kanaal heeft gemaakt.
Geert zit ook graag ergens te spelen
waar niemand hem ziet en sleept met
alles wat los en vast zit.
Na een jaar te hebben mee gelopen in
de jeugdraad van elf komt voor hem
nu een droom uit: Jeugdprins van de
Sjravelaire.

Geert is geboren op 20 mei 2005.
Geert is de zoon van Bert en Suzy
woonachtig in Printhagen.
Hij heeft ook nog een oudere broer
Thijs en een jongere zus Ellen.
Geert is lid van de scouting Beek
eerst bij de welpen en nu is hij Scout.
En Geert is sinds 2015 lid van het
jeugdtoneel van Toneelvereniging Ons
Genoegen waar hij de eerste optredens onlangs heeft gehad.
Verder heeft Geert als hobby Muziek
en Disco en bouwt geregeld zijn
slaapkamer om tot discotheek.
Daarbij zit hij ook geregeld aan de
computer waar hij zelf zijn eigen

Prins Stan 1e en
Jeugdprins Geert 1e
houden op 11 februari 2017
hun Prinsenreceptie in
Zaal Vroemen;
aanvang 20.00 uur aan de
Hubertussstraat in Genhout en
nodigen iedereen bij deze uit.

ZANG KELLY, GASTON,
SPECIAAL OPTREDEN VAN
WINNAARS LVK
BAEKER CARNAVALSVERENIGINGEN .
DE POTTENTAOTE MET HOFKAPEL
DE DOORZETTERS, DE SJRAVELAIRE
EN DE KWAKKERTE.
KAARTVERKOOP GAAT VAN START
DINSDAG 10 T/M VRIJDAG 13 JANUARI
EN DINSDAG 17 T/M VRIJDAG 20 JANUARI
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
BIJ DE AANWEZIGE LEDEN KABOOKES
IN WZC FRANCISCUS EN AAN DE BAR

Met vriendelijke groet,
Vorst Ron C.V. de Sjravelaire Genhout

KAARTJES KOSTEN: € 10,KOSTUMERING? JA GRAAG
L. SPEETGENS
VORST KABOOKES

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?
WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,
ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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CV de Kwakkerte Sjpaubik
Tijdens diverse activiteiten in
Spaubeek kom je Ilse en Ed
ook vaak tegen. Ed vindt het
dan ook leuk om bij de
Spaubeekse verenigingen af
en toe te helpen.
In het dagelijkse leven is hij
werkzaam als consultant bij
een netwerkbedrijf.
Daarnaast maakt hij tijd vrij
voor zijn vele hobby’s:
schilderen, fotografie, dansen,
skiën, koken, knutselen,
wandelen en sporten.
Ondanks zijn drukke leven is
Ed een echte carnavalist,
want hij heeft de vastelaovend
van kinds af aan gevierd.
Het vasteloavend virus kom
je bij hem tot in de kleinste
haarvaatjes tegen.
Vele malen liep hij mee in de
optocht als einzelgänger of bij
de prinsenwagen.
Maar dit jaar zal hij zelf op de
prinsenwagen staan en er met
volle teugen van genieten.
Zijn Lijfspreuk is:

Op 12 november 2016 werd in
Spaubeek, in een druk bezocht M.F.C.
uitgeroepen de
nieuwe Prins Ed I (Castermans).
Na diverse optredens van o.a. buutreedner Hub Stassen, Upke en Dupke,
Toddezèk en het optreden van de Raad
van 11 was het eindelijk zover. De nieuwe prins werd uitgeroepen. Hij werd tevoorschijn getoverd uit een grote nagemaakte steek van de wijze raad.
Na zijn uitroeping kon hij nog genieten
van de optredens van W-Dreej en
Kölsch Platt.
Nu kan het carnavalsseizoen echt gaan
beginnen.
Prins Ed is geboren halverwege de
vorige eeuw in het (oud) ziekenhuis van
Maastricht.
Vanaf 2004 is hij woonachtig te
Spaubeek.
Ed en zijn vrouw Ilse hebben er hun
stekkie gevonden. Samen hebben ze
vier zonen die inmiddels niet meer thuis
woonachtig zijn. Tevens is hij de trotse
opa van een kleinkind.
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Vastelaovend vierend volk
(van Sjpaubik) veer goon daar een
geweldige tied van make, same
Dansen, Zinge en Springe.
Jonk of Oud, Groot of Klein.
“Vastelaovend Same “
Vastelaovend vierend volk van
Sjpaubik, Alaaf
CV De Kwakkerte Alaaf
Prins Ed 1ste Alaaf
••••••••••••••••••••
Op zondag 13 november tijdens een
gezellige jeugdmiddag mochten we
clown Babsie met haar grappige
goocheltrucs en ballonnencreaties
verwelkomen.
Verder hebben de Kwekkerinnekes
tijdens de ‘snoepjes’ polonaise de
nieuwe schlager ten gehore gebracht.
De middag werd afgesloten met een
spetterend optreden van niemand
minder dan de Shakin DJ’s.
Hoogtepunt van de middag was
uiteraard de bekendmaking van de
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses:

Jeugdprins Sem (Schroeder) en
Jeugdprinses Emke (Franssen).
Beiden zitten in groep 7 van basisschool Spaubeek.
Jeugdprins Sem heeft een druk bestaan. Hij is bij de scouting en op het
voetbalveld van Spaubeek zul je hem
ook het nodige balletje zien trappen.
Ook wandelt hij graag in het bos.
Jeugdprinses Emke is al net zo druk
met haar hobby’s. Ze volleybalt en in de
winter gaat ze altijd skiën. Daarnaast zit
ze op saxofoonles en knutselt ze graag
met vriendinnen.
De prins en prinses zijn niet de eerste
prinselijke hoogheden in hun familie.
De oom van Sem was Prins Glenn 1ste
bij CV de Kwakkerte in 2006 en de oom
van Emke mocht zich in 2008 Prins
Jeroen 1ste van CV de Taarbreuk in
Schimmert noemen.
••••••••••••••••••••
U kunt Ed en het jeugdprinsenpaar
Emke en Sem komen feliciteren
tijdens de receptie op zondag
29 januari 2017, aanvang 14.11 uur in
het M.F.C. gebouw,
Musschenberg 101, Spaubeek.
Graag tot dan.
Bestuur CV de Kwakkerte
Foto’s: Leon Smeets, Voerendaal
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Evenementenrooster
Eve
n ementen car nav al
20 jan.

22 jan.
27 jan.
28 jan.
29 jan.
3 febr.
4 febr.
5 febr.
5 febr.
8 febr.
11 febr.
15 febr.
17 febr.
18 febr.
18 febr.
18 febr.
19 febr.
19 febr.
21 febr.
23 febr.
24 febr.

24 febr.
25 febr.
25 febr.
26 febr.
26 febr.
26 febr.
26 febr.
27 febr.
27 febr.
27 febr.
28 febr.
28 febr.

Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: Finale CMC ALAIF
(‘t één na grootste Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer).
Locatie: Mondial in Beek. Aanv. 20.11 uur. Info: www.cmcalaif.nl
Vrouwluujzitting Verenigingen de Keulsteeg café de Keulsteeg.
Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: 1x11 Jeugdprinsentreffen Neerbeek, café de Keulsteeg, aanvang 19.11 uur
Jubileumeditie Kwatsjebal Fanfare Sint Antonius.
Locatie Zaal Vroemen. Aanvang 20.00 uur
Carnavalsmis + receptie (MFC) CV de Kwakkerte, Spaubeek
Hele dag (start receptie 14.11 uur)
Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial 20.00 uur
Fjèsaovend mit recepsie
Prinsenreceptie C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg
Mansluujzitting Verenigingen de Keulsteeg, café de Keulsteeg
Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial, 13.00 uur
Recepsie veur vastelaovesvereiniginge
Carnavalsmiddag, Zonnebloem, Centrum Weng en KVO
Gemeenschapshuis Neerbeek
Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot”Beek, 17.30 uur
Carnavalsavond VV Neerbeek Kantine Neerbeek
Prinsebal (thema gala/ Oscars) Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Gekke Pekskesbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
Jeugddisco (MFC), aanvang 19.00 u., CV de Kwakkerte, Spaubeek
Carnavalsmis St. Hubertuskerk.
Optocht C.V. De Sjravelaire.
Gilde Blauw Sjuut (MFC) 15.00 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
Prinse Receptie Kabookes in Vivantes, 18.00 uur
Sjwoalevastelaovend, Benelux,13.30 uur
Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur;
Aansjlétend jeugprinsebal
Auwt Prinsenbal Auwt Prinsen Neerbeek, café de Keulsteeg.
Tienerbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Optocht CV de Kwakkerte Spaubeek, aanvang 14.11 uur
Carnavalsmis C.V. De Doorzètters Kerk Neerbeek.
Leechsjtoet, Beek
Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt.
Groate optoch Beek, 14.00 uur
Familiemiddag Fam. Sieben en Smeets, café de Keulsteeg.
Thema avond "Tiroler" (MFC), aanvang 20.00 uur,
CV de Kwakkerte, Spaubeek
Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen.
Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen.

28 febr. Optocht C.V. De Doorzètters.
Afterparty café de Keulsteeg en Gemeenschapshuis.
Afsluiting carnaval C.V. De Doorzètters bij de Kerk.
28 febr. Vaan sjtrieke Pottentaote, 23.45 uur
28 febr. Patschebal, aanvang 16.11 uur + afsluiting Seizoen (MFC),
CV de Kwakkerte, Spaubeek

2016-2017
19 januari
26 januari
16 februari
16 maart
18, 19, 25 en
26 maart
23 maart
18, 19 maart
24, 25, 26 mrt
19 maart
19 maart
1 april
2 april
2 april

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt” Toneeluitvoeringen in het M.F.C. Spaubeek,
Musschenberg 101, aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ brengt een klucht “Döbbel gebook” in het
Asta Theater in Beek; aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.15 uur
Voorjaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Cantorinato Landgraaf
Hef het glas op de 75ste Paasvee Jaarmarkt
Paasveejaarmarkt 2017
The Canadian Brass -100 jaar Fanfare Sint Antonius,
Parkstad Limburg Theater Heerlen 19.00 uur
20 april
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
27 april
Queensparade Beek
29 april
Concert Beeker Liedertafel met het Oeral Kozakkenkoor in het Asta Theater (20.00 uur).
18 mei
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
21 mei
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato
21 mei
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
15 juni
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 juni
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen
18 juni
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
22 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
30 juni-2 juli Feestweekend 100 jaar Fanfare Sint Antonius! - Feesttent Genhout
9 juli
Zeskamp (Speeltuin de Kabouter), aanvang 13.30 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
9 juli
Sprookjestocht Organisatie Zvc De Kneeschers
16 juli
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
27 juli
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
14 t/m 18 aug. KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
20 augustus Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
26 augustus Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
27 augustus Straattheater- en muziekfestival ProCult, Oude Pastorie, org. Culturele Werkgroep Beek
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
15 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktoeber Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 oktober
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga!
Asta Theater
29 oktober
31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur
17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
17 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
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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.

Een fijne kerst met dorpsgenoten
Vorig jaar organiseerden Patrick Hertogen en Jan Keulen uit Beek voor het eerst een
kerstdiner voor een aantal dorpsgenoten, en dat was een succes. Reden voor hen om hier in
2016 een vervolg aan te geven onder het motto “doe iets voor een ander”. Zij organiseerden ook
afgelopen kerst een kerstdiner voor minder bedeelde of eenzame Beekenaren. Een mooi en
spontaan initiatief dat past binnen de huidige zorgmaatschappij waar zelfredzaamheid en
eigen kracht centraal staan.
De initiatiefnemers wilden graag
iets betekenen voor mensen die
het niet zo breed hebben of
eenzaam zijn, omdat ze geen
sociaal netwerk hebben.
Zo is het idee ontstaan om met
de kerst een diner te organiseren
voor een klein gezelschap van
mensen die wel een verzetje
kunnen gebruiken. Omdat ze
geen financiële ruimte hebben
om iets te ondernemen, of omdat
ze een eenzame kerst tegemoet
zouden gaan.

In samenwerking met de gemeente, die via de partners
van de wijkteams en buurthuizen de deelnemers heeft
benaderd, is er zodoende een groepje van 5 mensen
bijeengebracht die hebben genoten van een heerlijk
kerstdiner bij de initiatiefnemers thuis.
Heeft u ook een idee waarmee u iets kunt betekenen
voor de medemens uit uw omgeving, maar weet u niet
goed hoe u het moet aanpakken?

Neem dan contact op
met de gemeente
via tel.nummer 046 – 43 89 222
of via mail: info@gemeentebeek.nl.

Tips voor energiebesparing in uw woning
Heeft u al eens een kijkje genomen op het digitale energieloket
www.bespaarenergieinlimburg.nl? Dit loket is een platform voor alle inwoners van
Limburg, met als doel u te helpen bij het verduurzamen van uw koopwoning.
Tevens laten we met het digitale energieloket zien dat er al heel veel gebeurt op het
gebied van duurzaamheid in uw gemeente.
Ook uw succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of
organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft die u graag met uw mede
inwoners van Beek wilt delen, laat het ons weten via info@gemeentebeek.nl.
Let op: de website is momenteel volop in ontwikkeling. Feedback en opmerkingen
ter optimalisatie van de website zijn ook van harte welkom!
34
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Burgernet werkt! Doet u ook mee?
Burgernet is eind 2011 succesvol in de gemeente Beek ingevoerd. Meerdere Burgernet-acties
hebben, dankzij de alertheid van de deelnemers van Burgernet, geleid tot het terugvinden van
vermiste medeburgers en het oplossen van misdrijven.
Op dit moment zijn in Beek ongeveer 2200 geregistreerde
deelnemers, dat is 13,5 % van het aantal inwoners. Willen
we met z’n allen zorgen dat Burgernet vaker tot een positief resultaat zal leiden, dan moet het aantal deelnemers in
onze gemeente omhoog.
Gemeente en politie streven ernaar om de veiligheid in uw
woonomgeving te verbeteren. Echter, veiligheid is niet
alleen een taak van de gemeente en de politie, maar ook
van u. Wij kunnen uw hulp als burger goed gebruiken.
In principe ontvangt u de urgente Burgernetacties in uw
directe omgeving via uw telefoon. Echter er bestaat ook de
mogelijkheid dat u een bericht ontvangt via e-mail. Burgernet wordt ook ingezet om u preventief te informeren. Bijvoorbeeld bij veel voorkomende criminaliteit in uw directe
woon- en werkomgeving, zoals een inbraakgolf. Of u kunt
benaderd worden in het kader van een buurtonderzoek na
een gepleegd misdrijf in uw eigen omgeving. U wordt als
deelnemer dus niet alleen betrokken bij de directe
opsporing van verdachte en/of vermiste personen, maar u
wordt als deelnemer ook geïnformeerd over aspecten die
de veiligheid in uw woon- en werkomgeving bevorderen.
Aanmelden
Misschien bent u al aangemeld, dan vraag ik u om Burgernet te promoten binnen uw eigen familie of kennissenkring.
Bent u nog geen deelnemer? Meld u dan vandaag nog aan
op www.burgernet.nl.
Geen internet? Vult u dan het formulier hiernaast in en
stuur het op. Een postzegel is niet nodig. Hoe meer
deelnemers aan Burgernet, hoe groter de kans dat wij
gezamenlijk vermiste of verdachte personen en voertuigen
opsporen, waarmee de veiligheid in onze gemeente wordt
verhoogd. Extra informatie over veiligheidsaspecten kunt
u ontvangen via de Facebook pagina “Burgernet Limburg”.
Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een
beveiligde database. Uw gegevens worden alleen gebruikt
voor Burgernet.
Ik reken op u!
Met vriendelijke groet,
Christine van Basten-Boddin,
Burgemeester.

Aanmeldformulier
Straatnaam / nr. : ..........................................................................................................................................
Postcode

: ..........................................................................................................................................

Achternaam
en voorletters

: ..........................................................................................................................................

Geboortedatum : ..........................................................................................................................................
Geslacht

: O Man

O vrouw

Email

: ..........................................................................................................................................

Vaste telefoon : ..........................................................................................................................................
Mobiele telefoon : ..........................................................................................................................................
O Ik ben tevens ondernemer.

Achternaam
en voorletters

: ..........................................................................................................................................

Geboortedatum : ..........................................................................................................................................
Geslacht

: O Man

O vrouw

Email

: ..........................................................................................................................................

Vaste telefoon : ..........................................................................................................................................
Mobiele telefoon : ..........................................................................................................................................
O Ik ben tevens ondernemer.

Stuur in een gesloten envelop naar
(een postzegel is niet nodig) :

Burgernet Limburg
Antwoordnummer 1116
6200 VB Maastricht

35

Januari 2017 NB no. 1:Layout 1

05-01-2017

09:16

Pagina 36

Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2017

Politie wil uw “Camera in Beeld”
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven.
De politie roept ondernemers en particulieren op die een of meer camera’s bij hun woning of
bedrijfspand hebben hangen, om zich aan te sluiten bij 'Camera in beeld'. Dit is een landelijk
systeem waarbij camera's met zicht op de openbare weg zijn aangesloten. Als er iets gebeurt in
de buurt van een plek waarvan de politie weet dat er camera’s hangen, wil de politie de beelden
graag zien om te kijken of er relevante informatie op is te zien. De politie kijkt dus niet live mee
met de camera’s, maar inventariseert alleen waar ze hangen.
Bewaken
Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker voor particulieren
en ondernemers om hun huis, auto of andere eigendommen te bewaken met een camera. Ook de politie is zich
hiervan bewust en ziet mogelijkheden. De politie maakt in
haar dagelijks werk veel gebruik van deze camerabeelden.
Om te weten waar camera's geïnstalleerd zijn en wat zij
'zien', maakt de politie gebruik van een databank.

zijn die mogelijk beelden van het incident hebben
opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met
de eigenaar van de betreffende camera", aldus de politie.

Databank
De camera's die aangemeld worden bij de databank
kunnen bijvoorbeeld helpen met het opsporen van daders
van een overval, straatroof of inbraak.
"De politie kan snel zien of er camerabeelden aanwezig

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen
kunt u vinden op www.politie.nl/cib. Een camera
aanmelden voor de database kan via een formulier op
deze website of via de wijkagent.

Identiteitsbewijs kwijt?
Aangifte bij de politie niet meer nodig voor aanvraag nieuw identiteitsbewijs
Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Dan hoeft u geen aangifte meer te doen bij de
politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente. Dit is nodig om misbruik
van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.
Verklaring van vermissing
Een verklaring van vermissing afleggen is verplicht om een
nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Ook is het aan te
raden om een verklaring van vermissing te doen als er
geen nieuw identiteitsbewijs aangevraagd hoeft te worden,
omdat u nog een ander identiteitsbewijs hebt. De overheid
registreert bij een verklaring van vermissing het documentnummer van uw vermiste identiteitsbewijs. Deze registratie
helpt bij de strijd tegen identiteitsfraude. U kunt een verklaring van vermissing ook digitaal regelen via www.gemeentebeek.nl.
Aangifte doen bij diefstal
Is uw identiteitsbewijs gestolen? Dan adviseren wij u wel
meteen aangifte te doen bij de politie. Dit is handig als u
verzekerd bent tegen diefstal en dit moet kunnen aantonen.
36

Aangifte doen in het buitenland
Bent u uw identiteitsbewijs in het buitenland kwijtgeraakt?
Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Daarna kunt
u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een
noodpaspoort aanvragen. In Nederland hoeft u dan geen
aangifte meer te doen bij de Nederlandse politie. Met het
buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een
identiteitsbewijs aanvragen.
Noodpaspoort aanvragen
Bent u uw reisdocument kwijtgeraakt en moet u
onmiddellijk op reis? U kunt dan een noodpaspoort
aanvragen. Het noodpaspoort is alleen om te reizen.
Bij de Koninklijke Marechaussee kunt u het noodpaspoort
aanvragen.
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Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht
Op dinsdag 3 januari jl. vond de
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
plaats in hetASTA Theater te Beek.
Ruim 250 vertegenwoordigers van Beekse
verenigingen en instellingen, maar ook
ondernemers, inwoners en samenwerkingspartners waren aanwezig om
samen het glas te heffen op een
ondernemend, veelzijdig, vitaal en
belevend nieuw jaar voor Beek!

Uiteraard sprak de burgemeester haar Nieuwjaarsspeech uit tijdens deze avond. De kernboodschap van
deze speech was: in verbinding blijven met elkaar en
zaken SAMEN oppakken. Als gemeente willen we
steeds minder vertellen hoe het moet. De samenleving
is aan zet en de overheid faciliteert. Dat betekent in de
praktijk meer luisteren en de dialoog aangaan.

Om dit principe kracht bij te zetten, deelde de burgemeester
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 4 koffiemokken uit. De
mensen die een mok in ontvangst namen, werden uitgenodigd
om met de burgemeester en wethouders in gesprek te gaan
onder het genot van een kopje koffie. Deze mokken zullen
vervolgens rouleren in onze gemeenschap, waardoor er
steeds andere mensen uit de Beekse gemeenschap aan tafel
zitten. Dit onder het motto: in gesprek blijven met elkaar.
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Steunpunt
Mantelzorg

Westelijke Mijnstreek

Het Steunpunt Mantelzorg WM-Beek van Partners in Welzijn organiseert diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Beek. Graag nodigen wij u hiervoor uit, ook al
bent u geen mantelzorger en het thema spreekt u wel aan dan heten wij u van harte welkom.

Januari 2017

Februari 2017

Mantelzorg thema: lotgenotencontact

Mantelzorg thema: Ouderenmishandeling en Veiligheid

In samenwerking met Zuyderland organiseert
Steunpunt Mantelzorg-WM Beek één keer per
maand een open inloop voor mantelzorgers die
behoefte hebben aan lotgenotencontact, een
goed gesprek of gewoon even eens op andere
gedachten willen komen onder het genot van
een kop koffie.
Als u behoefte heeft om met andere mantelzorgers te praten over uw zorgen, ervaringen,
gevoelens of gewoon een luisterend oor nodig
heeft, dan bent u elke laatste donderdag van de
maand welkom.

Een gastspreker van Veilig Thuis komt een presentatie geven over
Ouderenmishandeling. De aanpak ouderenmishandeling begint
met het herkennen van signaleren van ouderenmishandeling.
Het kan gaan om ontspoorde zorg, zonder opzet, of om moedwillige mishandeling en financiële ouderenmishandeling.
In de presentatie komen de verschillende vormen van ouderenmishandeling aan bod, wat mogelijke signalen kunnen zijn en wat
kunt u eraan doen.
Het doel van de presentatie is om alle vormen van ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen en het vooral te leren
herkennen. Het komt meer voor dan u denkt!

MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek
Donderdag 26 januari van 09.30u tot 10.30u.

MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek
Woensdag 1 februari van 14.00u tot 16.00u.

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is
wenselijk maar niet verplicht. U bent altijd
welkom als u zorgt voor een ander.
U kunt zich vanaf vandaag telefonisch aanmelden of rechtsreeks aanmelden voor een themabijeenkomst op onze website.
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact
opnemen met:
Maarten Wehrens/ Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4575700 /
e-mail: mantelzorg@piw.nl
Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
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Doet u dit jaar (weer) mee aan NLdoet?!
Iets opknappen of extra aandacht geven? Of kan uw organisatie wel wat hulp gebruiken?
Op 10 en 11 maart 2017 organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet! Duizenden vrijwilligers
zetten zich tijdens NLdoet in voor verschillende klussen door het hele land.
Wilt u helpen?
NLdoet organiseert jaarlijks de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, waarbij iedereen geactiveerd wordt om de
handen uit de mouwen te steken. Ook u kunt zich 10 en 11
maart inzetten als vrijwilliger! Ook dit jaar zijn er in de
gemeente Beek weer veel verschillende mogelijkheden om
te helpen met een klus. Wilt u bijvoorbeeld helpen met het
opknappen van een repetitielokaal, het opruimen van
materialen of samen eten met ouderen? Meldt u dan aan
op www.nldoet.nl als ‘Klusser’ en kies een klus waar u
graag wilt helpen. De organisatie waar u zich bij aan heeft
gemeld zal dan contact met u opnemen!
Hulp nodig?
Kunt u als organisatie wel wat hulp gebruiken bij een klus?
NLdoet biedt u de uitgelezen kans op vrijwilligers die een
dag(deel) u komen helpen de klus te klaren! Meld uw klus
aan op www.nldoet.nl. Op de website vindt u tevens
informatie over hoe u uw klus kunt opzetten en promoten.
Heeft u zelf onvoldoende (financiële) middelen voor het
klaren van uw klus? Wanneer u uw klus vóór 31 januari

2017 aanmeldt, kunt u aanspraak maken op een bijdrage
van het Oranje Fonds tot € 400 voor bijvoorbeeld verf,
gereedschap of vervoer.
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van u klus?
Wanneer u vragen heeft over NLdoet, of hulp nodig heeft
bij het aanmelden van u klus of uw hulp, dan kunt u terecht
bij de verenigingsconsulent van de gemeente Beek,
Tom Eijkelenberg, via info@gemeentebeek.nl
of 046 - 43 89 222.

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

Wandelvrijwilliger/ -ster (V1086)
Zwemvrijwilliger SGL / Zwembad de Haamen (V1139)
Bestuurslid Veilig Verkeer Nederland (V1115)
PR medewerker (V1081)
Overblijven obs de Kring (V1519)

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
www.makadobeek.nl

