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Een grote variatie aan 

artikelen ligt weer voor u. 

Zowel naar aard als ook wat de 

inhoud betreft kunt u kennis nemen 

van al deze activiteiten.

Uw aandacht wordt gevraagd voor 

diverse muziekevenementen en natuurlijk

wandeltochten door de ontluikende natuur. 

Veel moois is er te zien en te horen.

Een terechte Koninklijke erkenning voor fanfare St. Antonius uit Genhout bij

gelegenheid van hun eeuwfeest. 

De ‘Blikvanger’ van deze maand zet ons aan het denken. Ook dit ontspruit in

onze Beekse gemeenschap.

Speciale aandacht is er in deze tijd van het jaar ook telkens voor ‘Herdenken’.

Het stilstaan bij wat was en niet vergeten mag worden om herhaling te 

voorkomen. Dit jaar zijn er zelfs in Beek bijzondere bijeenkomsten voor. 

Noteer ze in uw agenda.

Er zijn ook al weer kampioenen te huldigen. Proficiat! 

Dat bewegen voor iedereen belangrijk blijft zal duidelijk zijn. 

Een 90 jarige is er zelfs in De Haamen voor in het zonnetje gezet.

NLdoet heeft ook in onze gemeente weer goed aan de weg getimmerd. 

Het voert te ver om alles hier te noemen; 

neemt u er kennis van en kies wat u het meest 

aanspreekt.

Namens de redactie wens ik u weer veel lees- 

en kijkplezier met deze editie.

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)

BELEGDE BROODJES BESTELLEN?
KIJK OP ONZE WEBSHOP!
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De Koninklijke Erepenning is een erete-
ken dat kan worden verleend aan vereni-
gingen, stichtingen of instellingen dan
wel aan sportverenigingen. 
Het symboliseert het respect en de
waardering die de Koning heeft voor bij-
zondere verdiensten van de ontvanger.
Alleen de Koning kan de Erepenning
toekennen, welke strikt op naam van de
ontvangende instantie is. 
De begiftigde vereniging heeft het recht
op briefpapier of gedrukte stukken van
de onderscheiding in woord en/of beeld
melding te maken.

Christine van Basten-Boddin: 
“De fanfare St. Antonius is een vereni-
ging met een rijke geschiedenis en een
bloeiende jeugdafdeling, waardoor zij
een zeer belangrijke en aansprekende
maatschappelijke en culturele functie
vervult binnen de samenleving”.

Sinds jaren is fanfare St. Antonius verte-
genwoordigd op de hoogste regionale
en nationale treden van het muziekpodi-
um. De vereniging heeft in Limburg en
op nationaal niveau belangrijke prijzen
behaald. Dit maakt dat de vereniging
alom wordt bewonderd en gerespec-
teerd binnen de muzikale samenleving
van Beek en de regio.

Het geheel in overweging genomen
rechtvaardigt naar oordeel van de
Koning de uitreiking van de Koninklijke
Erepenning aan fanfare St. Antonius uit
Genhout.

Op zondag 12 maart jl. ontving fanfare St. Antonius uit Genhout de
Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Christine van
Basten-Boddin. De fanfare St. Antonius is op 9 september 1917 
opgericht en viert in 2017 haar 100-jarig bestaansjaar. 
De vereniging ontving de onderscheiding tijdens de traditionele 
koffietafel in Café zaal Vroemen te Genhout na de Antoniusmis in de
Hubertuskerk. 

Koninklijke Erepenning voor Fanfare St. Antonius Genhout

Moederdag

Waardebon

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur

KONINGSDAG 27 APRIL ZIJN WIJ GESLOTEN

Speciaal voor moeder:

Bienestich
aardbeien

€ 2,-
korting

Korting op één Bienestich Aardbeien,
is alleen geldig op

vrijdag 12 en zaterdag 13 mei
Tegen inlevering van deze advertentie.

Gelieve te bestellen en op = op!

Fijne Moederdag
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Op zaterdag 29 april 2017 concerteert Mannenkoor Beeker
Liedertafel samen met het bekende Oeral Kozakkenkoor.
Het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag zingt religieuze liede-
ren uit de Russisch-Orthodoxe liturgie en folkloristische liede-
ren uit het oude Rusland. Het koor krijgt in binnen- en buiten-
land een steeds grotere bekendheid, heeft verschillende
radio- en televisieoptredens verzorgd en staat onder leiding
van de bekende televisiepresentator, musicoloog en pianist
Gregor Bak.

Dit belooft een geweldig concert te worden, want naast het
Oeral Kozakkenkoor neemt ook het 
Oekraïense topensemble Uzory deel aan dit concert.

Het concert vindt plaats in het Asta Theater en begint om
20.00 uur.
Entree € 12,50. In voorverkoop € 10,-. 
Kaarten verkrijgbaar bij:
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek, de leden van
het koor of via de website: www.beekerliedertafel.nl

Het Oeral Kozakkenkoor

In 1591 werd door Tsaar Fjodor Iwanowitz het regiment der
Oeral Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet
alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde es-
kadron van de Tsaar. De Oeral Kozakken, geliefd vanwege
hun welluidende zang, waren dikwijls aanwezig bij festivitei-
ten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze triomfen vier-
den door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en
Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel
tot 1917, het jaar van de omwenteling naar een socialistisch
regime. Na de daarop volgende burgeroorlog vluchtten vele

Voorjaarsconcert 

• 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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Kozakken naar West Europa.

In 1924 richtte de oud-kozak Andrej
Scholuch in Parijs het Oeral Kozakken-
koor op. Dit koor boekte, met name in
Duitsland, grote successen. 
Toen evenwel het koor met uitsterven
werd bedreigd werd er nieuw leven inge-
blazen door Nicolaj Romanowitz
Bessalov, die het koor in 1974 voortzette
in Nederland en alle rechten van het oor-
spronkelijke regiment officieel overgedra-
gen kreeg van Scholuch. Daardoor is het
Oeral Kozakkenkoor gerechtigd tot het
voeren van het regimentswapen. Na het
overlijden van Bessalov in 1978 en
Scholuch in 1979 heeft het koor, steeds
onder deskundige leiding en gesteund
door bekwame adviseurs, de kwaliteit
hoog gehouden. Sinds december 1993 is
Gregor Bak, die reeds tien jaar als repeti-
tor en later als tweede dirigent aan het
koor verbonden was, dirigent van het
koor.

Het Oekraïense topensemble Uzory

Het folkloristisch ensemble Uzory is in 1979 opgericht en komt
uit de Oekraïense stad Nikolaëv. De leden van het ensemble
zijn muzikale virtuozen die studeerden aan de conservatoria
van Kiev en Odessa. Zij bespelen typisch Russische en
Oekraïense instrumenten zoals de balalaika, de bayan (een
Russische variant van de accordeon) en de domra, een soort

ronde variant van de balalaika, fluit en een
keur aan slaginstrumenten. Uzory wordt ge-
prezen om het hoge niveau van de uitvoerin-
gen en de hoge muzikale standaard. Het en-
semble heeft behalve Russische en
Oekraïense folkloremuziek ook klassieke mu-
ziek en jazz op het repertoire.
Midden jaren negentig kwamen het Oeral
Kozakkenkoor en Uzory met elkaar in contact
toen het ensemble optredens gaf in
Nederland. Sinds die tijd bestaat er een
hechte samenwerking met deze Oekraïense
groep. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het koor hoopt U weer een prachtig concert aan te bieden.
Nieuwe werken zijn aan het repertoire toegevoegd. Ook zult U
het koor kunnen beluisteren samen met het Oeral Kozakken
koor. Laat U verrassen. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Oeral Kozakken koor met ensemble Uzory

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)

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

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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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

Middagprogramma 
(van 13.00 tot 16.00 uur) voor jong en oud.

Het middagprogramma staat in het
teken van sport, spel en entertainment
voor iedereen. 
Naast de gebruikelijke vrijmarkt en het
springkussen voor de kinderen zijn er
dit jaar veel leuke workshops en is er
een honkbalactiviteit.

De honk- en softbalvereniging 
Cheetahs verzorgt een uitgebreide
honkbalactiviteit. Iedereen kan een 
balletje slaan, gemeten door een
“speedgun” kijken hoe hard je gooit en
hoe hard je kunt rennen. 

Er worden diverse workshops 
aangeboden. Voor € 5,00 kun je al aan
4 workshops deelnemen. (deelname-
kaarten te koop in de witte tent van de
organisatie).

Uiteraard zijn er ook mogelijkheden
voor een lekker ijsje, drankje en een
hartige hap.  
Kortom veel leuke attracties voor jong
en oud.

Samenvatting middagactiviteiten: 

• Springkussen
• Kindervrijmarkt
• Honkbalactiviteit door HSV Cheetahs
• Workshop cupcakes
• Workshop zeepkettingen maken
• Workshop tegelmozaïek
• Workshop stoffen tasjes beschilderen
• Workshop CD versieren 
• Workshop schilderen
• Workshop snoepketting maken
• Schminken 
• Tombola

Terrassen, buffetten en catering de 
gehele middag en avond open!!

Namiddagprogramma:

Van 16.00 tot 18.00 treedt  

TRIO PARADISE
op!

Avondprogramma:
Uiteraard vindt er ook weer de
QueensParade plaats in Beek waar-
aan kinderen kunnen deelnemen
met versierde fietsen, skelters, 
bolderwagens enz.

Verkleed je als koning of koningin en
maak kans op een prijs. Er zijn 2 cate-
gorieën, een van 5 t/m 8 jaar en een van
9 t/m 12 jaar. 
De kinderen zijn welkom vanaf 18.30
uur, maar moeten uiterlijk om 18.45 uur
aanwezig zijn op de Markt met de ver-
sierde fiets, skelter of ander voertuig. 
Inschrijven kan alleen op de markt tij-
dens het middagprogramma tussen
13.00 en 15.30 uur. Iedereen die in-
schrijft krijgt dan een gratis startnum-
mer. Tussen 18.30 en 18.45 uur worden
de kinderen beoordeeld door een jury.
Deelnemers moeten wel zelfstandig
kunnen fietsen (bolderwagens met be-
hulp van ouders!). Kinderen die niet
kunnen fietsen of het tempo van de pa-
rade niet kunnen volgen blijven op de
markt. Ben je niet in de gelegenheid om
’s middags een startnummer op te
halen, dan mag je wel meefietsen, ech-
ter kun je niet in de prijzen vallen. 

Vanaf 19.00 uur zal het centrum van
Beek een bonte stoet van kleur en
geluid zijn!

Kinderen met versierde voertuigen en/of
verkleed als koning/koningin trekken,
onder begeleiding van de organisatie,

Donderdag 27 april 2016 Koningsdag!
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samen met diverse muziekkorpsen, ge-
decoreerden in mooie auto’s en andere
groepen door de straten van Beek in
een prachtige StreetParade. 

De volgende topkorpsen zijn te 
bewonderen tijdens de taptoe:

- Drumfanfare en Majorettekorps
IRENE/LUCIA uit Beek;

- DA CAPO Lisse

- Show- and Marchingband MVB
Maastricht

- TAMBOERKORPS ST. AUGUSTINUS
Oud Geleen

De afsluiting is als vanouds met
een schitterend vuurwerk. 

Wij vragen onze bezoekers om vooral
mee te doen aan
de collecte. 

13de Editie QueensParade Beek!

Tamboerkorps St. Augustinus
Oud Geleen

Drumfanfare en Majorettenkorps Irene/LuciaShow- and Marchingband MVB Maastricht

Zeker in deze tijd is het voor de 
organisatie een welkome aanvulling op
het toch altijd weer krappe budget!

Al met al bevat deze 
Koningsdag een goed gevuld

programma van 13.00 uur 
tot circa 22.00 uur!!!
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Never judge a book by 
its cover.

Letterlijk vertaald betekent dit,
oordeel niet over de inhoud ook
al is de kaft lelijk, maar meestal
slaat deze uitspraak op mensen
en ook ik maak me daar wel
eens schuldig aan, zoals ieder-
een. We hebben al heel snel
een oordeel indien iemand net
iets anders is dan de doorsnee
burger.

Enkele weken geleden kreeg ik
een boek onderhanden dat er niet alleen apart uitzag qua
cover, maar dat ook inhoudelijk absoluut niet mijn 
“leesvoer” was. 

Op de achterkant stond het volgende:
Dit boek is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in
de processen van wrok en vergeving omdat ze er mee
worstelen. Het is bedoeld voor mensen die open staan
voor het idee dat vergeven beter voor hun gezondheid
is. Het is bedoeld voor mensen die bereid zijn te zoeken
naar een manier om een start te maken met een verge-
vingsproces. 
Auteur: Sandra Kikken-Pelzer.

Nu ben ik van nature een nieuwsgierig mens als het op
boeken aankomt en ik heb het dus gelezen. Het is een, op
zijn minst gezegd, interessant boek. Of zoals een collega,
die het ook gelezen heeft, zei: “Dit stemt tot nadenken.”
De titel klonk zwaar in mijn oren net zoals de inhoud op de
achterflap. Kortom, in mijn ogen moest de auteur ook
“zwaar” van geest zijn…, toch?
Hoewel ik niet zo vergevingsgezind ben en het woord 
“vergeven” niet echt in mijn woordenboek voorkomt,
moest ik mijn mening echter bijstellen. 
Er zijn meer keuzes dan alleen maar zwart/wit, goed/fout,
vergeven/niet vergeven. 
Uiteraard wilde ik de auteur, Sandra Kikken-Pelzer, graag

VERGEVEN IS EEN W

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.- Tabakswaren & Sigaren

- Luxe Sigaren in Humidor
- Lederen Tassen & Beurzen van Bear Design
- Leuke Woon & Kado spullen
- Groot assortiment Graf & Noveenkaarsen
- Pasfoto Service voor alle officiele documenten
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ontmoeten. Iemand die zo’n beladen onderwerp durfde
aan te snijden, moest wel een bijzonder persoon zijn. 
Ik heb haar uitgenodigd om face to face een gesprek aan
te gaan, want ik had een aantal vragen. 
(Was ze ook werkelijk die serieuze vrouw, van wie ik 
uiteraard een “beeld” had?)

Never judge a book by its cover werd dus weer eens 
overduidelijk.  
Het gesprek dat we hebben gevoerd was niet alleen zeer
interessant, maar ook warm, hartelijk en amusant. 
Alsof we elkaar al jaren kenden en ik kwam steeds meer
over haar te weten. Ze heeft ruim negen jaar haar eigen
counsellingspraktijk gehad, ze is dol op fotograferen, wan-
delen, schilderen, lezen, koken, kortom een doodnormaal
mens zoals u en ik, met de gebruikelijke ups en downs.
Ik mag wel zeggen, een heerlijk mens. 
Ze vertelde trots over haar dochter die de prachtige 
tekeningen in het boek heeft gemaakt. Over haar opa,
Johan Pelser, het grote genie achter het ultieme carnavals-
lied “Allewiel” en wiens schilderijen nog op vele plaatsen in
Beek te bewonderen zijn.
Over de letter Z in haar achternaam, die eigenlijk een S
moet zijn, maar door een fout van de Burgerlijke Stand nu
toch een Z is. 
En uiteraard over het boek dat moeilijker te schrijven was
dan ze had gedacht, maar
dat uiteindelijk toch van de
drukpers rolde.
Een boek dat geen licht
verteerbare kost bevat,
maar wel een boek dat de
weg wijst naar een prettiger
leven voor een grote groep
mensen.

Ik kan uitgebreid ingaan op
het boek, maar ik ben van
mening dat iedereen zich
de moeite moet nemen het
te lezen om daarna zelf een
oordeel te vellen.

 WERKWOORD

9

En bent u nieuwsgierig geworden naar de persoon
Sandra Kikken? 

Bezoek haar website dan eens: 
www.vergeveniseenwerkwoord.nl
Daar vindt u alle informatie die u zoekt en
kunt u haar boek bestellen via een duide-
lijke bestelpagina.

Bovendien, saillant detail: 
“Vergeven is een werkwoord” is ook te
koop in onze eigen Read Shop op de
markt. 
Wat kan mooier zijn dan een Beekse
schrijver in een Beekse winkel. 

Christy

Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service! Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Het zonnetje komt!
Weer lekker op pad met een scootmobiel van Gabriel Hulpmiddelen!

Bij Gabriel krijgt u : 
- Goed advies en goede service!

- 10 jaar ervaring 
- Professionele werkplaats en pechhulp service

- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg
- Gratis veilgheidshesje

- Officiële dealer van diverse merken
Aanbiedingen geldig tot 30 april 2017Wij leveren ook service aan huis!

Opvouwbare
scootmobielen 

gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe

scootmobielen!
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 AVEVE Meststof voor 
groenten & fruit   10 kg 
•  zachte werking voor een 

evenwichtige groei
• geschikt voor 

biologische teelt 

€16,25
i.p.v. € 17,75

Promo’s geldig t.e.m. 08/04/2017

 Voorkom slakkenschade met biologische 
slakkenkorrels of koperen ringen

Meer plezier
in je moestuin
 Plant nu je aardbeien voor
een optimale oogst! 

gratis
3+1

Aardbeien  
 potmaat 10,5 
€1,50 €1,13   / stuk 

 bij aankoop van 4 stuks 

Aardbeiplantzak  
€ 6,95   € 5,56 

korting
20%

AVEVE Slakkenschrik
koperen ring 

10%
korting

Natria Slakkenkorrels 
500 g
€9,99  € 7,99

korting
20%

We geven je graag 
advies betreft de 
verzorging van 
je kippen.

Bestel je kippen 
bij Aveve

 BEEK - POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE - LOCHT 2
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

13e jaargang nr. 4  (maart) 1987 

….. Foutje..... ja u ziet het goed weer een nummer voor maart.
Helaas is daar een (druk?) foutje ingeslopen. Het moet
april zijn, maar dat weet iedereen.

….. Het hoofdartikel in deze
editie gaat over het 
jubileum van de kerk van
Genhout.
Onder de titel 
“St Hubertuskerk van
Genhout.... 50 jaar”,
geeft pastoor v. Oss
s.m.m. een overzicht van
de gebeurtenissen. 

Toen Genhout zich in 1932 af-
scheidde van de parochie St.
Martinus in Beek werd er voor
de nieuwe parochie een nieu-
we bouwpastoor benoemd.
Het was A.F.L. Welters uit
Voerendaal. De speelplaats
van de school was voor 

enkele jaren getransformeerd tot noodkerk. Tijd die nodig
was om de nodige gelden in te zamelen voor een nieuwe
kerk. De bouwpastoor haalde de grootste Limburgse 
kustenaars naar Genhout. Niet voor niets kreeg de kerk
vaak de benaming “schatkamer van kerkelijke kunst”,
“Kerk van Limburgse kunstenaars”,  “een godshuis vol
kunst”, “het kleinood van Genhout”. 

….. Genhout gonst van jubilea en feesten, Kerk 50 jaar, het
kerkelijk zangkoor 55 jaar, de St. Hubertusschool 55 jaar
en de fanfare St. Antonius 70 jaar.

….. Vorige week vierde mej. A.M. Smeijsters van de
Counelaan als oudste inwoner haar 100 ste verjaardag.

Natuurlijk vele felicitaties. 
Ook van burgemeester v. Goethem.

….. Het buitenbad van Beek moet dicht.Het exploitatietekort
van het zwembadcomplex bedraagt zo’n slordige half
millioen. Het binnenbad blijft (voorlopig) open omdat het
een meer sociaal-maatschappelijke functie heeft.

….. Het jongerentoneel in Neerbeek bloeit. Zij zullen het stuk
“Dwazen” van Neil Simon opvoeren.

….. Alom feest. In Beek en alle kernen zijn er feestelijkheden.
En dat alles ter ere van Koninginnedag. Het feest-
programma staat uitgebreid in deze Nuutsbaeker.

….. En op de praatstoel deze maand de man die iedereen
kent in Beek en als representant van tante Post n.l. 
Sjèr Kengen. Een man die kunstig en geamuseerd kan
vertellen en zo de anecdotes uit zijn mouw schudt. 

….. Nog een groot feest. Het kerkgebouw van de hervormde
kerk in de Raadhuisstraat bestaat 150 jaar. Bij die 
gelegenheid is op de pas aangelegde Jeu de Boules
baan een groot toernooi waar iedereen kan inschrijven.

….. In  mei zal de gemeente een enquete houden naar de 
publieksvriendelijkheid van het gemeentehuis. We zijn 
benieuwd.

….. En de provinciale statenverkiezingen gaven voor Beek de
volgende uitslag:
- CDA, Steinbusch 362 stemmen; Wachelder 361; 

Eijssen 417.
- VVD, Geijsen 138; Augustus 211. – PvdA, 

Haidar Ahmad 305; -D’66, v.Erp 119;
- PPR, Mennens 300; PNL, v.Tilburg 146; 

Beckers-v.d.Wall 290.
….. De tijdsindeling van de nationale herdenkingsdag omvat

o.a een gebedsdienst met pastoor Quanjel, Rabbi van
Gelder jr. En dominee J Roëll.

…..  Hebben ze uw fiets gejat. Dan kunt u op de fietsenkijkdag
misschien uw karretje terugvinden op het politieburo aan
de Julianalaan. Groepscommandant Boerboom vraagt
wel om het bonnetje van aangifte mee te brengen.

Ik ga het bonnetje zoeken, of hebben ze dat gepikt.

Groetjes 
Japo
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HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

Tel.: +31 (0)46 451 99 22
E-mail.: info@molgeurts.nl
Website: molgeurts.nl

Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, 
re-styling, maar vooral serieus vakwerk!

50%
KORTING OP DE STOFNeem een foto mee van uw oude zitmeubel.Wij maken direct een passende offerte voor de perfecte herstoffering!

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS GROEP

WONEN HERSTOFFEREN B2B PROJECTEN

WIJREPARERENOOK UW BESTAANDE ZITMEUBEL

IVN Spau-Beek
Zondag 23 april

Jaarlijkse bloesemwandeling
Wilt U ook genieten van die prachtige
bloesem in ons schitterende glooiende
Beekse landschap.

Wandel dan samen met het IVN Spau-Beek
door ons mooie karakteristieke landschap met
zijn rijke historie en markante gebouwen. 
Tijdens deze wandeling zullen enkele korte 
vertelmomenten aanwezig zijn, hoofdzaak blijft
toch de wandeling door het schitterende 
landschap van Beek en zijn kerkdorpen. 
Dit is zeker ook mooi om de buitengebieden
van uw gemeente beter te leren kennen.

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.

Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek
13.30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Konings-
vogelschieten

Op zondag 7 mei organiseert
Schutterij St. Laurentius Spaubeek
weer het Koningsvogelschieten. 

De dag zal worden begonnen met
een bezoek aan de 
St. Laurentiuskerk en het Kerkhof. 
Daarna is er een gezamenlijk ontbijt
en het betalen van de contributie. In
de middag wordt het huidige 
koningspaar opgehaald en om 
15.00 uur worden de genodigden bij
de kerk opgehaald.
Om 16.00 uur wordt begonnen met
het schieten op de vogel. Wie zal de
nieuwe koning worden van
Schutterij St. Laurentius Spaubeek
in het nieuwe schuttersseizoen?
Het koningsvogelschieten is een 
van de hoogtepunten van het 
schuttersseizoen. 
Iedereen is welkom om deze altijd
spannende strijd bij te wonen.
Locatie; nabij 't MFC 
't Raodhoes in de Musschenberg.
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Beste lezers, jongens en meisjes,

Onderstaand treffen jullie de programma’s aan van de afdelin-
gen van het Oranjecomité Beek.
Zoals jullie zien, zijn er niet alleen in het centrum van Beek
maar ook in Spaubeek, Neerbeek en Genhout allerlei festivi-
teiten georganiseerd in het kader van de viering van
Koningsdag 2017.
De festiviteiten zijn zodanig gepland dat iedereen vervolgens
kan deelnemen aan de “ Streetparade” voorafgaande aan de
Taptoe op de Markt in het Centrum van Beek. 
Dus alle kinderen uit Beek, Spaubeek, Neerbeek en Genhout
kunnen dit jaar met hun versierde fietsen en voertuigen deel-
nemen aan die geweldige muzikale Streetparade.

Beste mensen, jongens en meisjes laten we er samen een ge-
weldig feest van maken. Beek kleurt Oranje, in Beek is de
hele dag wat te beleven en samen sluiten we af met de 13e
editie van de Queensparade, georganiseerd door de Stichting
QueensParade Beek. 

Het Oranjecomité Beek.  

CENTRUM BEEK:  LOCATIE: MARKT 
TIJD: 13.00 TOT 16.00 UUR
TERASSEN – BUFFETTEN – CATERING

GRATIS DEELNAME:
• KINDERVRIJMARKT - SPRINGKUSSENS - 

HONKBALACTIVITEITEN, (VERZORGD DOOR DE 
HONK- EN SOFTBALVERENIGING DE CHEETAHS)

• SCHMINKEN - TOMBOLA.

DEELNAME AAN 4 WORKSHOPS NAAR KEUZE € 5,--;
• WORKSHOPS: 

CUPCAKES, 
ZEEPKETTINGEN MAKEN, 
TEGELMOZAIEK,
WORKSHOP STOFFEN TASJES BESCHILDEREN, 
CD VERSIEREN, 
SCHILDEREN, 
SNOEPKETTING MAKEN. 

SPAUBEEK: LOCATIE: M.F.C.
TIJD: 10.30 TOT 11.30 UUR.
TERRAS MFC – BUFFET – CATERING.

GRATIS DEELNAME.

• 10.30 UUR VERSIERDE FIETSEN EN ANDERE 
VOERTUIGEN TOUR VOOR KINDEREN. 
KINDEREN ONTVANGEN CONSUMPTIEBON.

• 11.30 UUR DEFILÉ VOOR DE GEDECOREERDEN.

• TOT 16.00 UUR: ACTIVITEITEN - SPELEN - 
GEZELLIGHEID VOOR KINDEREN EN OUDERS.

NEERBEEK: 
LOCATIE: GEMEENSCHAPSHUIS NEERBEEK   
TIJD: 9.30 TOT 12.00 UUR

• 9.30 TOT 11.30 UUR: FIETSEN VERSIEREN, SCHMINKEN,
SPRINGKUSSEN.

• 11.30 UUR: RONDJES FIETSEN OP PARKEERPLAATS
VOOR HET GEMEENSCHAPSHUIS ONDER MUZIKALE
BEGELEIDING VAN DE FANFARE ST. CALLISTUS. 

• 12.45 UUR: PRIJSUITREIKING WINNENDE FIETS. 
UITDELEN SNOEPZAKJES EN BALLONNENWEDSTRIJD
(OPLATEN BALLONNEN).

GENHOUT:  
LOCATIE : GEMENSCHAPSHUISHUIS ’T TREFPUNT  
TIJD 13.30 TOT 16.30 UUR.

• 13.30 TOT 15.00 UUR: 
KINDERBINGO IN ’T GEMEENSCHAPSHUIS.

• 15.00 TOT 16.30 UUR: GEZELLIGE MIDDAG VOOR DE
KINDEREN IN GEMEENSCHAPSHUIS ’T TREFPUNT:
CLOWN-ARTIESTEN-ETC.

• 16.30 UUR: RONDJE GENHOUT MET VERSIERDE 
FIETSEN, BALLONNEN ETC.

ORANJEFEESTEN IN DE GEMEENTE BEEK 
KONINGSDAG 27 APRIL 2017

Terweijerweg 9,  Heerlerheide,  Tel. 045 -5213477  www.orcacool.nl
We werken momenteel hard aan een vernieuwde website maar onze oude staat gewoon nog voor u klaar. Volg ons op Orca Cool  

Be Hip * Tafel in Stijl
Alles voor een trendy gedekte tafel.

Waarom kiezen voor standaard, kies voor Hip, kies voor anders!

Kom eens langs in onze vernieuwde Shop de koffie staat altijd klaar!
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Deze vraag wordt in het Diergeneeskundig Centrum Beek
regelmatig gesteld. In principe kan dit, maar er is geen
reden tot paniek. De nadruk ligt op kan, want in de praktijk
valt dit reuze mee. 

Om dat te kunnen bewijzen, zijn de dierenartsen van de
praktijk een volledig onafhankelijk ontlastingsonderzoek
gestart. Hiervoor is de hulp van alle vierpotige inwoners
(honden en katten) van Beek en omgeving nodig.

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

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

NIEUW! ✔ Refill-inkjets
NIEUW! ✔ 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

Het adres voor:Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Huishoudtextiel
Beenmode Baby kado artikelen 
Foundation

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur

dinsdag gesloten

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

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

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

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

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

Diergeneeskundig Centrum B

Wist u dat......

• Toxoplasmose een parasiet is die voor kan komen in
de ontlasting van katten en dat deze bij zwangere
vrouwen een probleem kunnen vormen voor het 
ongeboren kind. Reden genoeg om bij zwangerschap
de kattenbak niet meer te verschonen.

• Giardia een parasiet is die ook in de ontlasting van
honden en katten voor kan komen? Giardia kan een
lang aanhoudende diarree veroorzaken.

• Coccidiose in de darm en ontlasting voor kan komen?
Deze kunnen een hardnekkige diarree bij pups 
veroorzaken, soms met bloed erbij.

• er meerdere wormen bij honden en katten kunnen
voorkomen in de darm en daardoor verspreid kunnen
worden via de ontlasting (o.a. spoelwormen, 
haarwormen, zweepwormen, mijnwormen, 
longwormen en lintwormen?
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darmen van onze huisdieren. Gek genoeg, wordt er door de
farmaceutische industrie nagenoeg alleen aandacht besteed
aan de wormen en niet  aan bijvoorbeeld Toxoplasmose. De
adviesfrequentie voor ontwormen is in de loop der tijd ver-
hoogd van één keer per jaar en twee keer per jaar, naar vier
keer per jaar. Nu beginnen er zelfs stemmen op te gaan om de
huisdieren maandelijks te ontwormen. 

Onderzoek besmetting van huisdieren

Is dit nog wel realistisch?  
Aandacht voor de darmparasieten en daarbij ook de wormen
is gewenst. De artsen van het Diergeneeskundig Centrum
Beek willen daarom middels een volledig onafhankelijk onder-
zoek vaststellen of en in welke mate onze huisdieren besmet
zijn met allerlei parasieten. 

Hoe meer diereigenaren bereid zijn mee te doen aan dit onder-
zoek, des te representatiever wordt de uitslag.
Diergeneeskundig Centrum Beek vraagt dan ook alle inwoners
van Beek met huisdieren om mee te doen aan dit regionale
onderzoek.

Iedereen kan meedoen aan dit onderzoek, ook als ze geen
klant zijn van Diergeneeskundig Centrum Beek. 
Op de praktijk liggen speciale inschrijfformulieren voor dit re-
gionaal onderzoek. En mocht iemand er aan mee willen doen?
Dan krijgen ze ook een her-ontlastingsonderzoek gratis (indien
de uitslag van het eerste onderzoek positief werd bevonden)
en een monster van Bony Bio Compleet, een supplement voor
de darmflora van honden en katten. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op
www.dgkcentrum-beek.nl. 
Het inschrijfformulier kan ook per mail worden opgevraagd:
info@dgkcentrum-beek.nl. 

DE ZONNIGE VOORJAARSWEKEN!

ACTIES GELDIG  
T/M 30-4-2017

20%  

KORTING  
 

OP TERRAS- 

ZONWERING

VAN LUXAFLEX

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     +31 (0)46 474 23 11     /     KIJK OP WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL VOOR ALLE ACTIES!

GRATIS OPMETEN ÉN MONTAGE  
BIJ ALLE  SHUTTERS

m Beek start regionaal ontlastingsonderzoek
KAN IK ZIEK WORDEN VAN MIJN HUISDIER?

Veel voorkomende parasieten

Een bekende parasiet is bijvoorbeeld toxoplasmose die voor
kan komen in de ontlasting van katten. Een parasiet die bij
zwangere vrouwen een probleem vormt voor het ongezonde

kind. Andere parasieten die honden bij zich kun-
nen dragen, zijn giardia en coccidiose. Beide
veroorzakers van diarree. 

Wormen

Maar het meest bekende
probleem zijn de wormen.
Deze worden via de ontlas-
ting verspreid (denk aan
speeltuinen, parken etc.) en
vele verschillende vormen
hebben, o.a. spoelwormen,
haarwormen, zweepwormen,
mijnwormen, longwormen en
lintwormen.  

Bij de  spoelwormen – Toxocara cati bij de kat en Toxocara
Canis bij de hond – kunnen de larven ook in het lichaam van
mensen trektochten maken en daar vage klachten geven als
hoofdpijn, spierpijn, griepachtige verschijnselen. Bij kinderen
kunnen de larven van deze worm in het oog terecht komen
(één keer gezien in de kliniek, één keer teveel dus) waarbij het
oog reddeloos verloren is. Er zijn dus darmparasieten bij onze

huisdieren die een
zogenaamde zoönose
zijn. Dat wil zeggen dat
de besmetting over ge-
dragen kan worden op
de mens.

Ontwormen, 
4x per jaar?

Al met al reden om
aandacht te besteden
aan de parasieten in de

Spoelwormen

Giardia
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De kerkbesturen van de beide parochies van pastoor van Oss, Genhout
en Schimmert, zijn volop bezig met de voorbereiding voor de feestelijke
viering van het gouden priesterfeest van hun herder.

Aangezien deze John van Oss in 1937 in Druten is geboren, gaat hij, dit jaar dus
ook zijn 80ste verjaardag vieren, esgodbleef.
Vanuit Druten in Gelderland kwam hij in 1949 als twaalfjarige jongen naar het verre
Schimmert, naar Ste. Marie, de apostolische school van de paters Montfortanen.
Hier werden de eerste stappen richting het priesterschap, richting Montfortaan
gezet.
Na het klein seminarie volgde hij nog een jaar noviciaat in Meerssen en zes jaar
groot seminarie in Oirschot. Daar werd hij op 5 maart 1967 tot priester gewijd. 
En op 1 april droeg hij zijn eerste H. Mis op in Druten.

Geheel in stijl met de soberheid van Montfort, wiens 300ste sterfdag vorig jaar werd
herdacht, ziet pastoor graag een eenvoudig feest op een locatie tussen de dorpen
Schimmert en Genhout. 

Met deze wensen is een organisatiecomité aan de slag gegaan.
Het gouden feest wordt gevierd op woensdag 24 mei en donderdag 25 mei 2017,
Hemelvaartdag. Als feestlocatie is hoeve Printhagen gevonden, die voldoet aan de
wens van pastoor.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 24 mei 19.00 uur Plechtige Eucharistieviering uit dankbaarheid in de
Sint Hubertuskerk in Genhout.

Donderdag 25 mei 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering uit dankbaarheid in de
Sint Remigiuskerk in Schimmert
14.00 uur Receptie in de schuur van hoeve Printhagen

Pastoor van Oss s.m.m.  heeft ook nog een andere wens, een boek uitgeven. Een
boek dat gaat over zijn grote hobby, waardoor hij ver buiten Genhout en
Schimmert, bekend is geworden, het verzamelen van kerststallen van over de hele
wereld. Hij wil in dit boek graag een beeld schetsen van zijn unieke verzameling.
Het samenstellen van dit boek vergt heel veel tijd, waardoor de aanbieding van dit
boek pas rond de Kerst van dit jaar aan hem kan worden aangeboden.
Eventuele giften wil hij aan de realisatie van dit boek spenderen.

Vanuit het bekende warme hart voor hun pastoor zullen de inwoners van Genhout
en Schimmert er een heel mooi jubileumfeest van maken.

Gouden priesterfeest Pastoor
John van Oss s.m.m. Schimmert

IVN Spau-Beek

3 mei
Kruidenwandeling 

Zoals deelnemers aan deze excur-
sie wel weten, onkruid bestaat niet.
Wij gaan deze avond op bezoek bij
een aantal voor de mens nuttige
planten. Dat kan zijn omdat ze lek-
ker zijn om op te eten of als thee te
drinken, of omdat gedacht wordt
dat ze medicinaal nut hebben, dan-
wel op een andere manier gebruikt
werden of worden. 

Mochten we wilde planten vinden
geschikt voor thee, die kans is
groot, dan zullen we deze thee voor
u maken en proeven na afloop van
de excursie.
Ons zoekterrein is gelegen bij de
Geleenbeek, nabij ons IVN
Natuurcentrum.
N.B. We gaan geen zeldzame krui-
den plukken op dit terrein, wel aan-
wijzen en bespreken. Daar waar een
overdaad te vinden is, bv van
brandnetels of paardebloemen,
geldt dit niet.

Informatie: 
Elly Graafmans 046-4374800

Datum: 3 mei
Start wandeling: 19.00 uur 

Deelname aan alle activiteiten 
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.

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

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl
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AAN ALLE PATIËNTEN VAN 
GEZONDHEIDSCENTRUM
NEERBEEK:

MELD U AAN OM SAMEN
MET ONS TE BEWEGEN
VOOR UW GEZONDHEID !

WAT GAAN WE DOEN?

16-20 WEKEN WANDELEN IN GROEPSVERBAND

WIE LOOPT MET U MEE?

DE WANDELCOACH, DE HUISARTS, DE PRAKTIJK-
ONDERSTEUNER, DE FYSIOTHERAPEUT EN DE DIËTISTE

WANNEER STARTEN WE?

WOENSDAG 26 APRIL IS DE EERSTE WANDELING VANAF
12 UUR, VERTREK VANAF HET GEZONDHEIDSCENTRUM
NEERBEEK

WAT IS HET DOEL?

SAMEN BEWEGEN EN CONDITIE OPBOUWEN
WERKEN AAN SOCIALE CONTACTEN
EN VOOR PATIENTEN MET SUIKERZIEKTE: 
MEEDOEN AAN DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE OP
30 SEPTEMBER 2017 

MEER INFORMATIE?

KOM NAAR DE INFORMATIE BIJEENKOMST WOENSDAG
19 APRIL OM 12.00 UUR IN HET GEZONDHEIDSCENTRUM.

WIJ HOPEN DAT U ENTHOUSIAST RAAKT  EN WE U
MOGEN VERWELKOMEN OP WOENSDAG 19 APRIL
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ALVAST CONTACT 
OPNEMEN MET MEVR C. ROMANS (HUISARTS) OF 
MARIE-COLIEN CUIJPERS (PRAKTIJKONDERSTEUNER)

Samen bewegen
voor uw gezondheid Op woensdagmiddag

17 mei 2017 wordt
door de KBO Beek een
lezing georganiseerd over

Een oud Limburgs gebruik
“De Kroedwuschj”

De lezing wordt verzorgd door mevrouw 
Trudy Willems

Het programma begint om 14.00 uur en vindt plaats in
het lokaal van de KBO aan de Molenstraat 158.

Het programma bestaat uit twee delen in de pauze
wordt een door mevrouw Willems gemaakte 
kruidenlikeur aangeboden.

Graag vooraf aanmelden 
bij dhr. Lei van Oostrom telf. 046-4377082 of 
per e-mail leon.van.oostrom@mail.com.

KBO Beek

Hulserstraat 83, Geulle | T 043 364 13 08
www.vissers-woninginrichting.nl
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Vrijdag 9 januari gaf
burgemeester mevrouw
van Basten-Bodin het
officiële startschot voor
de sprookjestocht.  
Na dit startschot zijn wij
overdonderd door alle
enthousiaste reacties.
Binnen 1,5 week had-
den zich al ruim 80 vrij-
willigers aangemeld,
deze teller loopt als-
maar op. Ruim 100 vrij-
willigers hebben zich
tot nu toe aangemeld.  

Ook vanuit het bedrijfs-
leven krijgen we veel
respons om een steen-
tje bij te dragen aan de sprookjestocht. 
Wilt u ook uw bijdrage leveren? Neem
dan contact met ons op.

De voorbereiding

Achter en voor de schermen zijn wij
volop bezig met de voorbereidingen.
Vergunningen worden geregeld en het
draaiboek wordt samengesteld. 
Alle rollen voor de acteurs zijn inmiddels
verdeeld, de decors zijn ontworpen en
binnenkort gaan we starten met het
bouwen van de decors. 

Onder leiding van onze regisseur Thijs
van Es zullen onze sprookjesfiguren be-
ginnen met de repetities om de bezoe-
kers op zondag 9 juli mee te nemen naar
een sprookjesachtige wereld.
Het start en eindpunt van de sprookjes-
tocht zal plaatsvinden voor het gemeen-
tehuis waar een gezellig plein zal wor-
den ingericht met volop vertier voor de
kinderen én een natje en een droogje
voor de ouders.

Dagbeeker als maatschappelijk
goede doel

Als sprookjestocht willen wij maat-
schappelijk ook ons steentje bijdrage.
We doen dit door de Dagbeeker Beek te

ondersteunen met
het realiseren van
een snoezeltuin, zo-
dat de cliënten als
het mooi weer is
kunnen genieten van
een tuin vol beleve-
nissen.

Kaartverkoop:

Op 16 april zal de
voorverkoop voor dit
magische evene-
ment van start gaan. 

Kaarten kosten € 5,-
en  zullen online te
zijn verkrijgen via:

• onze website 
www.sprookjestochtbeek.nl. 

• Café D'n Dobbele Vônck 
• Eetcafé / Hotel Napoleon
• Sjeunkes 
• Slagerij van Melick (Makado Beek)

Info: Op de hoogte blijven van alle 
sprookjesachtige ontwikkelingen kan
via onze website 
www.sprookjestochtbeek.nl,
Facebook (sprookjestochtbeek) en
Instagram (sprookjestocht beek).

Vrijwilligers

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilli-
gers om 9 juli samen tot een onvergete-
lijke dag te maken. 
Aanmelden kan via onze website.

Een succesvolle sprookjestocht doen
we samen! 

Organisatie Sprookjestochtbeek 2017
info@sprookjestochtbeek.nl

Sprookjestochtbeek 2017: zondag 9 juli 2017

• Diverse gezichtsbehandelingen
• Pedicure behandelingen
• Hotstone-, en

ontspanningsmassages

Moederdagcadeau?
Haal een beautybon bij:

Klinkeberglaan 5 • 6191 KE Beek • Tel. 046 - 4334030

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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Zaterdag 11 maart was het een drukte van belang in de
Carmelwijk. 

Maar liefst 2 activiteiten werden er in het kader van
NLdoet georganiseerd. In de ochtend waren ongeveer
twintig mensen actief om de speeltuin “De Speeltrein”
weer speelklaar te maken. En dat is gelukt! 
Een mooi berghuisje is opgezet, de toestellen zijn
schoon, het onkruid is weg!

In de middag vond het ouderenevent plaats in
de muziekschool. Ruim 60 ouderen hebben ge-
noten van een heerlijk boerenbuffet gemaakt
door onze vrijwilligers. Er was een mooie pre-
sentatie van de renovatie waarbij een luid ap-
plaus klonk toen werd verteld dat ook de balus-
trade vernieuwd ging worden. Er werd bingo en
een muziekspel gespeeld en er heeft een loterij
plaatsgevonden.

Alle bezoekers kregen een leuke 
cadeautas mee naar huis.

Maar… het aller bijzonderste was dat
de gouverneur, dhr. Theo Bovens,
met 10 collega’s onze vrijwilligers is
komen helpen. Aan de foto’s kun je
zien hoe een en ander verlopen is!

Hulde aan alle vrijwilligers van deze
mooie dag!

19

NLdoet in de Carmelwijk
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Laat u betoveren door de 
nieuwe theatershow van 
Vocal Chord: 
‘MAGICAL’

o.a the rose, Send in the clowns, 
Take me to the water  worden in het
bekende Vocal Chord-jasje gestoken. 

Zoals reeds bij het publiek gekend,
zal  ook nu Vocal Chord versterkt
worden met een gastoptreden… 
ditmaal een Mysterie Guest.

Kortom laat Vocal Chord u 
meenemen naar een magische wereld
waarin u visueel en muzikaal even 
betoverd wordt.

Wanneer: 24 mei 2017

Waar: Parkstad theater Heerlen
LIMBURGzaal

Aanvang: 20.30 uur

Vocal Chord’s
nieuwe

theatershow
‘Magical’

20

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.
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Een landschap heeft verhalen in zich. Door de
restauratie en ontwikkeling van Bezoekers-
centrum Oude Pastorie in Beek worden die ver-
halen weer zichtbaar en beleefbaar. Daar hoort
ook het landschapsherstel van het historisch
agrarische landschap bij. 
Er gaat zich rondom het bezoekerscentrum een
boerentuin ontwikkelen en om het historische
complex heen is tijdens de Boomfeestdag van
15 maart een hoogstamboomgaard aangeplant.

Bijzondere combinatie 

De aanplant van de hoogstamboomgaard werd
door Het Limburgs Landschap gecombineerd met
de start van de aanleg van een oorlogsmonument.
Dit monument herdenkt de tien vliegeniers van een
bommenwerper die op 14 oktober 1943 hier in het
veld neerstortte. Het initiatief voor dit monument
komt van een groep inwoners uit Beek.
Schoolkinderen van vier basisscholen uit Beek
waren bij deze bijzondere boomfeestdagviering betrokken. 
Zij hebben lessen gekregen over de geschiedenis en hebben

gedichten gemaakt. Op de Boomfeestdag mochten ze hun
tien ’vliegeniersbomen’ planten. Na de aanplant van deze ker-

senbomen die in het monument worden op-
genomen, is het ontwerp van het monument
gepresenteerd door de initiatiefnemers en
ontwerper Jerôme Paumen. Het monument
wordt op 14 oktober onthuld.
Na de tien ‘vliegeniersbomen’ werden nog
21 andere fruitbomen geplant; pruimen, ap-
pelen en peren. Vanzelfsprekend allemaal
hoogstambomen omdat die bij het herstelde
monument het beste passen. Beek is er met
hulp van de eigen inwoners weer wat mooi-
er op geworden. 

Foto’s: 
Kinderen van vier basisscholen uit Beek
hebben tijdens de Boomfeestdag op
woensdag 15 maart een hoogstamboom-
gaard aangeplant bij Bezoekerscentrum
Oude Pastorie in Beek. Foto’s: Stichting
het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Bijzondere boomfeestdag in Beek

Kinderen van vier basisscholen plantten
hoogstamfruitbomen bij Bezoekerscentrum Oude Pastorie
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post. 
Dit betekent dat er op  maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.  

Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:  
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Brandweer 
onder nr. 06-50203584  

JEUGDBRANDWEER 

Ben je tussen de 11 en 18 jaar? 
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer 
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd  in Schinnen. 
www.brandweer.nl/zuid-
limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER” geeft de
brandweer een tip m.b.t (brand)veiligheid.  

Deze maand: 112, DAAR RED JE LEVENS MEE!!!

Stel, u heeft de brandweer nodig. 
Wat gebeurt er nu allemaal als u 
112 belt? 
Veel mensen denken nog steeds dat
ze dan “de brandweer in hun
dorp/stad” aan de lijn krijgen. 
Maar dat is niet zo. Op het moment
dat u 112 belt, komt er een razendsnel
proces op gang, dat ervoor zorgt dat
de juiste hulpverleners (politie, 
ambulance en/of brandweer), met de
juiste middelen, zo spoedig mogelijk
op het juiste adres aanwezig is. 

Er is brand, wat dan?

U hebt brand in huis. Probeer dan niet
in paniek te raken en zorg dat u (en de
uwen) in veiligheid komen. 
Een tip: als u via de voordeur vlucht,
trek deze dan weer dicht en vergeet
uw sleutels niet mee te nemen!! Één 
of meerdere rookmelders waarschu-
wen u in een vroegtijdig stadium, 
indien er brand is in uw woning of 
garage. Aangezien de meeste mensen
over een mobiele telefoon beschikken,
gaan we ervan uit dat u met uw 
mobiele telefoon 112 belt. U krijgt dan
het KLPD in Driebergen aan de lijn en
die vragen u in welke plaats u hulp
nodig heeft. De telefoniste schakelt u
dan meteen door met de juiste meld-
kamer voor uw woonplaats, in geval
van Beek is dat de meldkamer in
Maastricht. Belt u met een vaste 
telefoonaansluiting, dan wordt u 
meteen doorverbonden met de 
meldkamer in Maastricht. Dit omdat
de telefooncentrale herkent dat u 
vanuit het 046-district belt. Vervolgens
vraagt iemand aan u welke hulpdienst
u nodig heeft: politie, ambulance of
brandweer. 
In geval van brand spreekt het voor
zich dat u dan de brandweer nodig
heeft. U wordt dan doorgeschakeld
met de meldkamer brandweer. 
Dit alles gaat binnen enkele tientallen
seconden!!

De brandweer-meldkamer

Als u de centralist van de brandweer
aan de lijn heeft, probeer dan rustig en
duidelijk zijn of haar vragen te beant-
woorden, zodat er zo snel mogelijk
hulp uw kant op gestuurd kan worden.
De brandweer dient vanaf het moment
dat u belt, maximaal 8 minuten later
op de plaats van de hulpverlening
aanwezig te zijn. Soms is dit moeilijk
haalbaar, denk aan verkeersdrukte,
gladheid of wegafsluitingen. 

Tips

• Breng uzelf en anderen in veiligheid,
probeer alleen een kleine beginnen-
de brand zelf te blussen zonder uzelf
in gevaar te brengen!! 

• Indien u het huis verlaat, probeer
dan deuren dicht te doen, maar ver-
geet niet de voordeursleutel. Dit kan
een hoop schade en tijd schelen.

• Belt u met 112, probeer dan rustig
en duidelijk de vragen van de 
centralist te beantwoorden. 

• Rookmelders in uw huis vergroten
uw kans om veilig te kunnen 
vluchten.

• Wachten duurt altijd lang, zeker bij
brand in uw eigen huis. Maar de
brandweer doet er alles aan om zo
snel mogelijk bij u te komen.

• Kijk eens rond in uw eigen straat…..
Is uw huis goed bereikbaar voor de
brandweerwagen? 

Mocht er toch brand ontstaan of
een hulpverlening nodig zijn door
wat voor een reden  dan ook bel dan
meteen 112 en zeg wat er aan de
hand is.

Geef Uw naam, adres en plaats
door waar de brand of hulpverlening
nodig  is, zodat de Centrale van de
Brandweer adequaat kan reageren,
en de brandweer zo snel mogelijk
waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Ons kerkelijk zangkoor met een gastzanger. Het koor heeft gedurende het jaar heel wat uitvoeringen,
feestelijke en daarnaast ook droevige. 

Op deze foto zitten ze in hun toenmalig officiële tenue in ongeveer volledige bezetting.
Hier en daar is het misschien moeilijk om iedereen te herkennen, maar dat komt natuurlijk door de vaste ‘slagorde’ die de

stemmen bij elkaar houdt.
We zijn benieuwd hoeveel leden herkend worden en zien graag uw reactie tegemoet.

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 134

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.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
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Het herenteam van Smezo/BFC, dat
onder leiding staat van Nick Onink, heeft
zaterdag 18 maart met de winst op
Achilles het kampioenschap in de 1e di-
visie zeker gesteld. Hiermee weten ze
ook dat het komend seizoen een plekje
in de eredivisie voor ze is gereserveerd.
Een prestatie die aan het begin van het
seizoen helemaal niet verwacht werd,
omdat het team net gepromoveerd was
van de 2e naar de 1e divisie. Het be-
stuur en de leden van handbalvereniging
BFC en hoofdsponsor Smezo zijn super-
trots op de toppers van het 1e heren-
team. 

Veel potentieel in de groep

Nick Onink, trainer / coach van het
heren senioren 1 team van Smezo/BFC
vertelt dat in juni, toen hij aan deze klus
begon, al duidelijk was dat er heel veel
met deze groep mogelijk was. “Dat was
een van de redenen om voor dit avon-
tuur te kiezen. Moet een ploeg die ge-
promoveerd was, was het voor mij hel-
der dat we eerst in de veilige zone
moesten komen. Als promovendus bakt
men kleine broodjes, zeggen ze in
Duitsland, en dat was zeker iets waar ik
op gehamerd heb. Het werd al snel dui-
delijk dat we niet naar beneden, maar
naar boven moesten kijken. Als je dan
negen wedstrijden voor het einde van de
competitie aan kop staat, dan hoop je
als trainer alleen maar dat het niet te
vroeg is. Je wil op het einde van de
competitie op plek 1 staan en niet 9
wedstrijden ervoor.”

Samen naar succes

Het kampioenschap is natuurlijk iets dat

niemand had durven dromen. Een goed
jongensboek met een fantastisch einde,
maar nu is iedereen ook uitgedaagd.
Nick vertelt: “Staf en vereniging moeten
zorgen dat de faciliteiten beschikbaar
zijn om volgend seizoen de eredivisie te
bevechten. Het team moet om elk punt
gaan vechten en de supporters zijn uit-
gedaagd om als één blok achter het
team te blijven staan, ook als het een
keer niet meezit.” Handbalvereniging
BFC is een club waar iedereen meetelt,
waar de handbalsport door iedereen be-
dreven kan worden. Of je nu veel talent
hebt of wat minder, ook voor mensen
met een fysieke of verstandelijke beper-
king. Nick is na zijn komst in juni 2016 al
snel opgenomen in de BFC familie. “De
sfeer in het team is fantastisch. In een
club als BFC mag je trouwens meer over
familie dan over club of team spreken.
En in deze familie is iedereen even be-
langrijk. In Beek is iedereen trots om het
BFC logo op de borst te dragen. En juist

dat is wat we willen en in de toekomst
vooral ook willen volhouden. Voor mijn
gevoel is er een goede mix van prestatie
en gezelligheid. Heerlijk om daar als trai-
ner/coach mee te werken.

En komend seizoen? 

Nick begint te lachen als hij verwach-
tingsvolle vragen krijgt over het komen-
de seizoen. “Daar komen de kleine
broodjes weer. Het doel is om ons veilig
te spelen. We willen die plek in de eredi-
visie natuurlijk niet meteen afgeven. Elke
andere uitspraak zou onzin zijn en als er
andere verwachtingen zijn, dan zijn die
onterecht. OCI-Lions 1 heeft ons in de
bekerwedstrijd (op 14 februari 2017)
even duidelijk laten ervaren waar onze
grenzen liggen. We zien dat we voor de
absolute top nog tekort komen. Dromen
mag, maar we blijven reëel en gaan onze
stinkende best doen om handhaving te
verwezenlijken. Gelukkig heeft Freek
Janssen deze week aangegeven dat hij
nog een jaar blijft om ons doel te verde-
digen, dat geeft rust en vertrouwen in de
haalbaarheid van onze plannen!”

Dat moet gevierd worden

Zaterdag 25 maart speelden de heren
van Smezo/BFC om 19.00 uur in de
thuishaven De Haamen tegen Havas en
vierden we het kampioenschap met
sponsoren, leden en supporters. Op een
nader te bepalen datum in april wordt
het team samen met de staf ontvangen
door burgemeester en wethouders van
de gemeente Beek. 
Na afloop van deze ontvangst kunt u het
team feliciteren tijdens de receptie in
sporthal De Haamen. 
Voor meer informatie kijkt u op de web-
site www.hvbfc.nl. 

Heren van Smezo/BFC promoveren naar eredivisie

24
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Vrijdagavond 10 maart: We
staan weer op het OLV plein en
kijken terug op een bijzondere
reis die hier op dinsdag 7 maart
begint…

Met kleine oogjes maar vol ver-
wachting vertrekken we om half
vier ‘s nachts richting vliegveld.
Als we boarden kijken we of
onze stemmen nog klinken. De
passagiers aan de gate kunnen
deze flashmob wel waarderen
en geven ons een warm ap-
plaus.
Na aankomst in Rome is de
temperatuur niet waar we op
hoopten, het waait en er valt
wat regen. We nemen de hop-
on hop-off bus en laten ons
door Rome toeren. Kóud dat
het is bovenin die bus! Maar
ook mooi!

Vlakbij de Trevi-fontein vinden
we een leuk cafeetje, de stemmen wor-
den gesmeerd en er wordt gezellig ge-
zongen. 

Dit wordt nog heel wat keren herhaald
deze dagen.
Ook ’s avonds in het restaurant (na de
nodige glaasjes wijn) is het gezellig. Ons
gezang wordt ook hier zeer op prijs ge-
steld.

Woensdag 8 maart: 
De grote dag! We gaan zingen in
de kerk der kerken: de Sint Pieter
Basiliek! Híervoor zijn we naar
Rome gekomen. 
Helaas is er een staking van het
openbaar vervoer: we moeten te
voet naar het Vaticaan.  Na 8 kilo-
meter lopen in deze prachtige
stad geeft Pater van Kampen uit
Beek ons een persoonlijke rond-
leiding door deze schitterende
Basiliek. 

Om 17.00 uur is het zo ver… een mis-
met-drie-heren (waaronder onze bege-
leider pater van Kampen) met gezang
van Cantori la Vera uit ‘Holland’. Diep
onder de indruk van het geheel hebben
wij gezongen. Wat een ervaring….
Emotioneel en inspirerend,  dankbaar
dat we dit hebben mogen doen.

Donderdag 9 maart staat een mis in een
andere basiliek op het programma: de
Santa Maria Maggiore.  Ons koor klinkt
hier nog beter dan in de Sint Pieter. 
De resterende dagen staan in het teken
van zo veel mogelijk bezienswaardighe-
den die Rome biedt, bezoeken. We zin-
gen bij het avondeten en genieten met
volle teugen van wat deze ‘eeuwige stad
te bieden heeft.

Dank aan onze dirigente Alice Hendriks,
die ons hier op geweldige wijze door-
heen heeft geleid, en natuurlijk niet te
vergeten aan onze sponsor Marga van
Donselaar van Keramiek-atelier Leim en
Zwa in Elsloo. 

Ook willen we pater Math van Kampen
heel hartelijk bedanken voor zijn hulp en
steun. Dankzij zijn goede contacten
hebben we  de mis hebben mogen
opluisteren op het hoofdaltaar van de
Sint Pieter in Rome.

Concertreis van Beeks Vocaal Ensemble Cantori la Vera
naar Rome: 
Een terugblik
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Dit jaar hopen wij u vaak te ontmoeten
Binnenkort is het weer 4 mei. Dat is al 72
jaar lang de dag waarop heel Nederland de
mensen herdenkt die het slachtoffer werden
van die gruwelijke Tweede Wereldoorlog. Er
zijn nog maar weinig personen in leven die
persoonlijk de slachtoffers hebben gekend.
Daarom is de verleiding groot om de
Tweede Wereldoorlog gewoon een plaats te
geven in de geschiedenis, naast de
Tachtigjarige Oorlog en de veldtochten van
Napoleon. Als wij dat zouden doen zouden
wij een dramatische fout maken. De Tweede
Wereldoorlog is niet iets dat ons ‘van bui-
tenaf’ is overkomen. De vervolging en
moord, waardoor deze oorlog werden ge-
kenmerkt, waren de uiterste consequentie
van iets dat wij heel goed herkennen in ons-
zelf en in onze samenleving: “wij zijn beter
dan zij”.

Als u dit bericht leest, weet u hoe in Nederland de verkiezingen
voor de Tweede Kamer zijn verlopen. Ik weet dit op het mo-
ment dat ik dit schrijf nog niet, maar ik maak mij wel grote zor-
gen dat ook in Nederland negatieve geluiden over ‘de ander’
steeds luider zullen klinken. Wij moeten de herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog blijven koesteren als afschrikwekkend
voorbeeld hoe deze geluiden zouden kunnen overgaan in ge-
brul en geweld. Wij zouden onze kostbare vrijheid en mensen-
rechten in een oogwenk weer kunnen kwijtraken. 

In dat kader is het goed dat dit jaar in Beek de herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog een grote plaats zal hebben. Op 14
oktober 1943 stortte bij de Oude Pastorie een Amerikaanse
bommenwerper neer. Vier van de tien bemanningsleden kwa-
men om het leven. Zij verloren hun leven letterlijk in de strijd
voor onze vrijheid en onze mensenrechten. “Die vrijheid was
niet gratis”, maar bracht veel verdriet in gezinnen aan de over-
kant van de oceaan. Het is daarom goed dat wij nu in de gele-
genheid zijn om onze dankbaarheid te tonen. In het kader van
de herbouw van de Oude Pastorie wordt op 14 oktober 2017
een monument onthuld op de plaats van de crash. “Vrijheid is
niet gratis” is daarom ook het motto dat onze Stichting heeft
gekozen voor de Dodenherdenking op 4 mei.

Met 4 mei en 14 oktober is
de opsomming van bijzon-
dere herdenkingsmomen-
ten in Beek nog niet volle-
dig. 
Het is de gemeenschap
van Beekse Sinti zelf, die
het initiatief heeft geno-
men om op 16 mei 2017
voor de eerste keer een
herdenking te organiseren
bij het ‘zigeunermonu-
ment’ aan de Stegen. 
De Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek
is enthousiast over dit ini-
tiatief. Het is een bijeen-
komst met een dubbel

doel. Het is belangrijk dat wij ons allemaal realiseren dat, be-
halve aan Joden, ook aan zogenaamde zigeuners het recht
werd ontzegd om te leven. En waarom? Omdat zij leden waren
van een minderwaardig ras. Daarnaast is de herdenking bij het
zigeunermonument een mogelijkheid voor alle inwoners van
Beek om te demonstreren: “zij horen er ook bij, en daar zijn wij
trots op”.

Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
spreek ik de hoop uit dat ik u dit jaar vaak zal ontmoeten,
vaak, en natuurlijk vooral op 4 mei, op 16 mei en op 
14 oktober.

Herman van Rens, voorzitter

Vrijheid is niet gratis
De Tweede Wereldoorlog was een tijd waarin vrijheid, demo-
cratie, mensenrechten, zelfs het recht om te leven op grote
schaal met voeten werd getreden. Twee en zeventig jaar later
hadden we het goed voor elkaar in Nederland, in Europa, in
een groot deel van de wereld. Democratie en tolerantie waren
stevig verankerd in onze beschaving. Integratie en verdraag-
zaamheid waren goed voor vrede en welvaart. Er bestond een
redelijke mate van vertrouwen in de ander. Dachten wij!

Nu moeten we vaststellen dat het vertrouwen in de ander, in
politiek, wetenschap, vrije pers, bij veel mensen weg is. Wij
willen minder mensen die als anders worden gezien. De ander
doet er niet toe. De samenle-
ving is verdeeld in twee vijandi-
ge groepen: de corrupte elite en
het ‘zuivere’ eigen volk. Leiders
maken misbruik van vage on-
vrede en van angst voor het on-
bekende. Zij doen dat om
macht te krijgen. Dictaturen
worden geaccepteerd als
volkswil, ook in Europa. Vrije
pers en onafhankelijke recht-
spraak staan ter discussie.

De Tweede Wereldoorlog laat
zien waartoe dit in uiterste ge-
vallen kan leiden. 

Soms is de bedreiging voor
vrijheid en mensenrechten ex-
treem groot. Het besluit om
geweld te gebruiken om de
vrijheid te verdedigen geeft
altijd vuile handen. Jonge
mensen en onschuldige bur-
gers worden slachtoffer. Wij
herkennen dat in onze tijd:
Syrië, Afghanistan, Mali …. .
Soms is geweld niet te ver-
mijden. Want vrijheid en her-
stel van mensenrechten heeft
zijn prijs. Deze waarden zijn
niet gratis. 

Op 4 mei zal Leon Verdonschot het
thema ‘Vrijheid is niet gratis’

uitwerken. Leon Verdonschot (1973)
is schrijver, en werkt als journalist

voor o.a. De Groene Amsterdammer,
als columnist voor Nieuwe Revu en

als documentairemaker’.
Hij woont in Amsterdam en

Maastricht, en is geboren in Geleen,
waar hij zijn loopbaan ook begon als
journalist bij De Limburger en L1.’

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
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Waartoe oorlog en verlies van mensenrechten kunnen leiden
heeft Beek op twee manieren ervaren: gebeurtenissen waar dit
jaar bijzondere aandacht wordt geschonken. Het thema van 4
mei is: “Vrijheid is niet gratis”. Dat is ook een zin die op 14 ok-
tober 2017 zal staan op een nieuw oorlogsmonument bij de
Oude Pastorie, dat herinnert aan de crash van een
Amerikaanse bommenwerper op 14 oktober 1943 op die
plaats. Vier jonge Amerikaanse bevrijders verloren hierbij hun
leven. 
Joden en Sinti verloren niet alleen hun rechten en vrijheid,
maar ook hun leven. De Sinti-gemeenschap van Beek her-
denkt op 16 mei 2017 het feit dat op 16 mei 1944 negen
Beekse Sinti werden gedeporteerd naar Auschwitz. Ook hier-
voor nodigen wij u uit.

Uitnodigingen voor 4 mei 2017

Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op donderdag
4 mei om 18.45 uur in het Astatheater op de Markt in Beek.
Door uw komst geeft u te kennen dat u ook in deze chaotische
tijd pal blijft staan achter vrijheid, democratie, tolerantie, ver-
draagzaamheid. Dat u zich realiseert dat het besluit om ge-
weld te gebruiken wonden slaat. En dat wij onmetelijk veel
dank verschuldigd zijn aan diegenen die namens ons de
grootste risico’s lopen.  Leon Verdonschot zal in zijn herden-
kingsrede dit thema uitwerken. Met uw aanwezigheid geeft u
te kennen dat u de morele waarden van onze samenleving wilt
handhaven.  Vrijheid komt niet vanzelf; zij vraagt bescherming
en onderhoud.

Programma donderdagavond 4 mei 2017

Let op! De herdenking zal plaatsvinden in het ASTA Theater
aan de Markt in Beek. De aanvangstijd is niet 19.00 uur, maar
18.45 uur. De kransleggingen en de toespraak van de burge-
meester vinden daarna plaats bij het monument op het kerk-
plein voor de Sint-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat in
Beek. 

18.30 uur Ontvangst van de deelnemers in het Asta Theater
18.45 uur Herdenking rond het thema “Vrijheid is niet gratis”,

Met medewerking van: 
De Heer Leon Verdonschot, publicist,
De Heer Hans Steeman, namens de Stichting
Veteranen Beek,
Kinderen van de Sint-Martinusschool Beek,
De Koninklijke harmonie Sint Caecilia Beek,     

19.40 uur   Vertrek vanuit het Asta Theater en opstellen rond
het oorlogsmonument voor de
Sint-Martinuskerk. 
Voorlezen van de namen van de met Beek 
verbonden oorlogsslachtoffers

20.00 uur. Twee minuten stilte, gelijktijdig met andere 
herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.

20.02 uur. Overdenking door burgemeester Christine van
Basten-Boddin, gevolgd door krans- en 
bloemlegging.

Na de herdenking bent u van harte uitgenodigd voor een kop
koffie in het Gemeentehuis.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 4 mei.

Herman van Rens, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

Uitnodiging voor 16 mei 2017

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden niet alleen Joden,
maar ook Sinti en Roma door de nazi’s vervolgd omdat zij tot
een minderwaardig ras zouden behoren. Op 16 mei 1944 vond
in heel Nederland een razzia plaats op mensen die door de na-
zi’s werden aangeduid met de term ‘zigeuners’. Honderden
mensen werden midden in de nacht door Nederlandse politie-
mensen uit hun huizen en woonwagens gehaald en overge-
bracht naar het kamp Westerbork. De meesten van hen wer-
den drie dagen later gedeporteerd naar Auschwitz. Slechts
enkelen keerden naar Nederland terug.

In Limburg vonden die nacht arrestaties plaats in Beek en in
Venlo. In Beek is sinds 1993 een monument op de plaats waar
de woonwagen stond waaruit negen leden van het gezin
Franz-Rosel werden gedeporteerd. Het monument is gemaakt
door de Beekse priester-kunstenaar  Math van Kampen.

De Stichting Kleeza, de belangenvereniging van Sinti in Beek,
heeft het initiatief genomen om jaarlijks op 16 mei een herden-
kingsbijeenkomst te houden voor de vervolgde Sinti en Roma
bij het monument in Beek. Het is nadrukkelijk bedoeld als een
gezamenlijke herdenking van Sinti met andere inwoners van
Beek. 
Het gemeentebestuur van Beek, de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek en de Openbare Basisschool De
Kring die het monument heeft geadopteerd, geven hun mede-
werking aan het initiatief. 
Het is de eerste keer dat in Limburg een herdenking van oor-
logsslachtoffers plaatsheeft, waarvoor het initiatief is genomen
door de Sinti-gemeenschap.

Programma dinsdagmiddag 16 mei 2017

14.00 uur Bijeenkomst in Het Auwt Patronaat, 
Burg. Janssenstraat 45 Beek. 
Lezing door Herman van Rens over de vervolging
van Sinti en Roma tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

15.00 uur Wandeling naar het monument aan de Stegen te
Beek. Hier vindt de herdenking plaats met 
bijdragen van leden van de Sintigemeenschap in
Beek, Openbare Basisschool De Kring en het 
gemeentebestuur van Beek. Muziek door artiesten
uit de Sintigemeenschap. Bloemlegging bij het
monument.

Na afloop biedt de gemeente Beek aan de deelnemers een
kop koffie aan in Het Auwt Patronaat.
Iedereen is van harte welkom.
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Evenals joden heetten ook ‘zigeuners’ van een minder-
waardig ras te zijn. Ook zij werden door de nazi’s vervolgd.
Er waren grote verschillen met de Jodenvervolging. De
aandrang om joden te vervolgen kwam van de nazi’s, en
de vervolging werd de Nederlandse autoriteiten opgelegd.
Bij de zigeuners waren het vaak de Nederlandse autoritei-
ten die het initiatief namen.

In Nederland was aanvankelijk sprake van discriminatie
van alle woonwagenbewoners, niet speciaal van de min-
derheid Roma en Sinti onder hen. Zij allen waren ‘asocia-
len, criminelen en arbeidsschuwe elementen’. Pas in 1944
kregen ‘zigeuners’ een plaats in de Duitse rassenideolo-
gie. Himmler had een bevel doen uitgaan om alle ‘echte
zigeuners’ te verzamelen in het ‘Zigeunerlager’, een apar-
te afdeling van het vernietigingskamp Auschwitz-
Birkenau.  De aanvankelijke bedoeling was hen later te
dumpen in een onherbergzaam en afgelegen gebied in
Rusland. Toen dit niet mogelijk bleek als gevolg van het oor-
logsverloop, veranderde de zigeunerpolitiek in een echte geno-
cide, volkerenmoord.

Op 16 mei 1944 vond in heel Nederland een razzia plaats op
‘zigeuners’, de Roma en Sinti. Tevoren hadden de burgemees-
ters een opgave moeten doen van de in hun gemeente verblij-
vende zigeuners. Op dat bevel was verschillend gereageerd. Er
was toen al de duidelijke verwachting dat Hitler de oorlog zou
verliezen. Daarom durfden sommige burgemeesters het aan om
in strijd met de waarheid te verklaren dat in hun gemeente geen

zigeuners woonden. Anderen maakten van de gelegenheid
gebruik om alle woonwagenbewoners, ook de ‘ariërs’ onder
hen, op de lijst te zetten. Burgemeester Regout van Beek
stuurde een lijst met tien namen, alle leden van de artiesten-
familie Franz. De beide ouders met zeven volwassen kinde-
ren bewoonden een grote luxe woonwagen, die een tijdelijke
staanplaats had gekregen in een weilandje aan de Stegen.
De oudste zoon Mannela woonde met zijn ‘arische’ echtge-
note en hun twee kleine kinderen in een huis aan de
Kloostersteeg.

Om 4 uur in de nacht rolden twee Beekse politieagenten een
rol prikkeldraad uit om de woonwagen. Zij wekten vervolgens
de negen bewoners, en voerden hen naar de marechaus-
seekazerne. De gehuwde zoon Mannela wist met behulp van
zijn vrouw en schoonzusje te ontsnappen uit een zolderraam
en vervolgens onder te duiken in de schuilplaats van een eer-
der ondergedoken Duitse deserteur. Die gebeurtenis is te-
genwoordig vereeuwigd met een prachtige muurschildering
en een herinneringsplaquette op de gevel van dit huis (op de
parkeerplaats van supermarkt Jan Linders).  

De negen leden van het gezin werden door Beekse politie-
mensen afgeleverd aan de Duitse Sicherheitspolizei. En op-
gesloten in kamp Westerbork. Op 19 mei vertrokken zij naar
Auschwitz. Omdat zij allen jong en sterk waren werden zij
doorgestuurd naar een werkkamp. Twee jonge vrouwen en
één jongeman kwamen terug in Limburg; de zes anderen
vonden de dood in één van de vele nazi-kampen. 
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Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

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

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

16 mei 1944 in Beek
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Op vrijdag 3 maart j.l. was
het eindelijk zover: na jaren
van plannen, afwegen, be-
sluiten nemen, papierwerk
en vooral heel veel hand-
werk was het eindresultaat
zichtbaar voor de vele geno-
digden. Een werkelijk schit-
terende schietaccommoda-
tie was een feit. 
(NB: een eerste stuk over
deze hal staat vermeld in nr.
1 van januari 2017).  

Om 19.00 uur werd de nieuwe schiethal
plechtig ingezegend door pastoor M.
Kenis van de St. Martinusparochie. 
De nieuwe accommodatie was toen al
goed gevuld met praktisch alle leden en
hun partners van zowel L ‘Union alsook
Oranje. Er werd met volle aandacht ge-
luisterd naar de prachtige woorden van
pastoor Kenis. Als goede bekende van
pastoor kreeg Siem Verhage een extra
buitje wijwater over zich heen, dit tot
grote hilariteit van de aanwezigen.

Om 19.30 uur begon de receptie en al
gauw was het gezellig druk. Onder de
gewaardeerde gasten ook burgemees-
ter Christine van Basten - Boddin, haar
echtgenoot en de wethouders Hub
Schoenmakers en Thijs van Es. Hun
aanwezigheid werd bijzonder op prijs
gesteld en gaf extra cachet aan de offi-
ciele opening van de schiet hal. 

Om 20.00 uur heette de schrijver van dit
artikel, als ceremoniemeester van
dienst, de gasten welkom met een spe-
ciaal woord van welkom voor burge-
meester en wethouders alsmede voor
de ereleden van beide verenigingen. Na
hem vertelde Gus Jansen, voorzitter van
Oranje, namens beide verenigingen hoe
de hal tot stand was gekomen.
Vervolgens was de microfoon voor de
burgemeester, die eerst een leuk en
goed verhaal hield en zich daarna naar
het schietpunt begaf voor de officiele
opening van de schiet hal. Onder des-
kundige leiding van Paul Sieben bereid-
de de burgemeester zich goed voor. 

In uiterste concentratie loste zij het eer-
ste schot met een verdienstelijke score
van 5 punten als resultaat. Een dik ver-
diend applaus viel haar ten deel. 

Hiermee was de nieuwe schiet-
hal officieel geopend. Hierna
werd de receptie voortgezet en
bleef het nog lang gezellig.
Heel erg leuk was het om zo-
veel oud schutters, besturen
en leden van zusterverenigin-
gen, besturen van Beekse
verenigingen, Beekse midden-
stand, burgemeester en wet-

houders, buren en alle overige gasten te
mogen begroeten en geanimeerd bezig
te zien. 
Dit alles gaf grote voldoening aan het
vele werk dat door een beperkte groep
leden van beide verenigingen geduren-
de vele maanden was verricht. 

Behalve voor het handboog schieten ligt
er nu een hal die zich ook uitstekend
leent voor diverse andere takken van
sport en spel. Mocht u interesse heb-
ben, loop dan eens binnen op een dins-
dag- of donderdagavond vanaf 19.00
uur of maak een afspraak (met Gus
Jansen 0464377852 van Oranje of met
Sjef Frijns 0651402600 van L ‘Union).
Binnen de wettelijke kaders van de
Gemeente Beek is er veel mogelijk. Wij
informeren u graag. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom
als u overweegt om eens te proberen of
de handboogsport iets voor u is. U kunt
zowel competitief alsook recreatief
bezig zijn met handboog schieten. Ook
hierbij geldt: loop gerust eens binnen en
probeer eens of het iets voor u is. Het is
een heerlijke sport voor jong en oud en
is niet duur. 
Ook voor minder validen is het veelal
geen probleem. Het is een kwestie van
je laten voorlichten en proberen. 
Wees welkom; wij staan graag voor u
klaar. Ons adres is Dr. Schaepmanlaan
22 te Beek. 

Namens H.B.S. L ‘Union en 
H.B.S. Oranje, 
Harry Lemmens 

H.B.S. L ‘Union en H.B.S. Oranje presenteren zich
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Het klooster dateert uit 1936 en is daar-
mee een bijzonder gebouw met nog veel
originele elementen uit die tijd. Architect
Dings ontwerpt naast de woonruimtes
ook twee gemeenschappelijke ruimtes.
De kapel van het klooster blijft intact;
hier zal straks met regelmaat een Heilige
Mis gehouden worden.

Vierde Limburgse locatie

Beek wordt de vierde Limburgse locatie
van Zorghuis Nederland, opgericht door
Sandra Xhofleer-Peters. Zij werkte twin-

tig jaar in de zorg en verbaasde zich
over de vele regels en onmogelijkheden.
Met Zorghuis Nederland bewijst ze dat
het ook anders kan; zorg en welzijn
waarbij de wensen en eisen van de
mens centraal staan en de zorg daarom-
heen geregeld wordt.

Ook voor echtparen

Zorghuis Beek biedt een vertrouwde
woonomgeving met persoonlijke zorg
voor mensen met uiteenlopende zorg-
behoeftes. Uitgangspunt is dat mensen

zich er thuis voelen en leven zoals ze dat
gewend waren. Mensen met een geldige
zorgindicatie van het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) huren een kamer
of appartement inclusief maaltijden en
services. Ook echtparen met verschil-
lende zorgindicaties zijn er welkom. 

Informatiebijeenkomst gemist? 

Kijk voor meer informatie op 
www.zorghuisbeek.nl. 

Het voormalige Karmelietessenklooster aan de Carmelstraat in Beek
wordt op dit moment omgebouwd tot een zorghuis. 
Medio 2017 kunnen zo’n 25 zorgbehoevende bewoners er hun intrek in
nemen. Zorghuis Beek is dan naast Tienray, Tegelen en Roermond de
vierde Limburgse locatie van Zorghuis Nederland. Op 25 maart vond er
een informatiebijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerden. 

Karmelietessenklooster Beek wordt ZorghuisBeek

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

12 april Lezing over Angelika Kaufman door mevr. Van Romondt, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
16 april Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
20 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 april Garage / Oprit Sale Genhout van 10.00 tot 16.00 uur
26 april Lezing over het Mergellandschap door boswachter Van Loo, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
27 april Queensparade Beek 
29 april Concert Beeker Liedertafel met het Oeral Kozakkenkoor in het Asta Theater (20.00 uur).
7mei H.Mis en Vogelschieten Schutterij St. Laurentius Spaubeek
10 mei Lezing over de kunst van het dirigeren door de heer Wiche, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
13 mei Garage verkoop in heel Geverik
18 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 mei Biercantus, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
20 mei Xplore voetbaltoernooi en Foute Party, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
21 mei Likkepot Trip, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
21 mei Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato
21 mei Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
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
17 juni Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v Per Cantare, Vocal Group Odeon en 

soliste Sien van Wersch. Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek, 20.00 uur, toegang gratis.
18 juni Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen
18 juni Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
18 juni Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
22 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 juni Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg Neerbeek, Org. Buurtvereniging ’t Kepelke.
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
23 juli Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
27 juli Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
6 augustus Vrijmarkt De Carmel
14 t/m 18 aug. KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
20 augustus Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
20 augustus Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
26 augustus Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
27 augustus Straattheater- en muziekfestival ProCult, Oude Pastorie, org. Culturele Werkgroep Beek
10 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 t/m 18 sept. Zwemvereniging Becha organiseert een zwem4daagse in De Haamen in Beek
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek,  9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 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
23 september Multiculturele dag
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur 

in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
27 september Zomerwandeltocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek  
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
7 oktober Jubileumconcert  b.g.v. 165 jaar  Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
4 oktober Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
15 oktober Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober   Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek 
30 okt.  t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek        
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
4 november Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
8 november Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen. 

Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
10 december Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur

Evenementenrooster

2017-2018

IVN Spau-Beek

Zondag 21 mei a.s. maakt het
IVN Spau-Beek een 
dagwandeling in de omgeving
van Lemiers-Vaals.

Deze ca. 14 km. lange grensoverschrijdende
voorjaarswandeling voert ons langs het
Romaanse zaalkerkje de St. Catharinakapel van
Oud-Lemiers door het heuvelachtige landschap
in de zuidoost hoek van Limburg. De wandeling
wordt gekenmerkt door zijn afwisselend 
karakter en kan men genieten van fraaie en 
verrassende uitzichten en mooie vakwerkhuizen. 
Vanuit het startpunt in Lemiers steken we de
Selzerbeek over om over Duits grondgebied via
Orsbach richting het gehucht Mamelis te 
wandelen. Door een mooie holle weg klimmen
we uit het Selzerbeekdal omhoog naar
Baneheide om vervolgens weer langzaam af te
dalen naar Nyswiller. Na Vijlen lopen we terug
naar Lemiers met zijn kasteel Gen Hoes.

Vertrek om 09.00 uur met eigen vervoer vanaf
de parkeerplaats van het Gemeentehuis Beek
aan de Raadhuislaan. Chauffeurs ontvangen
een routebeschrijving (afstand 30 km.). Ook kan
worden gestart vanaf de kleine parkeerplaats
naast de kerk van Lemiers gelegen. 
We bereiken Lemiers via de Rijksweg N278 van
Maastricht naar Vaals. In Lemiers  bij de kerk
aan de linkerkant verlaten we de Rijksweg en
parkeren even verder naast de kerk.

Adres:
Parkeerplaats Gemeentehuis Beek
Raadhuislaan 9, 6191 KA  Beek.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Goed schoeisel is aan te raden 
Neem ook iets van drinken en eten mee.
Carpoolen in onderling overleg mogelijk.

Inlichtingen: Ton Janssen tel.046-4374657  
en www.ivnspaubeek.nl
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Voorheen konden Beekse inwoners al bij 

De Haamen terecht voor het gratis aanbie-

den van grasmaaisel, PMD en taxussnoei-

sel (deze laatste enkel in de snoeiperiode

tussen 15 juni en 31 augustus). Voor de

overige afvalsoorten waren ze aangewezen

op de milieuparken in de regio. Met de 

opwaardering van de brengvoorziening aan

De Haamen kunnen inwoners hier nu ook

oud papier, textiel, verpakkingsglas, en

kleine hoeveelheden grof tuinafval kwijt. 

De inzameling van andere afvalsoorten

blijft wel geconcentreerd in de grotere 

milieuparken.

Wethouder Hub Schoenmakers: “Met de 

opwaardering van de brengvoorziening aan

De Haamen vergroten we het serviceniveau

voor inwoners, aangezien zij de gangbare

afvalsoorten nu dichter bij huis kwijt kunnen.

Samen met de regiogemeenten hebben we

het doel gesteld de komende jaren de 

hoeveelheid restafval terug te dringen van

123 kg naar 100 kg per persoon per jaar.

We hopen dat deze maatregel zal bijdragen

aan de doelstelling.”

Milieupark De Haamen geopend
Op woensdag 8 maart jl. opende wethouder Hub Schoenmakers, samen met medewerkers, de
poorten van het milieuparkje aan De Haamen. Inwoners van de gemeente Beek kunnen hier 
terecht voor het wegbrengen van oud papier, textiel, verpakkingsglas, PMD, grasmaaisel,
kleine hoeveelheden grof tuinafval en taxussnoeisel. Het milieuparkje is het gehele jaar geopend
op woensdagen van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
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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.
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Samen repareren
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeen-

komsten die draaien om (samen) repareren. Op

de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig

om alle mogelijke reparaties uit te voeren, van

kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,

speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers

aanwezig, met reparatiekennis en – vaardig-

heden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen

van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café

gaan ze samen met de deskundigen aan de slag.

In de huidige consumptiemaatschappij is het een

prachtig alternatief voor het weggooien van 

spullen. Spullen worden langer bruikbaar 

gemaakt, wat bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Het initiatief is ook bedoeld om buurtbewoners op een

nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en hen te

laten ontdekken dat er heel veel kennis en praktische 

vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.

Kernenbeleid
Het Repair Café is een initiatief van bewoners en

past daarmee binnen het Kernenbeleid. Uitgangs-

punt van het kernenbeleid is dat inwoners zelf 

actief bouwen aan de leefbaarheid van de 

gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. 

De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken,

uitwerken en anderen enthousiast maken om mee

te doen. De rol van de gemeente beperkt zich in

deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren

van de inwoners.

Heeft u ook een initiatief waarmee de leefbaarheid

in uw kern kan worden verbeterd?  Neem contact

op met de gemeente Beek, tel. 046 – 43 89 222.

Op zaterdag 4 maart jl. om 10.30 uur opende 
wethouder Hub Hodzelmans het Repair Café Beek. 
In het Repair Café kunnen bezoekers gratis kapotte
spullen (laten) repareren. De feestelijke opening
ging gepaard met een duurzaamheidsmarkt met 
medewerking van diverse partijen, zoals Computer
Doe- en Leercentrum, Bie Olga eetpunt, PIW en het
Wijkteam. Voor de kinderen verzorgt CNME De 
Rollen workshops banden plakken. Het Repair Café
is voortaan iedere 1ste zaterdag van de maand van
10.30 tot 14.30 uur geopend in Gemeenschapshuis
Neerbeek.
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Repair Café Beek geopend
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April
Woensdag 12 april van 13.30 uur / 15.30 uur 
Thema: Hulp bij dementie

Dementie wordt vaak (te) laat onderkend. Hoe vreselijk

de boodschap ook is, het benoemen van de ziekte helpt

omdat het een eind maakt aan een periode van 

onzekerheid. Er kan gezocht worden naar de juiste 

vormen van hulp, ondersteuning geboden worden 

én er kan vooruit gekeken worden. Een gastspreker 

van Hulp bij Dementie legt uit  welke invloed dit 

ziektebeeld heeft op het totale leven. Er is voldoende

ruimte om vragen te stellen.

Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek,  

Callistusplein 9 Neerbeek

Contactpersonen: Astrid Vermeulen en 

Maarten Wehrens

Donderdag 20 april van 13.30 uur / 15.30 uur 
Thema: Mentorschap en Levenstestament 

Notariaat Pas  

Notariaat Pas geeft uitleg over wat er gebeurt als u of

uw dierbare niet meer in staat is de eigen belangen te

behartigen. Wie regelt dan de financiële/juridische

zaken en mag zorgbeslissingen nemen? Ook thema’s

als het mentorschap, de notariële volmacht of het 

levenstestament, het erfrecht en de voordelen van een

testament (o.a. vermindering van de eigen bijdrage aan

een verzorgingstehuis) komen aan de orde. 

Locatie: Gemeenschapshuis Oos Dörp, 

Pastoor Lippertsplein 1 Genhout

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Donderdag 27 april van 9.30 uur / 10.30 uur 
Bondgenotencontact voor mantelzorgers in 
samenwerking met Zuyderland. 

Voor al uw vragen of gewoon een kop koffie. 

Locatie: MFC “De Molenberg”  Molenstr.158

Beek (ingang achterom).

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Mei
Maandag 8 mei van 13.30 uur / 15.00 uur 
Thema: Vlaai-Ontmoetingen

Vlaai-Ontmoetingen is een nieuw initiatief van de wijk-

teams en Steunpunt Mantelzorg. Samen willen wij de

burgers van Beek de mogelijkheid bieden om elkaar te

ontmoeten, wij zorgen voor heerlijke vlaai en koffie en

jullie voor de gezelligheid ! Gewoon samen genieten.

Locatie: Gemeenschapshuis ’T Roadhoes, 

Musschenberg 101 Spaubeek

Contactpersonen: Henk Bego en Astrid Vermeulen

Donderdag 18 mei van 13.30 uur / 15.30 uur 
Thema: Mentorschap en Levenstestament 

Notariaat Pas  
Zie activiteit van 20 april

Locatie: MFC “De Molenberg”, Molenstr. 158 

Beek (ingang achterom)

Contactpersoon: Miranda Brangers

Donderdag 25 mei van 9.30 uur / 10.30 uur 
Bondgenotencontact voor mantelzorgers 
in samenwerking met Zuyderland.

Voor al uw vragen of gewoon een kop koffie. 

Locatie: MFC “De Molenberg”  Molenstr.158

Beek (ingang achterom).

Contactpersoon: Astrid Vermeulen
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Beek en Steunpunt

Mantelzorg-WM 2017

Aktiviteitenkalender

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is wenselijk maar niet verplicht 
Telefoon: 046-4575700 / email mantelzorg@piw.nl

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van onze bijeenkomsten.  
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Heeft u vragen over het zelfstandig thuis wonen, welzijn en/of zorg en wilt u

hierover vrijblijvend spreken met een vrijwilliger die werkzaam is als ouderen-

adviseur? De ouderenadviseur kan hiervoor dan bij u op huisbezoek komen. 

U kunt uw vragen ook stellen tijdens de spreekuren van de wijkteams:

- Wijkteam Neerbeek, gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9:

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

- Wijkteam Spaubeek, ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

- Wijkteam Beek/de Carmel, muziekschool Beek, Dr. Stassenstraat 88:

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Voor het maken van een afspraak met een ouderenadviseur kunt u contact

opnemen met mevrouw Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn (PIW), op

maandag, dinsdag en donderdag via 046 – 45 75 700 of via e-mail aan:

avermeulen@piw.nl. 

Ook als u andere vragen heeft, 

kunt u contact opnemen. 

Gesprek ouderenadviseur
Met het ouder worden en het feit dat veel mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen
er steeds meer hulpvragen leven rondom bijvoorbeeld het wonen, welzijn en zorg. Met de inzet
van ouderenadviseurs wil de gemeente hierop inspelen. 

Het digitale energieloket is een platform voor alle inwoners

van Limburg, met als doel u te helpen bij het verduurzamen

van uw koopwoning. Het energieloket geeft informatie, tips

en tools. Tevens laten we met het digitale energieloket zien

dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaam-

heid 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. 

Tips voor energiebesparing in uw woning

Het digitale energieloket 
www.bespaarenergieinlimburg.nl is op zoek
naar leuke energiebesparende tips! 
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Samen aan de slag voor een schone buurt
Op zaterdag 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats. Een
jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. In heel Nederland
gingen vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. 
In onze gemeente deden we dat ook. In de wijk De Carmel gingen zo’n
40 buurtbewoners samen aan de slag met het opruimen van hun buurt.

Scholen ook aan de slag
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom werden er

ook op de basisscholen in samenwerking met

het CNME opruimacties georganiseerd in de

week voorafgaand aan de Opschoondag. 

Leerlingen gingen met de klas of de hele school

aan de slag om de buurt rondom de school

schoon te maken. Iedere school die meedeed

kreeg een knikkertegel cadeau van gerecycled

plastic.

Workshop
Effectief vergaderen 
Het Wijkteam Neerbeek organiseert i.s.m. de 
Vrijwilligerscentrale-WM de workshop effectief
vergaderen. 
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Neerbeek i.s.m. Vrijwilligers-

centrale-WM 
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Wilt u ook ook meehelpen uw buurt schoon te houden?
Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Dit

samen opruimen is een leuke manier om je omgeving schoon

te maken. En dat hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot een

keer per jaar tijdens de Landelijke Opschoondag. 

Wilt u gedurende het jaar een steentje bijdragen aan een 

opgeruimde buurt? Alleen of met buurtbewoners samen? 

Meldt u zich dan bij de gemeente, dan zorgt de gemeente

voor alle benodigde materialen: prikkers, vuilniszakken en

hesjes. Na afloop wordt het materiaal én het verzamelde

afval centraal opgehaald. 

Suggesties/vragen?
Hebt u suggesties of vragen? 

Bel ons dan op 046 – 43 89 222 of stuur een e-mail aan:

info@gemeentebeek.nl.

Om een vergadering zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang dat er heldere communicatiestijlen worden

gehanteerd en duidelijke besluitvormingsregels zijn. In deze training geven we aandacht aan de bestaande vergader-

structuren en onderzoeken we hoe deze verder kunnen worden versterkt. Met behulp van praktische modellen kunnen

we u ondersteunen om uw gewenste doelen te bereiken.

Wanneer: dinsdag  16 mei van 19.00u – 22.00u

Waar: gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9 Neerbeek

Kosten: gratis

Aanmelden via mwehrens@piw.nl

Max 10 personen
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Beweeg, beleef en ontmoet in 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

Tom Eijkelenberg via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 

Bezoekster De Haamen in het zonnetje gezet
ter ere van haar 90ste verjaardag 
Op woensdag 15 maart jl. werd mevrouw Op den Kamp 90 jaar. Als trouwe bezoekster van De Haamen is zij in het bijzijn

van wethouder Hub Schoenmakers op vrijdag 17 maart in het zonnetje gezet met een bloemetje en een lekker stukje

vlaai met een kop koffie. Mevrouw Op den Kamp sport/zwemt iedere vrijdagochtend in de groep fit en vitaal tussen 

9.00 - 10.00 uur tijdens de beweeggroep voor ouderen. 

Mevrouw Op den Kamp ontvangt een mooi bosje bloemen van wethouder Schoenmakers. 
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilli-

gerswerk zijn er diverse inloop spreekuren in de

gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,

maandag- en dinsdagochtend 

van 10.00 - 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,

maandag- en woensdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek/ De “De Carmel” in de muziekschool, 

Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en

donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

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.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: MFC “De Molenberg”, 

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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:

• Muzikale Talenten Vivantes (V1892)

Bespeelt u een instrument of speelt u graag muziek af en wilt u met

uw muzikale vaardigheden onze cliënten laten genieten, dan zijn er

in al onze locaties mogelijkheden op een dagdeel dat het u het

beste uitkomt.

• Huiskamervrijwilligers AC De Haamen (V1890)

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die energie uitstralen, sociaal

zijn ingesteld, kunnen luisteren en in gesprek kunnen gaan met

mensen, stimuleren en oog hebben voor sfeer en gezelligheid,

waardoor het aangenaam is voor cliënten om in de huiskamer te

vertoeven.

• Coördinator Educatie KBO Beek (V1885)

Tot de taken van de Coördinator Educatie behoren o.a. het 

organiseren van gespreksgroepen, cursussen, voorlichtings-

middagen, culturele bijeenkomsten of uitstapjes. Het opstellen van

een jaarprogramma Educatie. Het aantrekken van cursusleiders en

sprekers.

• Vrijwilliger Houtbewerking (V1881)

Op dinsdagmiddag wordt met hout gewerkt. U kunt dan denken aan

vogelhuisjes, seizoenartikelen enz. Iemand met verstand van hout-

bewerking en creatieve ideeën zou een mooie aanvulling zijn om

deze activiteit meer body te geven.

• Schilderen met ouderen (V1566)

Op alle niveaus wordt er dan onder begeleiding van enkele 

vrijwilligers op doekjes geschilderd.

We zoeken met spoed uitbreiding van de vrijwilligersgroep, 

zodat wij de cliënten goed kunnen bijstaan bij hun activiteit.
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MAKADO GROEIT

www.makadobeek.nl
www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg

13, 14, 15 en 17 april
Openingsfestiviteiten en Paasspektakel
Met kindertreintje, paashaas en nog veel  meer...

Meer info en tijden op
www.makadobeek.nl

OPENING

12 APRIL
NIEUWBOUW 

FASE 2

2E 
PAASDAG GROOT GEDEELTE GEOPEND12:00 - 17:00 UUR

AH & 
LIDL

GEOPEND
09:00 - 18:00 UUR

april 2017 - NB no. 4:Layout 1  30-03-2017  07:19  Pagina 40


