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Van de Redactie
Op 28 oktober j.l. stond de wereld
van de Nuutsbaeker ineens stil.
De grote man achter de schermen,
de mentor, de eindredacteur, de editeur
van ingezonden stukken, simpel gezegd,
de allesweter op redactioneel gebied
van de Nuutsbaeker, Wiel Heijnen,
was aan zijn laatste reis begonnen.
Voor ons, de redactie, wordt het dan ook een moeilijke
taak, deze immense leegte te vullen.Wij vragen niet alleen
uw begrip voor deze overgangssituatie, maar ook uw
medewerking.
- Wees kritischer met ingezonden kopij.
- Let op juiste datums en tijdstippen van evenementen.
- Hou a.u.b. rekening met de deadline. (De uiterste inzenddatum voor kopij staat links beneden op deze pagina.)
- Voorlopig is de redactie alleen bereikbaar via e-mail. U
krijgt altijd antwoord.
Email-adres: nuutsbaeker@ziggo.nl
Als we elkaar een beetje helpen komt alles goed.
In de januari editie eren wij onze vriend,
Wiel Heijnen, op gepaste wijze.
Met een lach en een traan, foto’s en vooral
veel mooie herinneringen.
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Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2018.
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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)

Haal snel onze feestdagenfolder!
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Nieuwjaars Concert in Beek

Op zondag 7 januari 2018 a.s. organiseert De Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek weer het inmiddels traditionele
Nieuwjaarsconcert in het Asta Theater aan de Markt in Beek.
Dit jaar met medewerking van Gemengd Koor Neerbeek.
Zowel De Kon. Harmonie St. Caecilia Beek o.l.v. Ben Essers
als ook Gemend Koor Neerbeek o.l.v. George Bakx met begeleiding van Annemie Sluijsmans - Meens staan borg voor een
afwisselend en sfeervol concert.
Het Gemengd Koor Neerbeek staat sinds jaar en dag bekend
om zijn afwisselende profaan repertoire en dankt zijn populariteit dan ook aan de steeds vernieuwende muziek keuze.
Op dit concert brengt het Koor een verscheidenheid van populaire liederen ten gehore die zeker bij u allen in de smaak
zullen vallen.

De Kon. Harmonie vervolgt hierna het concert met muziek
waarbij u zich daadwerkelijk in Wenen bij een Nieuwjaars
Concert waant, waarbij de bekende Weense Wals en de
Radetski mars niet zullen ontbreken.
Dit jaar is er tevens een optreden van het Groep 6 klasorkest
van de Martinusschool, dat samen met de Harmonie o.l.v. Ben
Essers een optreden verzorgt. Tot slot zal de Harmonie en het
Koor samen een optreden verzorgen. Zij allen zullen u verrassen op dit traditioneel concert.
U ziet een concertmiddag om niet te missen, beide verenigingen hopen dan ook velen van u te mogen begroeten op deze
unieke concertmiddag.
De aanvang van dit Nieuwjaars Concert in het Asta Theater, is
om 15.00 uur en de entree is een vrije gave.

De Kerstbestellijsten liggen
voor u klaar in de winkel
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Wij wensen u
Prettige
Kerstdagen
en een
Voorspoedig
2018

Zondag 24 december
zijn wij geopend van 8.00 tot 14.00 uur
voor het afhalen van uw bestellingen.
Vanaf woensdag zijn we gewoon weer open!
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In kijkje in de ‘keuken’ van Harambee; over
En het gaat goed met de jongeren die
we steunen. Doordat ze het schoolgeld
betaald krijgen, heeft de familie minder
financiële druk en wordt de weg naar
een goede toekomst kansrijker. Daar zijn
we met z’n allen trots op.

Stichting Harambee zamelt geld in om
het schoolgeld voor jongeren in Kenia te
betalen.
Jaarlijks helpen wij zo een 30-tal jongeren met een opleiding. Wij willen graag
weten hoe het met de jongeren in Kenia
gaat.
Je wil weten wat ze doen en of het
schoolgeld wat we naar Kenia overmaken goed terecht komt. We hebben via
de mail en WhatsApp contact met het
comité Harambee in Kenia en ze sturen
ons berichten over hoe het gaat.

Hier in Nederland hebben we een fijne
groep vrijwilligers die van allerlei activiteiten uitvoeren om het geld dat we jaarlijks opsturen bij elkaar te krijgen. Denk
maar aan de workshops waar we inmiddels in kleine kring bekend om staan:
sleutelhangers van fietsenband, portemonneetjes van lege drinkpakken, schilderijtjes met Afrikaanse stof, dromenvangers en nog van alles meer. Ook vind
je ons vaak op markten waar we sieraden en mooie producten uit Kenia verkopen. Ook maken we mooie schorten,
vlaggenlijnen, kussens en tasjes van
stoffen met een Afrikaanse print: mooi,
kleurrijk en heel functioneel. Voor velen
een must-have en de verkoop loopt
goed. Daarnaast krijgen we inkomsten
van vaste donateurs en dit jaar hebben
we tassen gemaakt van oude banners
van de gemeente Beek; degene die een

De fractie en alle leden
van BBB-NDB
wensen iedereen
hele Fijne Kerstdagen
en een Gelukkig
en Gezond

2018

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl
Foto: Loe Bergers
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r een Keniaanse kok en keukenschorten
donatie van minimaal 25 euro deed, kon zo’n mooie
tas in bezit krijgen. De laatste nieuwe actie is de verkoop van mooie handgemaakte keukenschorten met
een Afrikaanse print. Deze worden verkocht bij het
Kookpodium op de Brugstraat in Beek.
Maar nu we het over koken hebben wil ik graag het
verhaal vertellen van Simon, een jongeman die we afgelopen zomer in Kenia ontmoet hebben. Ik was met
mijn gezin in Kenia op vakantie, voor onze kinderen
was het de eerste keer in Afrika, en ze hebben gezien
hoe het leven van een gemiddelde Keniaan er uit ziet.
We ontmoetten Simon op een mooie zondag in
Nairobi, vlakbij een grote kerk en de universiteit.
Simon had via Harambee een horeca-opleiding en
was nu zover dat hij zijn eigen zaakje had: een chapati-kraampje. Een chapati is een soort pannenkoek.
Simon had geleerd om deze te maken en verkocht
deze met lekkere vullingen. We namen een kijkje bij
zijn kraampje; in de wijk waren veel bomen en we
troffen hem op de hoek van een geasfalteerde straat ,
asfalt, en zijn kraampje stond aan een zanderig ‘trottoir’. Elke dag bouwt hij zijn handeltje op en
af en hij had een kleine opslagplek iets verder
op. Een chapati kost omgerekend ongeveer
50 cent. Wij zouden misschien denken dat
het niks is, maar voor Simon was dit een geweldige kans om in zijn eigen onderhoud te
voorzien. Simon’s droom is om ooit een eigen
restaurant te beginnen. Maar hij is met zijn 19
jaar nog jong en er ligt nog een toekomst
voor hem. We kopen een paar chapati’s en
geven hem een flinke fooi en kunnen namens
Harambee vertellen dat we hebben gezien
dat Simon een stap vooruit heeft kunnen zetten en dat is wat Harambee ook betekent:
samen vooruit! We zijn iedereen die hier een
bijdrage heeft gegeven heel erg dankbaar!
En als je nog geen bijdrage hebt gegeven: het
is altijd mogelijk om Harambee te steunen.
Kijk daarvoor op onze website:
www.harambee.info.
Of ga naar het Kookpodium in Beek en koop
een mooie keukenschort!

NIEUW
in (Neer) Beek

LMC

Electronics

Voor reparatie alle merken laptop - PC - tablet - smartphone - audio
Reparatie tot op componentniveau mogelijk.
(zie website voor meer info)

Fattenbergstraat 43 • 6191 EP (Neer)Beek • 046 - 4434520 • info@laptopreparatie.com • www.laptopreparatie.com
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Wij wensen u ﬁjne
feestdagen en een
gelukkig 2018!

Adviesgroep Reijnders BV

LHW Groep B.V.

Stationsstraat 29
6191 BB BEEK
T (046) - 437 73 00
E info@adviesgroepreijnders.nl
I www.reijndersadviesgroep.nl

Peterstraat 9
6151 EA MUNSTERGELEEN
T (046) 451 66 69
E info@lhwgroep.nl
I www.lhwgroep.nl
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Kerst met de Baton Rouge Band
Nadat iedereen van een heerlijke zomervakantie heeft genoten zijn we weer fris
begonnen met onze repetities. Net zoals
voorgaande jaren zullen we ook dit jaar
enkele optredens geven in de kerstperiode. Het was een rare gewaarwording
om tijdens deze warme herfst al kerstliedjes te spelen. Maar niet getreurd,
we hebben zoals altijd allerlei middelen
ingezet om in de stemming te komen.
En dit heeft geresulteerd in een mooi afwisselend kerstrepertoire dat we graag
aan jullie willen laten horen.
Ons eerst kerstoptreden dit jaar is op
zaterdag 16 december in huize Franciscus tijdens de kerstmarkt.
Wij treden op van 14.30 tot 16.00 uur in
de grote zaal. De markt wordt ieder jaar
druk bezocht en ook onze lichtkoningin
komt even langs.
Zou je dit optreden missen, niet getreurd want op zondag 24 december treden we op in de Remigiuskerk te Schimmert.
In de kerk is een grote kerststal en een kunstroute. Voor ons optreden is het een leuk idee om de kerststalroute in Schimmert te
lopen. Hierbij staan bij ± 160 woningen kerststallen voor het raam. Wij spelen van 13.00 tot 15.00 uur zodat iedereen op tijd thuis
is om kerstavond te vieren.

We zien jullie graag tijdens een van deze optredens en wensen iedereen fijne feestdagen en tot 2018!

Gemeente investeert in trottoir en schrapt
voorgenomen kap lindebomen
Het college van B&W van de gemeente Beek heeft besloten 17.500 euro te investeren in de realisatie van een vrij
liggend voetpad langs Op het Veldje in Spaubeek.
Daarmee is de voorgenomen kap van drie lindebomen van
de baan. Inwoners van Spaubeek protesteerden hiertegen
en vroegen om alternatieve maatregelen om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren.
Dat er iets moet gebeuren aan het trottoir, daar zijn alle partijen het wel over eens.
Door ernstige wortelopdruk van de lindebomen is het trottoir
slecht toegankelijk en begaanbaar geworden. Voetgangers en

rolstoelgebruikers van en naar het station en het AZC wijken
uit naar de rijbaan.
De gemeente ging opnieuw naar de tekentafel. Met een investering van circa 17.500 euro blijkt het toch mogelijk om tussen
de bomen en het achterliggende talud een vrij liggend voetpad
aan te leggen. Hierdoor kunnen de bomen behouden blijven
en komt er een veilige oplossing voor het plaatselijke verkeer.
Met de aanleg van het trottoir wordt zo spoedig mogelijk begonnen. Een exacte datum is echter nog niet bekend en is
mede afhankelijk van een zachte of koude winterperiode.
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Ouders en hun kinderen of k

Herkent u dit?
“Doe geen vreemden open”.
Deze zin werd en wordt nog steeds door
ouders tegen hun kinderen gezegd.
In de huidige tijd worden de rollen echter
vaker omgedraaid.
Tegenwoordig zeggen kinderen dit
tegen hun ouders. Ouders die nog zelfstandig wonen en van goed vertrouwen
zijn.
“Ja maar, het was zo’n aardige mevrouw”, of “Het was zo’n nette man, hij
droeg een kostuum en een stropdas.”
Helaas kunnen aardige mevrouwen en
mannen in pakken tegenwoordig de
grootste criminelen zijn, maar dat krijg je
de “oudjes” niet aan het verstand gepeuterd.
De generatie die nog naar de bank gaat
en weigert te pinnen, want “het meisje
achter de balie kent me en geeft me wel
geld”.
Diezelfde generatie die hun hoofd bedenkelijk schudt als een GSM of com-

puter ter sprake komt en daar
niets mee te maken willen hebben. Of, zoals mijn eigen mams
zegt, “waar moet dat allemaal in
godsnaam heen met de wereld.
Straks krijgen we een pil en kunnen vliegen.”
De generatie bij wie de huisarts
nog op een voetstuk staat en het
nieuws op TV alleen maar de
waarheid vertelt. En bij wie criminelen eruit zien als tuig.
De huidige 80 plussers is een
generatie die vooral stil is blijven
staan, uitzonderingen daargelaten.
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kinderen en hun ouders?
Net zoals velen kampte ook John
Claassens met het fenomeen “paps en
mams worden een dagje ouder” en hij
wilde ervoor zorgen dat ze nog lang in
hun eigen appartement konden blijven
wonen. Misschien toch een voordeurbel
met een video-intercom. Of een alarmapparaat dat zelfstandig iemand waarschuwt als men valt. Een sensor die na
een tijdje het gasfornuis uitschakelt,
noem maar op. De meeste simpele
dingen met de meest waardevolle
werking. John is gaan denken, gaan
rondkijken, gaan zoeken. Met zijn enorme passie voor techniek ontdekte hij
veel technische obstakels, maar ook oplossingen hiervoor.
John, een zakenman in hart en nieren,
tevens zoon van de voormalige, alom
bekende, uitbaters van Het Kaar, Ria en
Cor Claassens, ging zich specialiseren
in Domotica.

Voor de leken onder ons,
Domotica betekent eenvoudig
het inzetten van moderne, innovatieve technische mogelijkheden voor een betere (veilige)
kwaliteit van wonen en leven.
John spreekt ook liever van
“Slimme oplossingen voor
comfortabel, veilig en toekomstbestendig wonen.”
Nu biedt Domotica, oftewel die
“slimme oplossingen”, veel
meer mogelijkheden dan het
zorgen voor een veilige omgeving voor zelfstandig wonende
ouderen. Met een druk op een
knop kun je de gordijnen dicht
doen, het licht automatisch aan laten
gaan als het donker wordt, slimme rookmelders en thermostaten, koffiezetapparaten die zorgen dat de koffie klaar
staat als je opstaat, noem maar op.

Dit is, zeg maar, pure luxe en comfort.
Maar Domotica biedt ook heel veel oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat
je ouders geen “gekke” dingen meer
doen. (Vergeef me de woordkeuze, maar
menige zoon/dochter zal me begrijpen).
Voor een veilig en gerust gevoel dus.
Zoals gezegd, John gebruikte zijn ouders als “proefkonijnen” en wonder
boven wonder accepteerden ze die
nieuwe technieken.
Binnen no-time was de kogel door de
kerk en ComfoCare werd geboren. Een
bedrijf dat voorziet in de behoeften van
vooral bezorgde zonen en dochters,
maar ook voor die moderne zonen en
dochters zelf. Met persoonlijk advies
aan huis, deskundige installatie en uitstekende service.
Heerlijke bijkomstigheid: De senioren
kunnen gewoon “plat kallen”. Geen bedrijf van buiten de Limburgse grenzen,
maar gewoon “unne jong oet
Sjpaubaek”.
Volgens mijn mams is dat mooi meegenomen want “die Hollenjers” verstaat ze
toch niet.
Uiteraard willen wij John graag een
podium geven en hoe kan dat beter dan
zijn website te vermelden:
www.comfocare.nl
Persoonlijk ben ik blij dat ik hem heb
leren kennen. De liefde van ouders voor
hun kinderen is onbetaalbaar, maar de
liefde van kinderen voor hun ouders is
onvoorstelbaar. En de gedachte dat mijn
94 jarige, zelfstandig wonende mams,
nu niet meer die aardige onbekende mevrouw opendoet, is heel wat waard.
Christy
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Opening groepsexpositie Beeld en kleur
Wethouder Thijs van Es opende vrijdag 17 november om 20.00 uur in het gemeentehuis van Beek de groepsexpositie Beeld en kleur.
Tijdens de expositie, die tot 15
december duurt, worden werken van Iene Meulenberg, Jos
Cremers en Clemens Bindels
getoond.
Iene Meulenberg is beeldend
kunstenares en afkomstig uit
Oirsbeek.
Zij toont beelden in brons,
steen en keramiek en wil daarmee ‘emotie, beleving,
prikkeling, fantasie en
realiteit’ oproepen.
Clemens Bindels komt uit Vaals. Zijn schilderkunst is abstract en
figuratief. Inspiratie voor zijn werk vindt hij in de natuur.
Jos Cremers is net als Iene Meulenberg afkomstig uit Oirsbeek.
Geïnspireerd door de natuur aquarelleert hij landschappen, bloemen en
stillevens.
Tjeerd Nijkerken leidt de vernissage in. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Kunstliefhebbers kunnen de tentoonstelling tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis gratis bezoeken.

Goedkoper dan de bouwm
ark

.

Reuze Keuze Laminaat en
PVC vloeren in de grootste
Store van Limburg.

| I n d u s t r i e t e r r e i n D e Ko u m e n | W i j n g a a r d s w e g 4 8 a | 6 412 PJ H e e r l e n |
| E-m a il : in f o@p a rke tre u s . n l | w w w. p a r ket reu s. n l | T + 31 ( 0) 45 523 3 6 9 9 |
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HOME “Rijk met wat je hebt”
Het bekende project “Voor Elkaar” van
Partners in Welzijn, bestaat niet meer.
Met ingang van 1 januari 2018 gaat officieel het
nieuwe project, genaamd HOME, van start.
Dit project is net als het project Administratieve
Ondersteuning en Begeleiding of het
Maatjesproject een van de projecten van
Partners in Welzijn die begeleid worden door
vrijwilligers. De zogenaamde “Informele
Cliëntondersteuning”.
De dames Katinka de Bats en Sandy Kulmer
zullen de kar van dit nieuwe project gaan
trekken.
Zij gaan zich inzetten om mensen die nu
financiële moeilijkheden hebben voor de
langere termijn te helpen.
Beide dames zijn ervaringsdeskundige
vrijwilligers en nemen mensen die het nodig
hebben “bijna letterlijk bij de hand” en
adviseren ze met raad en daad.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Samen de eerste keer naar de voedselbank, de kledingbank,
de speelgoedbank. Het project HOME gaat nauw samenwerken met de beroepskrachten van Partners in Welzijn en de andere projecten van “Informele Cliëntondersteuning” zodat alle
hulp die nodig is voor mensen optimaal geregeld gaat worden.
De vrijwilligers van HOME helpen u bij het vinden van de juiste
weg naar een bepaalde instantie die door de bomen in het bos
niet meer te vinden is.
Vanaf 1 januari 2018 vestigt HOME zich in het pand van de
voormalige OBS De Kring, gelegen in de Stegen.
In een warme huiselijke sfeer mag iedereen aankloppen die
advies nodig heeft.

Zondag 31 december 2017 zijn we
van 10.00 tot 15.00 uur geopend dmv
een OLIEBOLLENKRAAM onder de poort!
Luxe

In deze huiskamer zullen ook workshops en themabijeenkomsten georganiseerd worden.
De contactgegevens worden binnenkort in de
media bekend gemaakt.
Onthoudt de naam HOME.
Men weet nooit hoe een balletje rollen kan…

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Wij wensen u een Voorspoedig 2018

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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FIT HEALTHY
In 12 ZHNHQ¿WWHUHQJH]RQGHU

INFOAVOND 9 januari 2018

Honkbal en softbal c
De Beekse honk en softbal vereniging Cheetahs had afgelopen zaterdag 14 oktober weer een clinic met wel liefst 6 spelers uit het Nederlandse team.

20u00 @ Fysiotherapie GCN

De beweegcoach en gewichtsconsulente helpen u met
het veranderen van uw leefstijl d.m.v. een persoonlijk
trainingsprogramma en een gezond eetpatroon.

In
weken
ҕWWHUHQ
JH]RQGHU

Basis
programma*

12



Trainingsuren:



begin- en eindmeting
2 keer per week een training bij de
beweegcoach
5 consulten bij de gewichtsconsulente

dinsd. & donderd.
van 19u45 t.e.m. 21u00
zaterdag
van 08u45
t.e.m. 10u00

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

Intensief
programma*




begin- en eindmeting
3 keer per week een training bij de
beweegcoach
7 consulten bij de gewichtsconsulente

We hadden een schitterende line-up aan internationals uitgenodigd: catcher Gianison Boekhoudt, pitchers Diegomar
Markwell en Loek van Mil, infielder Stijn van der Meer, outfielder Gilmer Lampe. Grotendeels spelers die in maart meegedaan hebben aan de World-Baseball-Classic in Japan. Ze
wisten zich toen te plaatsen voor de halve finale die in het
Dodgers stadium in de VS werd verloren van Puerto Ricco.

* Gedeeltelijke vergoeding via zorgverzekering mogelijk.

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

www.vluggen.com

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

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN
12

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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l clinic in Beek

Dit vond allemaal plaats in sportpark de Haamen, een van de
mooiste honkbalvelden van Nederland.
De hele dag intensief met honk en
softbal bezig zijn, veel informatie krijgen en daarbij nog een temperatuurtje van boven de 20 graden wat wil je
nog meer? Er was ook vaak tijd om
vragen te stellen en handtekeningen
uit te delen. De blijde gezichten zeiden me genoeg, het was een zeer
geslaagde honkbalclinic.
Het seizoen is nu voorbij en de zaaltrainingen in de Haamen zijn weer
begonnen op de zaterdagochtend.
Voor de softbaldames was softbalpitcher Marielle
Vleugels gekomen. Ze is al jaren pitcher en infielder
voor het Nederlandse team.

Mocht je interesse hebben dan kan je komen meedoen, kijk op
onze site voor informatie. www.hsv-cheetahs.nl

Er hadden zich bijna 60 kinderen aangemeld, niet alleen van de Cheetahs maar ook van omliggende verenigingen, Sittard, Maastricht, Heerlen, zelfs uit
Rotterdam en Antwerpen.
Ze waren verdeeld in 3 leeftijdscategorien, beeball/
pupil (5-12 jaar), aspiranten (12-15 jaar) en junioren/senioren (vanaf 16jaar). Je kon aan 4 clinics meedoen
van elk ongeveer anderhalf uur. Infield, outfield, catchen, pitchen, iedereen kwam aan zijn trekken.
Ze kregen tips van de internationals over slaan, pitchen, catchen en het verwerken van ballen in het buiten en binnenveld. Met Diegomar in de bullpen en
Loek op de pitchersheuvel kregen de pitchers van jong
tot oud tips cq. verbeterpunten. Gianison, Stijn, Gilmer
en Marielle verzorgden daarbij ook elk een hittingclinic.

13
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AQUARIUM ARTIKELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ KWEEKBAKKEN ∞ KATTENTOILETTEN
HONDENKUSSENS ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

OP
=
OP

IN ONZE WINKELS IN BEEK, KERKRADE
& HEUGEM (MAASTRICHT)

HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A
BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2 / KERKRADE ∙ LOCHT 2
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30 JAAR
GELEDEN…..
13e jaargang nr. 11 (december) 1987
….. In dit decembernummer opent de Nuutsbaeker met een
winters kersttafereel getekent door Winkel. Ook een fraai
kerstgedicht van J.Heffels prijkt op de voorpagina.
Het gedicht sluit met de mooie zinnen....
Maar wat deert het, dat het hele jaar.... de vrede vaak
het verst is,..... we houden één dag van elkaar.
Dat hoort toch zo met Kerstmis (?).
….. In de volgende drie bladzijden doet de redactie een greep
uit de gebeurtenissen die in het jaar 1987 de revue passeerden. Een overzicht per maand geeft een mooi beeld
wat Beek allemaal heeft beleefd. De maanden worden
opgefleurd met icoontjes van de hand van Hub Wouters.
….. Pastoor van Oss van Genhout geeft ons een geestelijke
kerstgedachte mee. Hij promoot tevens de kerststallen
tentoonstelling die in de Hubertusschool in Genhout is
opgesteld.
….. Huub Wouters heeft feest. 25 jaar zanger bij het
St. Catharina kerkelijk zangkoor. En dat is niet niks.
Daarvoor krijgt hij de zilveren onderscheiding van de
Sint Gregoriusvereniging. Hij was ook nog vele jaren lid
van het kerkbestuur en van het bestuur van de Stichting
Katholiek Onderwijs Proosdijveld.
….. Na het vertrek van Drs. Roell uit de pastorie aan de
Burg. Janssenstraat 2, heeft zich een nieuwe predikant
gevestigd, n.l. Ds. Wim Bisschop . Hij woont daar met
vrouw en 5 kinderen. Geboren in 1949 in Drente en
werkzaam in Bredevoort (Gld).
….. Wethouder Wachelder heeft het startsein gegeven voor
een cursus watergymnastiek. De eerste dag konden al
42 deelnemers worden verwelkomd en een nat pak halen.
….. Voor de schutters van de handboogschutterijen van Beek
werd het kampioenschap verschoten op de banen van
Willem Tell in Geverik. Na 35 pijlen waren de kampioenen
bekend: R.Bakker van l ‘Union (294); F. Pisters en
R. Lenssen.
Bij de zestallen was
het L ‘Union voor het
2e team van Willem
Tell en dan het derde
team van Willem Tell.
Bij de dames was
het R. Stienen en
bij de junioren
E. Pelsers, beiden
van Willem Tell, die
zegevierden. De
prijzen werden uitgereikt door Rie Dirx.
….. De vier carnavalsverenigingen van
Beek maken hun
programma voor de
komende periode
bekend. Een hele
pagina vol. Dus
keuze genoeg.

Japo
….. In Beek is de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
opgericht. Zitting hierin hebben vertegenwoordigingen
van het Oranjecomité, De COBMI, het Vredesplatform,
De Hervormde Gemeente en de Katholieke gemeenschap.
….. Denk eraan dat het afsteken van vuurwerk aan strenge
regels is gebonden. Raadpleeg het gepubliceerde tijdschema. Overtreders worden zonder meer geverbaliseerd.
….. Op de klachtentelefoon van de provincie zijn vorig jaar
(275) meer klachten binnengekomen dan ervoor (191)
De meeste klachten komen uit Meersen, waarbij een
persoon 56 keer naar de telefoon greep.
….. Bij gelegenheid van de jaarwisseling zullen de
burgemeester van Beek en mevr. A.v.Goethem-Heijnen
receptie houden in de bovenhal van het gemeentehuis.

….. En in grote letters wenst U het Gemeentebestuur van
Beek Prettige Kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle
goeds toe.
En daar wil ik niet bij achterblijven....
Japo
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Kerstconcerten Neerbeek e

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

In de bloeiende gemeente Beek staat een
bijzonder project op het programma!
Muziekkorps St. Callistus Neerbeek en
Fanfare St. Caecilia Spaubeek gaan een
gezamenlijk kerstconcert uitvoeren in het
weekend van 16 en 17 december a.s.

www.bloemerievangurp.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

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

Servicepunt

Servicepunt

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

16

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W.de.Vilder
mr. J.F.C Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
mw. mr. I.G. Aarts

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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k en Spaubeek 16 en 17 december 2017
Muziekkorps St. Callistus Neerbeek houdt
traditiegetrouw elke 2 jaar een kerstconcert met
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Neerbeek en Gemengd
Koor Neerbeek. Fanfare St. Caecilia Spaubeek heeft al
diverse kerst- en themaconcerten gehouden.
Dit jaar hebben de besturen van beide korpsen de
koppen bij elkaar gestoken om de mogelijkheden
voor een gezamenlijk kerstconcert te bekijken:
een mooie samenwerking die gaat leiden tot een sfeervol kerstconcert in december.
Ondertussen wordt er hard gerepeteerd door beide
korpsen en hun dirigenten. Muziekkorps St. Callistus
Neerbeek en Fanfare St. Caecilia Spaubeek zullen als
één korps concerten, o.l.v. hun dirigenten
Jacques Cuypers en Martijn Pepels.
Op zaterdag 16 december om 19.30 uur zal het
Kerstconcert plaatsvinden in Gemeenschapshuis
Neerbeek. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia o.l.v.
Piet Gerits en Gemengd Koor Neerbeek o.l.v.
George Bakx zullen de concertavond openen met
een uitgebreid kerstprogramma. Aansluitend zal het
gecombineerde fanfareorkest concerteren.
Op zondag 17 december om 14.30 uur zal het
Kerstconcert plaatsvinden in MFC ’t Raodhoes
Spaubeek door alleen het gecombineerde
fanfareorkest met een uitgebreider programma.
De beide koren uit Neerbeek zullen dan niet
meeconcerteren.
Maar dat is niet alles! De uit Neerbeek afkomstige
en alom bekende solisten Pascal en Heidi Pittie
zullen meerdere kerstnummers ten gehore
brengen, begeleid door het gezamenlijk
muziekkorps.
Hopelijk tot 16 en 17 december!
Graag nodigen wij u uit bij één of beide Kerstconcerten
op 16 en 17 december a.s. in Neerbeek en Spaubeek.
Entree: vrije gift.
Let op: er is geen kaartverkoop, dus vol is vol!

Muziekkorps St. Callistus Neerbeek &
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Neerbeek,
Gemengd Koor Neerbeek
Pascal en Heidi Pittie

17

december 2017 - NB no. 11:Layout 1

23-11-2017

07:07

Pagina 18

Bulletin van Senioren Belang Beek (SBB) december 2017
Traditiegetrouw grijpt SBB deze gelegenheid aan om u iedere
6 maanden te informeren over het realiseren van onze
wensen en het plaatsen van kritische kanttekeningen
t.o.v. de plannen van het College van Beek.

Winterknutselen

De navolgende thema’s hebben nog steeds onze
volle aandacht:
- DE TWEEDELING IN DE SAMENLEVING WORDT GROTER.
Steeds meer bereiken ons signalen dat de groepen arm en rijk
steeds verder uit elkaar groeien. Tijdens de Begrotingsbehandeling 2018 heeft SBB gepleit om een aanvullend beleid
voor de financieel zwakkeren in de samenleving. SBB heeft er ook steeds op aangedrongen
om meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Zeer recent is bekend
geworden dat er mogelijk veel werkgelegenheid wordt ontwikkeld op Aviation Valley,
oftewel het vliegveld Beek. Hierdoor kan Beek weer perspectief bieden voor een toekomst
aan hen die echt vooruit willen en zodoende hun levensstandaard op een hoger peil kunnen
brengen.
- DE RESERVES IN DE GEMEENTE BEEK ZIJN MÉÉR DAN TOEREIKEND.
Ook nu weer heeft SBB erop aangedrongen om de gemeentelijke Woonlasten naar
beneden te brengen. Beek heeft weliswaar de laagste woonlasten in Zuid-Limburg,
maar naar de mening van SBB berekent de gemeente nog steeds te hoge tarieven voor
Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. SBB blijft hierop attenderen en zij heeft het College
aangesproken op het feit dat, volgens de berekeningen van SBB, in 2018 er per gezin
± € 25,00 teveel betaald wordt. Ondanks de duidelijke Wet- en Regelgeving van de
overheid wil het College van Beek hier niet aan tegemoet komen.
- LANGDURIGE ARMOEDEBESTRIJDING.
Juist de blijvende armoede onder de jeugd heeft schrijnende gevolgen voor hun verdere
toekomst. SBB pleit ervoor en stelt alles in het werk de jeugd te laten studeren om hen
hiermede uit hun isolement te halen. Zij hebben dan betere kansen op de arbeidsmarkt
en hebben dan meer mogelijkheden om in hun verdere leven een baan te vinden die hen
hierdoor stimuleert om de cirkel te doorbreken. Ook is het prettig te mogen constateren
dat de spaaractie van SBB voor de € 50,00 pakketten van PLUS navolging heeft gekregen.
KBO Beek heeft een soortgelijke actie gestart voor diegenen die in een achterstandsituatie
terecht zijn gekomen.
- OUDERENZORG EN OUDERENHUISVESTING.
Sinds december 2016 heeft het College onze zorgen gedeeld en heeft zij, waar mogelijk
samen met de corporaties, actie toegezegd om de ouderenhuisvesting een nieuwe impuls
te geven en daar te realiseren waar het wonen door en voor de ouderen wenselijk is.

Locatie:
Gemeenschapshuis Oos Heim,
Callistusplein 9, Neerbeek

Vind je het leuk
om te knutselen?
Geef je dan snel op, want ook dit jaar
hebben we weer leuke
winter-knutsel-werkjes bedacht waar
je creatief mee aan de slag kunt gaan.
Voor drinken en iets lekkers
wordt gezorgd!
Contactpersoon KinderVakantieWerk
Neerbeek:
Anneke Smeets, tel. 046-4377592
Opgave via de website van
KVW Neerbeek
www.kvwneerbeek.nl

- VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS.
Na onze dringende oproep van december 2016 heeft het College veel tijd besteed om
voorlichting te geven aan de doelgroep, o.a. attent te zijn aan de voordeur, op te passen
voor betalingen met een pinpas en er op gewezen dat de ouderen een gemakkelijk doelwit
zijn voor mensen met kwade bedoelingen. SBB raadt eenieder aan altijd aangifte te doen
van criminele activiteiten.
- WACHTGELDREGELING VOOR EEN VOORMALIGE WETHOUDER.
Een jaar geleden heeft SBB dit aan de kaak gesteld. Ondanks dat deze naar zijn
voormalige werkgever is teruggekeerd en weer gebruik kon maken van een volledige
werkweek is er toch gekozen voor deze z.g APPA-regeling.
Ook in 2018 zijn hiervoor weer enige tienduizenden
euro’s begroot. Het net als de Paradise Papers,
zelfs als het wettelijk juist is, moet je je afvragen of
het in deze tijd wenselijk is. Het blijkt rechtmatig
maar moreel verwerpelijk.
Fractie Senioren Belang Beek.

Woensdag 3 januari 2018

Het bestuur en de fractie
van SENIOREN BELANG BEEK
wensen alle inwoners van BEEK

Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig

2018

groep 1 t/m 4 van 10.30 - 12.30 uur
max. 30 kinderen
groep 5 t/m 8 van 13.15 - 15.15 uur
max. 30 kinderen
Kosten: € 1,50
18
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Mannenkoor Beeker Liedertafel - voor
de gelegenheid in de
zogenaamde MBL-light samenstelling - zal op
maandag 18 december in
Woonzorgcentrum Aelserhof,
Aelserhof 1, 6181 LB Elsloo
optreden.
Een herhaling vindt plaats op
donderdag 21 december in het
Woonzorgcentrum Franciscus,
Om de Toren 1, 6191 KZ Beek.
Beide kerstvieringen beginnen om
14.30 uur.
Naast gezellig samen kerstliedjes zingen zullen er door het koor ook enkele
kerstliederen uit het kerstrepertoire
worden gezongen. Daarnaast kunt u
genieten van enkele gepaste kerstverhalen. Niet alleen de bewoners van
beide zorgcentra kunnen deze kerstviering bijwonen. Belangstellenden van
“buiten” zijn van harte welkom,
maar moeten zich wel van te voren
aanmelden bij Nicole Lamers. Dit kan
via e-mail naar: DBCBK@vivantes.nl
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert al jaren het Kerstconcert in het Asta Theater.
Dit jaar met medewerking van o.a. de alom bekende Carla Maffioletti op zondagmiddag 17 december, aanvang 14.30 uur.
Onder leiding van de beschermheer van het koor, de heer Paul Collard, ontstond het initiatief om ook bewoners van zorgcentra kennis
te laten maken met het koor. Samen met de bewoners zal het koor er alles aan doen om er een sfeervolle middag van maken.
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Tribunus Plebes II-XI- MMXVII
Vanavond wordt er weer vooruit gekeken
naar de toekomst door behandeling van
de Programma begroting 2018 via
agendapunt 7, maar ook nog even bij de
les van 2017 blijven door de vaststelling
van de 2e Bestuursrapportage 2017.
De Raad is niet helemaal compleet, maar
er zijn genoeg aanwezigen om ‘de hamer
te laten vallen.’ Er is niemand die wenst
in te spreken, de aan de aan de Raad geadresseerde stukken worden ‘verdeeld’
en via agenda punt 4, vaststellen besluitenlijst vorige vergadering van 28-92017, waar ook niemand op reageert,
komen we bij het enige hamerstuk en
agendapunt 005 en dit betreft de personele mutaties in de commissies.
De punten 6 en 7 resp. de Programmabegroting 2017 en de 2e Bestuursrapportage 2018 komen dus nu samen op
tafel. Als grootste fractie mag BBBNDB de aftrap verrichten. Ze zijn trots
dat de lokale heffingen in onze Gemeente de laagste zijn in de regio, het
college spreekt zelfs van geheel Zuid
Limburg. Zij laten niemand in de kou
staan dus het minimumbeleid moet
doorgezet worden. Het gevoel van veiligheid in Beek t.a.v. inbraak, geweld, zakkenrollerij in de wijken etc. krijgt veel
aandacht. De veiligheid in het verkeer
laat nog te wensen over, er zijn toch nog
veel zogenaamde race- banen in Beek
die niet alleen voor overlast zorgen maar
ook voor onrust; ‘hier valt dus nog wat
halen’. Als tweede spreker is het woord
aan de fractie CDA.
De begroting geeft aan dat Beek en gezonde gemeente is. Wij moeten er voor
zorgen dat in de Jeugdzorg niemand tussen wal en schip kan vallen. Probeer
samen te werken en Beek landelijk op de
kaart te zetten. De interne organisatie bij
de Haamen dient op het niveau coöperatief model gebracht te worden, hierdoor kunnen de verliezen worden
gereduceerd. Zij houden ook hun ogen
gericht op het masterplan Centrum Beek
en stellen voor om in de Gemeente Beek
gratis WIFI te maken. Dit laatste voorstel
wordt via een ‘motie’ ingediend, echter
ook weer teruggetrokken omdat dit ook
in het centrumplan e.d. kan ondergebracht worden. Zij ziet de omgeving MAA

Aviation Valley duidelijk als ‘voedingsbodem’ voor Beek, gezien de te bouwen
loodsen/ hangars.
Als derde komt de fractie PB aan het
woord. “ Vertrouwen in de toekomst”?
De fractie vindt het een goede prestatie
dat de gemeente zich nog steeds
schuldenvrij houdt. Zij vindt het een
tekort begroting en doelt dan op de
kosten van het Sociaal Domein.
De Rijksbijdragen nemen fors af en de
kosten nemen steeds maar weer toe. Op
de Jeugdhulp hebben we geen zicht
waar wij staan. Zij zou graag zien dat er
in het Sociaal Domein transparant gewerkt gaat worden, mede door een analyse van de huidige en toekomstige
situatie,” we doen het samen.”
Burgerkracht kan het verschil maken, het
is de binding burgers versus overheid.
Nu is het de beurt aan de fractie SBB.
Zij gaat even naar de echte grote Boze
Wereld in Den Haag gezien het commentaar t.a.v. de toekomstige stijging van de
BTW met 3% te vertalen met de uitspraak “verdient ouder worden alleen
straf” en ouderen komen er maar bekaaid van af. Nu weer terug in de lokale
politiek; zij verwacht betere ondersteuning van de Gemeente bij het Sociaal
Domein en tussen neus en lippen, “trouwens eten bij Olga (in het Gemeenschapshuis Neerbeek) is een sociaal
gebeuren”.
Over Ouderenbeheer zijn wij tevreden.
Als laatste komt de fractie VVD aan
het woord en dan volgt de vraag “is die
sluitende begroting realistisch” en even
later, “ technisch gezien is de begroting
sluitend”. Er komt een enorme uitdaging
aan om in de toekomst de tegenvallers
op te vangen. Aan samenwerking is niet
te ontkomen, de ‘schaal’ van Beek laat
het niet toe alles zelf te doen. Kijk maar
eens naar het dossier VIXIA.
Bij de Haamen vertrekken veel gebruikers, anderen nemen minder uren af. In
de buurtgemeenten zijn ook diverse
sportcomplexen die tegen een lager tarief te huur zijn.
Nu zijn de verantwoordelijke wethouders
aan de beurt en wethouders van Es bijt
het spits af.
De stijging van de uitgaven aan de

(2-11-2017)

Jeugdzorg gaan inderdaad een probleem
worden en in het minima beleid doet iedereen mee. De ‘wsw’- werkers van Vixia
krijgen/ hebben geen probleem, m.a.w.
ze staan/ komen niet op straat te staan.
We werken inmiddels met ouderenbegeleiders en veiligheid–coachen. Wij
laten niemand in de kou staan en in de
toekomst zal goede informatie gebruikt
worden om de prestaties beter te kunnen
vergelijken.
Hierna volgt wethouder Hodselmans
die aangeeft dat de Boa’s die bij de
scholen surveilleren geregeld van stekje
wisselen om geen ‘vriendje’ te worden
met de ouders. Dit voorkomt dat de ouders gaan denken zich niet meer volgens
de regeltjes hoeven te gedragen.
Wethouders Schoenmakers krijgt enkele vragen ter beantwoording. SGL
heeft inderdaad nu minder uren in de
sporthal, maar deze worden weer door
hun ingevuld.
Bij het project van de Keutelbeek zien we
de laatste loodjes en de aankoop gronden zijn nagenoeg afgerond.
Wethouder Wachelder geeft een toelichting op de manier hoe de overige
wethouders aan hun geld komen voor
projecten, gevolgd door een les bedrijfseconomie.
Dan komt nog de ‘wethouder’ van
Basten die vertelt dat er in Beek een
toename is van 14% t.a.v. inbraken.
Daar staat tegenover dat 84% van de inwoners van Beek zich in Beek veilig
voelt. Zogenaamde ’hot spots’ (plekken
waar het niet deugd) worden speciaal in
de gaten gehouden door o.a. wijk agenten en Boa’s. Zij wil de ‘whats ap’ meldingen uitbreiden en optimaliseren.
Ook is er een toename van het aantal
wiet plantages. Zij overweegt elke plantage ‘rucksichtslos’ te sluiten, ongeacht
of het een bewoonde woning is.
Bij de stemming worden beide agendapunten aangenomen.
Nu rest alleen nog om 23.00 uur
de hamerslag om de bijeenkomst
af te sluiten.

George Stevens

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Het CDL
(Computer Doe- en Leercentrum)
verzorgt cursussen / workshops
op het gebied van computer,
tablet en smartphone gebruik.

Wat kunnen wij nog voor U betekenen in het eerste halfjaar van 2018??

Voor gedetailleerde
informatie over
planning, prijzen en
voorwaarden zie:
www.cdl-beek.nl
of U belt
06 - 186 439 16,
of e-mail naar
planning1.cdl.piw@
gmail.com
Het adres van
ons nieuwe
leslokaal is
Stegen 35
6191 TR Beek

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
22

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 141

Wie kan ons iets vertellen over deze foto.
Op de achterkant stond:
K.J.M.V. - 2e Kerstdag 1948
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.
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Weth. Sangersstraat 252 - 6191 NA Beek - Tel 046 - 2060500
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Geef een naambord cadeau
Wi k l
Winkelcentrum
t
Makado
M
k d
Tel. 046 - 437 40 90
www.vonkenservice.nl

Nieuw!
BUBBELWAFELS
met keuze ijs, saus, toppings enz.............
Wij zijn nu te vinden onder de roltrap van de parkeergarage.
Om de hoek voorbij Albert Heijn en de Groenteboer

Voor onze speciale aanbiedingen voor
de feestdagen, heten wij u van harte
welkom in onze winkel
Winkelcentrum Makado
Weth. Sangersstraat 218
6191 NA Beek
Tel: 046 - 437 56 12

DE kapper voor dames en heren, zonder afspaak, met een authentieke barbershop,
voor de man en een stoere salon voor de dames. De koffie staat klaar.
Wij zijn iedere dag geopend, ook op zondag en ALTIJD zonder afspraak.

Op 24 december zijn wij geopend van 9.00 tot 16.00 uur
en op 31 december van 10.00 tot 16.00 uur.

Ook voor nonnevotte,
berlinerbollen
en Oudjaars
gebak
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Sint Maartensfeest Spaubeek
In Spaubeek is het
Sint Maartensfeest terug van
weggeweest.
Op 10 november was er niet
alleen de gebruikelijke optocht,
maar werd het verhaal van
Maarten die een deel van zijn
mantel aan de bedelaar in de
kou gaf ook uitgebeeld, compleet
met echt paard en ruiter.
Kapelaan Horstmann vertelde
vooraf het bijbehorende verhaal.
Er waren veel kinderen met
(groot-)ouders bij dit feest.'

Collectie van maat 38 t/m 64.
Enorme keuze.
Kleurig, bijzonder en comfortabel.
Wekelijks nieuwe collectie.

7 dagen per week geopend.

Volg ons via facebook.com/excentriquebeek
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Fit & Healthy programma Fysiotherapie GCN
Het einde van het jaar is voor veel mensen traditiegetrouw een
periode om de balans op te maken. Er wordt teruggekeken
naar het afgelopen jaar en er worden nieuwe doelen gesteld.
Afvallen en meer bewegen zijn veel gehoorde wensen. Ze besluiten dat het tijd is om het geweer van schouder te veranderen.
Fysiotherapie GCN biedt Fit & Healthy aan, een programma
van 12 weken met een combinatie van voeding en sporten. Dit
betekent bewustere voedingskeuzes maken en tegelijkertijd
efficiënt en met plezier sporten.
U kunt kiezen uit twee programma’s:
Basis programma
- begin- en eindmeting
- 2 keer per week een training bij de beweegcoach
- 5 consulten bij gewichtsconsulente
Intensief programma
- begin- en eindmeting
- 3 keer per week een training bij de beweegcoach
- 7 consulten bij gewichtsconsulente
De gecombineerde aanpak van anders eten en gericht sporten
zorgt in drie maanden tijd voor een zichtbaar en blijvend resultaat.
Je verliest gewicht, je voelt je fitter, je zit beter in je vel en je
krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. Wie vindt dit nu niet belangrijk?
Meer informatie?
Tel: 046-4374664 - Mail: info@fysiotherapiegcn.nl
of kom dinsdag 9 januari 2018 om 20.00 uur naar onze
infoavond bij Fysiotherapie GCN Kerklaan 11B, Beek
(Gelieve u wel even aan te melden.)
Voedingsconsulente
Mijn naam is Ria Smeets en ik werk sinds april 2015 bij
Fysiotherapie GCN als gewichtsconsulente.

Gezonde voeding en bewegen heb ik altijd belangrijk gevonden en heeft altijd mijn interesse gehad. Daarom besloot ik er
mijn beroep van te maken en heb ik de opleiding
Gewichtsconsulente bij Sonnevelt in Breda gevolgd en in mei
2010 met succes afgesloten.
Sinds juni 2010 heb ik een eigen praktijk in voedingsadvies.
Het contact met mensen en hen motiveren spreekt mij in dit
beroep heel erg aan.
In mijn praktijk begeleid ik mensen
bij het bereiken van een blijvend en
gezond gewicht. De begeleiding
bestaat uit voedings- en beweegadviezen op maat en gedragsverandering. Tijdens het intake gesprek maak ik samen met mijn
cliënt een voedingsanalyse waarbij
we in kaart brengen wat hij of zij eet
op een dag. Aan de hand daarvan wordt gekeken welke veranderingen nodig zijn in het eetpatroon en stellen we samen
een plan op om, met kleine stappen, het gewenste gewicht te
bereiken. Naast een gevarieerde voeding is het natuurlijk ook
belangrijk om iedere dag te bewegen.
Beweegcoach
Mijn naam is Allan Smeets en ik ben werkzaam bij fysiotherapie GCN als beweegcoach en sport en ontspanningsmasseur.
Samen met Ria bied ik u Healthy & Fit aan.
Door het behalen van de opleiding “sport en bewegingseducatie” en mijn passie voor sport ben ik uitgegroeid tot een specialist in bewegen in de breedste zin van het woord en help ik
u graag bij het behalen van een of meerdere persoonlijke doelen. Zo kunt u werken aan uw gewicht/figuur, zelfvertrouwen of
gewoonweg komen sporten om in beweging te blijven om uw
algemene conditie op peil te houden. Ik ben van mening dat
een gezond lichaam en een gezonde geest hand in hand gaan.
Een gezonde geest is nodig om
prestaties te kunnen leveren,
maar andersom biedt een gezond lichaam ook rust. Om dit
te kunnen realiseren is het van
belang dat er aandacht geschonken wordt aan zowel beweging als voeding.
Fit & Healthy is hiervoor het perfecte programma.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Woningstichting Spaubeek 1912 – 2017;
Aanleiding voor dit artikel is de aanstaande fusie – deze
maand – van Woningstichting Spaubeek (WSS) met ZOwonen.
WSS houdt op te bestaan, na 105 jaar. Alle reden om stil te
staan bij de historie van de corporatie – tot 2013 een vereniging, daarna stichting. Maar ook bij de toekomst.
Een korte volkshuisvestelijke historie.
De geschiedenis van de Woningvereniging / Woningstichting
Spaubeek valt te plaatsen in het perspectief van de tijd en
daarmee samenhangende feiten, omstandigheden en mensen.
De feiten zijn alom bekend; die zijn eerder en elders, ook in de
Nuutsbaeker, uitvoerig beschreven.
De opkomende industrialisatie in het begin van de vorige eeuw
kwam in onze regio tot uitdrukking door de oprichting van de
mijnen en de daarmee samenhangende industrieën.
En de arbeiders kwamen letterlijk van alle kanten: bij de
Staatsmijn Maurits, in exploitatie sinds 1925, werkten 5 jaar
later ca. 1/3 niet-Nederlanders; én wat waren ze welkom!
De industrialisatie bracht ook problemen met zich. Diverse onderzoeken naar de woonomstandigheden bij deze arbeiders
lieten een onthutsend negatief beeld zien. Als er al een woning
voorhanden was, waren de woonomstandigheden ronduit
middeleeuws. De Rijkswetgever kwam in actie en riep de
Woningwet (later genaamd ‘Woningwet 1901’) in het leven.
Niet alleen werden er heldere kwaliteitseisen aan woningen
gesteld, ook werd het mogelijk dat, zoals de corporaties wettelijk werden geduid, ‘toegelaten instellingen’ subsidie konden
krijgen voor het bouwen en exploiteren van woningen.

Bouwgrondmaatschappij ‘Tijdig’ opgericht. Zoals de naam impliceert richtte zich dit bedrijf op de strategische aankoop van
gronden voor de bij ‘Ons Limburg’ aangesloten corporaties.
Intussen werd op 19 december 1912 de ‘Bouwvereniging
‘Spaubeek’ opgericht. De eerste voorzitter was pastoor Ed.
Beckers.
Naast de bouwgrond vormden de bouwmaterialen een belangrijke kostenfactor. Om die reden werd in de vergadering
van de 'Tijdig' van mei 1915 de ’N.V. Onze Industrie’ opgericht, met voornamelijk tot doel het aantrekken van steenfabrieken en uit verkregen winsten sociale doelen zoals het oprichten van ‘gezellenhuizen’ te realiseren.
Enkele jaren na de oprichting van Woningvereniging Spaubeek
wist Poels de fabrikant Arntz uit Nijmegen over te halen een
steenfabriek in Spaubeek in exploitatie te nemen. Aldus geschiedde. Arntz bracht zijn eigen vakmensen mee, waarvan de
nazaten nog in Spaubeek en velen ook in de woningen van
WSS wonen. Wij kennen hun namen: Van de Geijn, Joosten,
Roelofsen, Maes, Terwint, Wulterkens, Wilting enz.
De fabriek is, na jaren van leegstand, in de tachtiger jaren ontmanteld en afgebroken. Op de plek van de huisvesting van de
laatste opzichter, dhr. Wulterkens en de was- en kleedlokalen,
is een complex gebouwd, niet onverwacht genaamd ‘De
Rinkaove’. In de hal van het complex zijn een aantal mooie foto’s en relicten uit die tijd te zien.
Zo zijn we weer terug bij de vereniging.
De bouwopdracht.

Invloedrijke en betrokken personen van destijds zagen de
noden en mogelijkheden die op te lossen. Een belangrijk
voorman in de zuidelijke regio was de geestelijke Dr. Poels. In
juli 1911 richtte Poels samen met dr. Woltering, destijds hoofdinspecteur van de volksgezondheid, de vereniging ‘Ons
Limburg’ op. De doelstellingen waren letterlijk doeltreffend: het
bevorderen dat woningverenigingen tot stand kwamen en te
helpen bij de bouw en exploitatie van woningen. Zo werd de befaamde niet-Limburgse architect Jan Stuyt aangetrokken om te
helpen bij het ontwerpen van kwalitatief goede woningen.

De oprichting betekende niet automatisch, zo leert de geschiedenis, dat er voortvarend werd gebouwd. De praktijk
bleek nogal weerbarstig.
De eerste woningen werden gebouwd tegenover de steenfabriek en aan Hobbelrade.
Na enkele andere bouwplannen werd in 1954 het complex
Kupstraat (20 eengezinswoningen) opgeleverd.
Vervolgens werd gebouwd aan de Looiwinkelstraat, de
Brueghelstraat, de Steenstraat, Rubensstraat, Rembrandtstraat en Van Dijckstraat.

Door de opkomende industrialisatie gingen de prijzen van
bouwgrond fors omhoog. Verwerving van gronden door de onervaren, prille corporaties was moeizaam. In de vergadering
van ‘Ons Limburg’ van december 1911 werd de N.V.

In 1980 om precies te zijn, werd L. Geysen voorzitter, wat samenviel met de bouw van het omvangrijkste complex van 36
woningen aan de Berkenlaan / Kastanjelaan. De teller stond
daarmee op 149 woning.
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een kleine historie
Een aantal andere complexen
volgde gestaag, waaronder De
Witte Hook. Een belangrijke mijlpaal was de bouw van de Hoever
Residentie in 1999, ook naar de
huidige maatstaven een moderne
en goed uitgeruste woonplek
voor ouderen.
In 2010 volgde ‘de Rinkaove’,
vooral bedoeld om de jeugd voor
Spaubeek – in ieder geval wat
huisvesting betreft – te behouden. Aldus kwam de teller op 247
woningen.
En dat is tevens de situatie nu.
Maar volkshuisvesting is nooit
‘af’; er is een onvermijdelijke aan
maatschappelijke ontwikkelingen
gerelateerde dynamiek. De tijd
schrijdt voorbij en inzichten veranderen. Zo vertoonde het complex aan de Kupstraat hoe langer hoe meer gebreken. Een goede exploitatie werd moeilijk.
Qua wooncomfort en energiezuinigheid niet meer bij de tijd.
De woningen waren allerwege versleten. De woningen zijn gesloopt en de eerste fase van de nieuwbouw (10- woningen) is
begin dit jaar opgeleverd. Fase 2 (eveneens 10 woningen)
komt deze maand gereed. (zie foto). Daarmee is de cyclus
bouwen, exploiteren, slopen, (her) bouwen , rond.
Van vereniging naar stichting.
De taken van de corporaties zijn in de loop van de jaren fors
veranderd: niet meer alleen bouw en verhuur van woningen,
maar ook zorg voor dienstverlening, leefbaarheid en woonmilieu.
De Nederlandse corporaties hebben sinds een aantal jaren
forse tegenwind. Deels door omstandigheden van buiten: de
overheid ontdekte de corporatie als ‘pinautomaat’.
En wat onze regio betreft kwam vervolgens de ‘krimp’ : een
gevolg van vooral vergrijzing, ontgroening, verdunning (kleinere huishoudens). Dat betekent dat er vanaf 2020 het aantal
huishoudens en dus ook het aantal benodigde woningen – dat
ook qua type en indeling anders zal zijn - zal dalen. Duidelijk is
dat we met maatregelen niet tot het moment van concrete daling moeten wachten maar dat het zaak is daar thans al op te
anticiperen.
Maar de tegenspoed zit ‘m niet alleen in externe factoren. Het
is bekend dat het ook behoorlijk rommel(de)(t) binnen de sector zelf. Deze ontwikkelingen vereis(t)en ook bestuurlijke en organisatorische aanpassingen. Zo is in 2013 besloten de vereniging om te vormen tot een stichting. Het ledental slonk fors
en bleek niet meer van deze tijd. De voorzitter gaf het stokje
over. Daarnaast eisen de geschetste ontwikkelingen korte lijnen, verhoogde slagvaardigheid en brede oriëntatie.
Fusie.
Woningstichting Spaubeek heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat op de langere termijn haar organisatorische en bestuurlijke positie broos is, waardoor haar volkshuisvestelijke
bijdrage in de toekomst onzeker is. Zo is de organisatie vanwege haar geringe omvang kwetsbaar en is de continuïteit in
samenhang met de kwalitatieve vereisten van de leden van de
Raad van toezicht onvoldoende geborgd. Woningstichting

Spaubeek voorziet dat zij, als zij zelfstandig zou blijven, niet
meer kan blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden aan
een toegelaten instelling. Om de continuïteit van de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale
huurwoningen in de kern Spaubeek te kunnen blijven waarborgen, heeft het bestuur van Woningstichting Spaubeek het
noodzakelijk gevonden om een juridische fusie met een stevige woningcorporatie in de regio aan te gaan. Woningstichting
Spaubeek is van oordeel dat Stichting ZOwonen voor haar de
meest geschikte fusiepartner is.
Stichting ZOwonen neemt, als regionaal betrokken en financieel gezonde volkshuisvester, vooral in de regio Westelijke
Mijnstreek, de verantwoordelijkheid om goede en betaalbare
woningen voor de mensen met lagere inkomens en kwetsbare
doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in
haar werkgebied te garanderen.
Het administratief en technisch beheer van Woningstichting
Spaubeek wordt al jaren door ZOwonen uitgevoerd. De opzichter is tevens in dienst van ZOwonen.
Continuïteit van de belangenbehartiging van haar huurders en
woningzoekenden is voor WSS het centrale thema geweest bij
de fusiebesprekingen.
Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het gebruik van het
kantoor in de Hoever Residentie o.a. voor het houden van het
spreekuur. Verder zijn de belangen van de huurders gewaarborgd door afspraken over onderhoud, verbetering van energiezuinigheid en huurverhoging. Aldus kan, zo is de overtuiging, de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied van
Woningstichting Spaubeek blijvend gerealiseerd worden; de
kwaliteit van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan
voor huurders en belanghouders gewaarborgd blijven; matching van taken en middelen kan plaatsvinden; de doelmatigheid van de bedrijfsvoering ten aanzien van het bezit van
Woningstichting Spaubeek niet wordt aangetast; en de bedrijfsvoering ten aanzien van het bezit van Woningstichting
Spaubeek geoptimaliseerd wordt zodat de noodzakelijke
volkshuisvestelijke investeringen kunnen blijven plaatsvinden.
De Stichting Huurdersbelangen Beek zal voortaan ook aanspreekpunt zijn voor de huurders van Spaubeek.
De belangen van de thans ingeschreven woningzoekenden
zullen worden gerespecteerd.
29
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OLIEBOLLENACTIE
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

Op 31 december zal Drumfanfare en
Majorettenkorps Irene/Lucia zoals gewoonlijk,
weer met een kraampje op de markt in Beek staan.
U bent vanaf 09.00 uur tot
ongeveer 16.00 uur van harte
welkom om overheerlijke
oliebollen, diverse soorten
wafels, appelbeignets en Berliner
bollen bij ons te kopen.
De lekkernijen zullen net als vorig
jaar weer afkomstig zij van Brood
en Banketbakkerij MARTENS.

Dit alles wordt
gedaan om de
verenigingskast
te spekken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Hopelijk mogen wij U aan ons kraampje begroeten.
Mocht dit niet het geval zijn willen wij U langs deze weg
alvast een gezond en muzikaal 2018 toewensen.
Hopelijk tot dan
Met vriendelijke groet,
Leden en bestuur Irene/Lucia

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

www.electrolemmens.nl
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Chauffeursteam Vivantes zoekt
nieuwe vrijwillige collega’s (M/V)
Het chauffeursteam, bestaande uit
een zelfstandig werkende groep vrijwilligers, zoekt uitbreiding. Dagelijks,
van maandag tot vrijdag, halen en
brengen zij ouderen van huis naar
een van onze dagbesteding locaties,
in Beek, Geleen, Stein en omstreken.
Naast deze vaste dagelijkse ritten
worden er tussen 11.00 uur en 16.30
uur uitstapjes gemaakt met kleine
groepjes ouderen die wonen in de verzorgingshuizen van Vivantes. Dit is in
de directe omgeving, het kan een
mooie route zijn of een bestemmingen in de omgeving. Bij de
uitstapjes gaat een medewerker van de locatie mee.
Zowel voor de dag ritten als voor de uitstapjes zoeken we
chauffeurs en bijrijders, die de groep willen versterken. De bijrijder ondersteunt het in en uitstappen, met behulp van een lift
en zorgt voor de passagiers tijdens de rit.
De groep chauffeurs komt maandelijks bij elkaar om de planning voor de volgende maand te maken.

Wat wij vrijwilligers bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reiskosten a € 0,30 per km
Verzekering tijdens uw werkzaamheden,
Vrijwilligersovereenkomst,
Deskundigheidsbevordering,
Verjaardagspresentje
Een keer per jaar een team activiteit met lunch
Een keer per jaar een vrijwilligersfeest
Eindejaarsgeschenk

Onze doelgroep:
En bovenal een groep enthousiaste collega’s.
Cliënten hebben soms een dementieel beeld, zijn vaak slecht
ter been of hebben andere ouderdomsgebreken, waardoor het
voor hen belangrijk is om dagbesteding in het wijksteunpunt of
de zorgboerderij te bezoeken. Ook uitstapjes al is het gewoon
naar het winkelcentrum zijn voor deze doelgroep een bijzondere onderneming, waar zij veel plezier aan beleven.

Bent u de vrijwilliger die graag iets voor
een ander betekent ?
Neem contact op met Mieke Dijker, Coördinator
Vrijwilligerswerk Vivantes
m.dijker@vivantes.nl of via het callcenter: 046-4113500

Wat wij verwachten van de vrijwilligers:
•
•
•
•
•

Rijbewijs B of BE
Betrokkenheid en inlevingsvermogen
Geduld
Goed kunnen samenwerken.
Een dag per week beschikbaar of wisselend
voor vervanging.
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Fotogroep EyeConnect stelt zich voor
Een foto maak je niet alleen met je camera. Je maakt ze met
iedere vezel van je lichaam en geest. Je betrekt hierbij alle
beelden en films die je gezien hebt, de boeken die je gelezen
hebt, de muziek waar je graag naar luistert, de mensen die je
liefhebt en de kennis die je ooit vergaard hebt en nog zult vergaren. Ontmoet ‘Fotogroep EyeConnect’ uit Beek.
FG EyeConnect is een laagdrempelige en jonge fotoclub bestaande uit 18 enthousiaste en leergierige fotografen die hun
hobby samen verder vorm willen geven. Onze leden houden
zich op allerlei niveaus bezig met fotografie en zijn afkomstig
uit alle windstreken van Zuid- en Midden Limburg. We vormen
een pluimage van jonge en wat rijpere amateur en (semi-)professionele fotografen waardoor een mooie mix van kwaliteit,
creativiteit, originaliteit, ervaring en een frisse blik ontstaat. FG
EyeConnect wil uniek zijn door een dynamische moderne uitstraling met gebruikmaking van hedendaagse middelen en
technieken. Dus geen saaie, stoffige fotoclub die stil staat in
zijn eigen ontwikkeling, maar waar ruimte is voor kennisuitwisseling, eigen ideeën en inbreng. Onze kernwaarden zijn: samenwerking, respect, sociaal, kennisdeling, dynamisch, innovatief en last but not least, plezier. Onze fotoclub en haar leden
zijn lid van de Nederlandse Fotobond.

Wij hebben als doel het samenbrengen van kennis en ervaringen om op die manier betere foto’s te kunnen maken met de
drive elkaar te stimuleren en nieuwe impulsen te geven. Wat
onze club zo mooi maakt is dat er een grote diversiteit van interessegebieden is bij onze leden
variërend van natuur-, reis- en architectuurfotografie tot straat-, portret- en sportfotografie. We
zorgen voor een interessant en afwisselend
jaarprogramma door ieder kwartaal een ander
fotografiethema te kiezen met daaraan gekoppeld het uitnodigen van (semi)professionele fotografen die lezingen/presentaties verzorgen
voor onze leden. We gaan samen op pad om te
fotograferen, bespreken onze foto’s en verzorgen workshops. Hierbij zijn inspiratie, plezier
beleven en het vergroten van kennis altijd het
uitgangspunt.
Gelukkig zijn we geen fotoclub die gedragen
wordt door een paar mensen maar waar iedereen zijn/haar steentje bij draagt. Zo zijn er leden
die ieder jaar een mooi programma samenstellen, leden die de website en Social
Mediakanalen onderhouden, fotowedstrijden
en exposities verzorgen en natuurlijk leden die
in het bestuur zitting hebben.

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
- 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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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Vind je fotograferen leuk en kijk je graag
naar andermans foto’s?
Dan is Fotogroep EyeConnect zeker iets voor jou!
Als je lid word van onze fotogroep deel je niet alleen samen je fotografie-hobby, maar verruim je
ook je blik. Belangrijk is voor ons dat je fotograferen leuk vindt en jezelf naar een hoger niveau wilt
tillen. Je vindt in een fotoclub een groter klankbord voor je eigen foto’s dan alleen in je familie- of
vriendenkring. Je digitale of geprinte foto’s kun je
meenemen op de clubavonden waar ze bekeken
en op een opbouwende positieve manier besproken worden. Door het kijken naar foto’s van anderen kun je ook inspiratie opdoen en je eigen fotografie verbeteren.
We zijn een van de weinige Limburgse fotoclubs
die (nog) geen ledenstop hebben.
De clubavonden van FG EyeConnect worden iedere 3 weken op de dinsdagavond van 19.30 tot
ca. 22.00 uur gehouden in een mooie, grote conferentieruimte op de 1e verdieping van Vivantes, Woonzorgcentrum Franciscus te Beek. Deze ruimte is voorzien van airco
en een beamer, ideaal dus voor het verzorgen van presentaties
of fotobesprekingen.
De contributie bedraagt € 90,- per jaar. Het seizoen loopt van

januari t/m december met een korte stop in de zomervakantie
en rond de Kerstperiode. Lid worden kan altijd, ook lopende
het seizoen. Indien je tegelijk lid wil worden van de Fotobond
bedraagt de contributie € 108,- per jaar.
Indien we je interesse gewekt hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze secretaris Huub
Keulers via email: huubkeulers@ziggo.nl of telefonisch: 0646741111.
Op onze website www.fg-eyeconnect.nl vind
je alle benodigde informatie en kun je al digitaal kennismaken met onze leden.
Het zou leuk zijn als we elkaar binnenkort
face-to-face kunnen ontmoeten.
En, heel belangrijk:
Omdat we meer evenwicht in de
samenstelling van onze club willen
brengen, zou het ideaal zijn als er wat
meer vrouwelijke leden bij zouden komen.
Dus dames wat let jullie om eens
vrijblijvend een clubavond te bezoeken.
‘Take nothing but pictures,
leave nothing but fotoprints!’

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

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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Parochie-Bijbelleeskring van start in Beek
Op 8 januari 2018 start een unieke kring in
Beek. Het plan is om eenmaal per twee weken
op maandagavond met een groep parochianen
bijeen te komen om ons samen over een tekstgedeelte uit het Marcus-evangelie van de Bijbel
te buigen.
We noemen het Bijbelleeskring, want we lezen
samen een tekst (uit de vertaling: De Bijbel in
Gewone Taal) en vervolgens proberen we in een
ontspannen sfeer samen te ontdekken wat de
schrijver heeft bedoeld en wat de boodschap
voor ons is. Tijdens de avonden volgen we het
leven van Jezus zoals de apostel Marcus dit
heeft opgeschreven. Wie was Jezus, wat
kunnen we van Hem leren en (hoe) is Hij relevant voor onze tijd?
De eerste avond is vooral bedoeld als kennismakingsavond. Deze avond staat gepland op
8 januari 2018, om 20.00 uur in de voormalige
kapelanie, (Raadhuisstraat 17, Beek). Je kunt
dan een idee krijgen van de avonden en daarna
besluiten of je de cursus bij wilt wonen. Er staan
in eerste instantie zeven avonden gepland. Je
bent niet verplicht om aan alle avonden deel te
nemen; halverwege instromen is ook mogelijk.
Graag wel even van te voren aanmelden.
We hopen van harte dat we je mogen begroeten!

Voor wie?
Welke dag?
Hoe laat?
Kosten?
Aanmelden?

Voor alle geïnteresseerden (ongeacht achtergrond)
Op maandag 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari,
5 maart, 19 maart, 9 april 2018
Van 20.00 – 21.30 uur
(inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Geen (materialen worden gratis aangeleverd)
Via 06-40 46 64 98 (Whatsapp)
of: martinusbeek@hetnet.nl

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

Neem een foto
van uw zitmeubel
n
mee en wij make
dan meteen
een passende
offerte.

Online
offerte
molgeu !
rts.nl

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

Op zondagmiddag 17 december 2017 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’
om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de
St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld
(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard).
U kunt deze middag genieten van koorzang
en fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de
kerststemming kunt komen.
Het concert zal verzorgd worden door
Gemengd Koor Neerbeek (o.l.v. George
Bakx) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek
(o.l.v. Ad Triepels). De pianobegeleiding zal
worden verzorgd door Pierre Lebon.

Eenieder is van harte uitgenodigd
om te komen luisteren naar dit
concert.
De toegang van het concert is
gratis.
Vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt ten zeerste op
prijs gesteld.
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BCG Beek spaart v
Voor de zomervakantie werden we door
PLUS van Wijnbergen benaderd of we
zin hadden om mee te doen aan een
sponsoractie. Natuurlijk wilden we dat,
iedere vereniging kan wel wat extra zakgeld gebruiken dus BCG Beek ook. Met
zijn allen (en niet te vergeten opa’s,
oma’s, tantes enzovoorts) hebben we
een mooi bedrag bij elkaar gespaard
voor nieuwe trainingsmaterialen. Op een
trainingsavond
kwam
Tim
van
Wijnbergen
hoogstpersoonlijk
de
cheque overhandigen waarbij hij zich al
snel thuis voelde tussen het “groen” van
BCG Beek. Hij was zo aangenaam verrast door het grote aantal, speciaal voor
hem in het groen gestoken, clubgenoten
dat hij spontaan ter plekke het gespaarde bedrag verdubbelde.
PLUS van Wijnbergen,
200 maal bedankt!!
Competitie 2017-2018
September, dat is voor een badmintonclub hét moment waarop de competitie
weer start en de, in de zomervakantie
gekweekte, extra grammetjes er weer
snel vanaf vliegen. Naast het vergaren
van PLUSpuntjes voor de sponsoractie
kon er ook weer begonnen worden aan
puntjes verzamelen in de competitie.
BCG Beek heeft dit jaar weer vijf teams
ingeschreven. Eén seniorenteam en vier
jeugdteams.
Team 1 is dit jaar wederom een team
met veel spelers die in wisselende combinaties spelen. Het is dus altijd een verrassing voor de tegenstanders wie ze op

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

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
36

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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t voor PLUSpunten
het speelveld zullen aantreffen. Soms
kan dat in het voordeel van de tegenstanders zijn, soms in hun nadeel.
Team 2 bestaat uit twee dames en drie
heren, allen met al enige competitie ervaring. Ze spelen in de leeftijdscategorie
tot 15 jaar en draaien een beetje mee in
de middenmoot. Net winnen of net verliezen, maar soms ook dik winnen en dik
verliezen.
Team 3, twee dames en twee heren die
samen beschikken over een behoorlijke
brok speelervaring. Ook zij zijn ingedeeld in de categorie onder 15 jaar maar
spelen net een afdeling lager dan team
2. Team 3 doet het goed en lijkt maar
weinig tegenstand te vinden in de
poule. Momenteel staan ze dan ook op
de eerste plaats in het klassement.
Zoals het er nu naar uitziet zou de allerlaatste wedstrijd mogelijk kunnen gaan
beslissen wie er kampioen wordt. Leuk,
dan blijft het spannend tot het einde.
Team 4, één heer met maar liefst 4
dames om zich heen. Team 4 speelt ook

in de leeftijdscategorie onder 15 jaar en
ook zij timmeren lekker aan de weg.
Momenteel staan ze derde.
Team 5, altijd liefkozend “de kleintjes”
genoemd, maar het zijn echt geen kleintjes meer! Ze spelen onder 13 jaar en
hebben flinke tegenstand in de poule.
Ze hebben pas vier wedstrijden ge-

speeld waarvan ze er één hebben gewonnen en één hebben gelijkgespeeld.
De resultaten en wedstrijdavonturen zijn
terug te vinden op onze website:
www.bcgbeek.nl
Nieuwe leden altijd welkom
Benieuwd geworden wat
BCG Beek voor een vereniging is? Wie persoonlijk wil
komen proeven aan de
sportiviteit en gezelligheid
van BCG Beek is altijd welkom. Nieuwe leden kunnen
op elk moment instromen,
en kunnen drie keer gratis
en vrijblijvend meespelen.
Bij interesse hiervoor wel
even een berichtje naar
onze
ledenadministratie
sturen zodat we jullie ook
op een prettige wijze kunnen ontvangen en te woord
kunnen staan. Voor meer informatie, zie onze website:
www.bcgbeek.nl.

Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alle huishoudelijke taken
o.a. tuinieren - koken - ramen wassen kleine klusjes - verstelwerkzaamheden boodschappen honden uitlaten - dieren verzorging
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84
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Evenementenrooster

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

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

Eve
n ementen car nav al
6 jan.
7 jan.
11 jan.
12 jan.
13 jan.
13 jan.
14 jan.
14 jan.
21 jan.
21 jan.
27 jan.
27 jan.
29 jan.
31 jan.
3 febr.
3 febr.
4 febr.
4 febr.

Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
23e Mansluujzitting: Mondial; organisatie zvc De Kneeschers
Groate zitting mit Prins oetreuping, Pottentaote, Asta, 19.45 uur
Grote zitting C.V. de Doorzètters, Gemeenschapshuis Neerbeek
Aanvang 19.49 uur.
Jeugdzitting C.V. de Doorzètters, Gemeenschapshuis Neerbeek
Aanvang 15.11 uur
“Kiene mer dan angers” in het MFC te Spaubeek georganiseerd
door de Auwt Prinse Spjaubik
Jeugzitting mit Jeugprins oetreuping Pottentaote, Asta, 14.00 uur
Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg, aanvang 11.11 uur namens
Vereiniging De Keulsteeg
Mansluujzitting Café De Keulsteeg, aanvang 11.11 uur namens
Vereiniging De Keulsteeg
Sjprèngmiddig veur de jeug, Pottentaote, Auwt Patronaat,
14.00 uur
Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
Prinsenreceptie C.V. de Doorzètters, Café de Keulsteeg Neerbeek
Aanvang 20.00 uur
Optochvergadering + oetgifte nummers, Pottentaote,
Dobbele Vonck, 20.11 uur
Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot” Beek, 17.30 uur
Prinsebal Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Gekke Pekskesbal C.V. de Doorzètters, Café de Keulsteeg
Neerbeek, Aanvang 21.00 uur
Carnavalsmis St. Hubertuskerk
Optocht C.V. De Sjravelaire

Carnaval: 11, 12 en 13 februari
9 febr.

10 febr.
11 febr.
11 febr.
11 febr.
12 febr.
13 febr.
13 febr.
13 febr.

Sjwoalevastelaovend, Scholen Beek, 9.15 uur
Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur;
Aansjlétend jeugprinsebal
Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
Optocht CV de Kwakkerte Spaubeek, aanvang 14.11 uur
Leechsjtoet, Beek, 18.00 uur
Groate optoch Beek, 14.11 uur
Optocht C.V. De Doorzètters.
Afsluiting jeugdcarnaval C.V. De Sjravelaire 15.00 u. Zaal Vroemen
Afsluiting seizoen C.V. De Sjravelaire 21.00 uur Zaal Vroemen

13 febr. Vaan sjtrieke Pottentaote, 23.45 uur
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8 december Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 18.00 uur in het Asta Theater
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
10 december vanaf 12.30 uur Kerstwandeltocht van Fanfare St. Antonius Genhout met optreden
Sjnakefanfaar en tentoonstelling 100 jaar fanfare
16 december 19.30 uur Kerstconcert in kerk Genhout met Gemengd Kerkelijk Zangkoor, Zanggroep
Cosi Cantare, Fanfare St. Antonius, Sjnakefanfaar en koperensemble St. Antony Brass
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Auwt Patronaat, 20.00 uur
17 december Receptie van de 66e Lichtkoningin Beek
17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Walrams Genootschap Valkenburg 9.30 uur
17 december Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
17 december Voorverkoop 23e Mansluujzitting: Café D’n Dobbele Vônck; org. zvc De Kneeschers
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
25 en 26 dec. Kerststallenexpositie met meer dan 60 groepen van pastoor J. van Oss s.m.m. in
de Sint-Hubertus kerk in Genhout van 14.00 tot 16.00 uur.
31december Oliebollen- en wafelactie, Markt in Beek, org. Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek
2018
6 januari
7 januari
21 januari
25 januari
3 februari
18 februari
22 februari
3 maart
18 maart
18 maart
22 maart
29 maart
7 april
9 t/m 12 april
15 april
20, 21 en
22 april
21 april
14, 15, 20, 21, 22 apr.
26 april
27 april
5 mei
2 juni
3 juni
31 mei
28 juni
1 juli
7 juli
1 september
22 september
27 september
6 oktober
25 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
25 november
29 november
1 december

Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gemengd Koor Neerbeek Asta Theater
aanvang 15.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Dievanoss, Schimmert 9.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Koper ensemble Cupros, Puth 9.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
76ste editie Paasveejaarmarkt
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Libre, Geverik 9.30 uur
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Vredeskoor, Nuth 9.30 uur
Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”
aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek
Garageverkoop heel Geverik
Uitvoering Harvey, toneelvereniging Ons Genoegen
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Queensparade Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
20 jarig bestaansfeest 't Bakhoes Geverik
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door
Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Multiculturele Dorpsdag
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
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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.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Op 3 januari is het weer zover.
Dan houdt de gemeente Beek haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
om 17.00 uur in het Asta Theater aan de Markt 6A in Beek.
U bent van harte uitgenodigd om daar bij te zijn en met ons
het glas te heffen op het nieuwe jaar!
Op www.gemeentebeek.nl kunt u de uitnodigingsvideo van het
college van burgemeester en wethouders bekijken.

De gemeente Beek
wenst u prettige feestdagen en
een fijne jaarwisseling toe!
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Vrijwilligersavond viert 10-jarig jubileum
met spetterende avond
De jaarlijks terugkerende Vrijwilligersavond, die op 15 november voor de tiende keer in het Asta Theater
in Beek werd gehouden was wederom een daverend succes.
Ook dit jaar genoten honderden Beekse vrijwilligers van een podiumprogramma, waarbij onder andere
Martin Hurkens en Beppie Kraft een spetterend optreden verzorgden. En uiteraard werden er felbegeerde
vrijwilligersprijzen uitgereikt aan een aantal zeer bijzondere vrijwilligers.
Zo’n 500 vrijwilligers, van meer dan 80 vrijwilligersorganisaties, waren van de partij om de winnaars van
de vrijwilligersprijszen toe te juichen.
Cultuurprijs
De Cultuurprijs ging dit jaar naar Stichting Sprookjestocht Beek. Bij deze stichting zijn maar liefst 165
vrijwilligers actief, die dit jaar een geweldige Sprookjestocht hebben neergezet. De voorbereiding hiervan
nam een jaar in beslag, maar het resultaat mocht er
zijn. De groep heeft een prachtige productie neergezet met maar liefst 12 verschillende decors.
Ruim 1.600 bezoekers genoten van de uitvoering
en dat leverde weer een substantieel bedrag, ruim
€ 8000, op voor Daelzicht. Een topprestatie!
Waarderingsprijs
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek kreeg
de Waarderingsprijs. De stichting verzorgt educatieve
programma’s en is de drijvende kracht achter de jaarlijkse
de 4 mei herdenking in Beek. Dit jaar realiseerde ze iets
zeer bijzonders: een vliegeniersmonument ter nagedachtenis aan de bemanningsleden van een Amerikaanse
bommenwerper, die op 14 oktober 1943 neerstortte nabij
de Oude Pastorie in Beek. Het monument draagt de titel:
Gedonder in de hemel. De voorbereidingen duurden twee
jaar en de onthulling vond plaats in het bijzijn van
nabestaanden van de bemanningsleden. Vanwege deze

geweldige prestatie, die veel mensen samenbracht,
verdient Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
de Waarderingsprijs.
Sportprijs
De handballers van SMEZO / BFC Heren 1 mochten de
Sportprijs in ontvangst nemen. Deze groep werkte zich jarenlang in het zweet om zich naar het hoogste niveau te tillen. In 2012 klom het team op naar de Tweede Divisie en
in 2016 volgde promotie naar de Eerste Divisie. Door hard
trainen en zichzelf voor duizend procent te geven, werden
ze het afgelopen seizoen kampioen in de Eerste Divisie.
Dit alles onder de bezielende leiding van coach
Nick Onink. Een geweldige prestatie waar ze de
komende jaren op kunnen voortbouwen tot
kampioen van Nederland. Samen met de leden,
het bestuur en de supporters van de vereniging
is er een goede basis gelegd om dit te bewerkstelligen. En met deze geweldige prestatie
zetten ze niet alleen het handballen in de
gemeente op de kaart, maar ook de gemeente
Beek in de handbalwereld.
Jeugdvrijwilligersprijs
Devin Lemmens en Noor Wishaupt hebben de
Jeugdvrijwilligersprijs in de wacht gesleept.
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Noor (16) geeft les bij AV Caesar, is actief bij de scouting,
helpt Harambee en organiseert activiteiten voor Jong In Beek.
Een geweldig voorbeeld van
een jonge vrouw die keihard
werkt voor de dingen waarin ze
gelooft en waar ze voor staat.
Devin (17) is actief lid van
Muziekkorps Sint Callistus
Neerbeek en van Jong In Beek.
Samen met Jong In Beek kreeg
hij het voor elkaar om tijdens de
Paasveemarkt een geweldige
muzikale activiteit neer te zetten. Ook stond deze jongeman
aan de wieg van Jimmy’s 046.
Een organisatie voor en door
jongeren die actief zijn in de
Westelijke Mijnstreek.

Muziek
Zoals altijd werd de prijzenregen omlijst
door geweldige optredens. De bekende
zanger Martin Hurkens opende de avond.
Daarna voerde Cosi Cantare samen met
fanfare St. Caecilia uit Spaubeek een stuk
op van hun show the Music Calls.
Vervolgens hielden Döbbel 3 en zanger
Patrick Muytjens de sfeer er goed in.
En Buutereedner Fer Naus, die vorig jaar
voor de derde keer het buutekampioenschap won, kreeg de lachers op zijn hand.
Beppie Kraft zorgde voor een spetterende
afsluiting en kreeg de voetjes van de vloer!
Kortom, het was wederom een geslaagde
avond en we gaan volgend jaar voor de
1x11 jaar Vrijwilligersavond!

Open dag
gemeentehuis
Beek
Zondag 4 maart 2018 van 12.00 uur tot
17.00 uur opent de gemeente Beek haar
deuren voor alle inwoners en
ondernemers uit de gemeente. Het thema
van deze open dag is ‘100 jaar kiesrecht’.
Meer informatie over de
open dag verschijnt in
januari op
www.gemeentebeek.nl
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Terugblik bijeenkomst mantelzorgforum Beek
Mantelzorger zijn, wat betekent dat?
Het Mantelzorgforum had op donderdag 5 oktober
in Spaubeek een succesvolle bijeenkomst.
Mantelzorgers, gemeenteambtenaren en
wethouder Thijs van Es gingen met elkaar in
gesprek over de wensen en behoeftes van mantelzorgers. In een informele sfeer werden mooie
en emotionele verhalen verteld over wat het
betekent om mantelzorger te zijn. Samen werd
geknipt en geplakt om middels collages de
gevoelens van mantelzorgers te visualiseren.
Alle collages werden opgehangen en de
mantelzorgers vertelden persoonlijke verhalen.
Alle aanwezigen waren diep geroerd. Alle
aanwezige mantelzorgers worden bedankt voor
hun open en eerlijke inzet tijdens deze ochtend.
Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd voor mantelzorg in Beek. De gemeente neemt de input van het forum
mee in haar toekomstige beleid voor mantelzorg.

Steunpunt Mantelzorg Beek
Contactgroep niet-aangeboren hersenletsel
Op dinsdag 10 oktober kwam op Molenstraat in Beek voor
de eerste keer een groep mantelzorgers bij elkaar die zorgen voor iemand met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Wie zich bij deze contactgroep wil aansluiten is van
harte welkom.

Tijdens de eerste bijeenkomst is kennis met elkaar gemaakt en zijn verwachtingen naar elkaar uitgesproken.
Daarbij is aangegeven dat er enerzijds behoefte is aan
meer informatie rondom NAH en anderzijds te kijken naar
wat we van elkaar kunnen leren.
De mantelzorgers geven aan waar hun behoefte ligt, het
Steunpunt Mantelzorg ondersteunt.
Informatiebijeenkomst NAH
Op 16 januari 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd
voor alle mantelzorgers en burgers die in de gevolgen van
een NAH zijn geïnteresseerd. Wat betekent NAH voor de
mantelzorger en voor de zorgvrager? Gastspreker Michel
Schoonenberg van het hersenletselteam van Adelante
gaat op een interactieve manier in gesprek over
dit thema en een ervaringsdeskundige vertelt uit
eigen ervaring wat het is om een niet-aangeboren hersteletsel te hebben. Iedereen is van
harte welkom, ook als u geen mantelzorger
bent.
Noteer alvast in u agenda:
dinsdag 16 januari om 13.30 in de aula
van PIW, Molenstraat 158, Beek
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact
opnemen met:
Astrid Vermeulen
Telefoon: 046-4575700/ e-mail:
mantelzorg@piw.nl
Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
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Nieuwe ondernemersprijs in Westelijke
Mijnstreek
De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein presenteren op 22 januari 2018 een nieuwe
ondernemersprijs: de Brilliant Business Awards. De drie beste ondernemers en bedrijven in de regio
krijgen dan een award uitgereikt in de categorieën: Diamant, Robijn of Parel.
In de Westelijke Mijnstreek timmeren honderden
innovatieve bedrijven aan de weg die best eens in de
schijnwerpers gezet mogen worden. Veel van die
bedrijven zijn bovendien een voorbeeld en inspiratiebron
voor anderen, vinden de initiatiefnemers en verantwoordelijk bestuurders burgemeester Christine van Basten-Boddin
(Beek), wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen) en
wethouder Natascha Wingelaar (Stein). Daarnaast promoot
de prijs de Westelijke Mijnstreek als vestigingsgebied. Immers, succesvolle ondernemers zijn fantastische ambassadeurs voor schitterend ondernemerschap in onze regio!
Categorieën
Genomineerde ondernemers en bedrijven kunnen in drie
categorieën in de prijzen vallen.
• De Diamant is voor de onderneming die in de
Westelijke Mijnstreek succesvol is met ideeën,
ontwerpen, producten of bedrijfsconcepten en daarmee
een visitekaartje is voor de regio.

• De Parel wordt uitgereikt aan de meest klant- en/of
servicegerichte onderneming in de horeca, detailhandel
of dienstverlening.
• De Robijn is voor de onderneming die in korte tijd een
belangrijke speler in de markt is geworden.
De winnaars worden door een vakjury gekozen.
Uitreiking van de awards vindt plaats op maandagavond
22 januari in het Center Court van Brightlands Chemelot
Campus. Kaarten voor het event zijn te koop via de website.

Wijkteams in heel Beek
Zorg dichtbij huis. Zorg die aansluit bij uw levensfase, wensen en behoeften. Een vast aanspreekpunt die
alle (hulp)vragen makkelijker kan beantwoorden. Om dat mogelijk te maken gaat de gemeente Beek
vanaf januari 2018 werken met één wijkteam voor de gehele gemeente.
Om inwoners kennis te laten maken met deze nieuwe
werkwijze en mee te laten denken over de dienstverlening,
heeft de gemeente vijf inwonersbijeenkomsten gehouden.
U bent van harte uitgenodigd om de laatste bijeenkomst,
op 19 december, bij te wonen.
In 2015 is de gemeente gestart met wijkteams
in de wijken Neerbeek en Spaubeek. Deze
proef, die ze zijn gestart met samenwerkingspartners als Partners in Welzijn en Zuyderland,
heeft positief uitgepakt. Meer burgers komen
naar het wijkteam met vragen en de vragen
kunnen vaak makkelijker worden opgelost.
Als meer inzet van professionele zorg nodig is,
is de toegang tot de zorg dichtbij.

Wijkteams in heel Beek
Gezien het succes in de wijken Neerbeek en Spaubeek
kiest de gemeente ervoor om in heel Beek wijkgericht te
gaan werken. Afgelopen zomer zijn de plannen daarvoor
door de gemeenteraad goedgekeurd en is begonnen met
de samenstelling van ‘het
wijkteam’ voor heel Beek.
Bijeenkomst
Deel uw wensen en
behoeften op 19 december
om 19.00 uur in
‘t Auwt Patronaat in Beek.
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Aanvragen mantelzorgwaardering 2017
Heeft u een mantelzorger en zou u voor uw zorgverlener graag een mantelzorg-waardering willen aanvragen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.
Mantelzorgwaardering, wat is het?
De gemeente Beek wil met een eenmalige financiële
bijdrage over 2017 haar waardering uitspreken voor de
zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers
woonachtig in de gemeente Beek. Dit is vastgelegd in
de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek
2016-2017.
Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen van € 175 per
jaar. Hieraan zijn wel een aantal
voorwaarden verbonden.
De belangrijkste zijn:
• Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. Uw
mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.
• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per
week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt/is
verleend.
• U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen.
• Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in
Welzijn.
Wat moet ik doen?
De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het
aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de
mantelzorger opgestuurd.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van
1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 worden ingediend
bij het Zorgloket van de gemeente Beek.
Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen
noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens
hiervan gewijzigd zijn.
Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de
Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs
en het bankrekeningnummer van de mantelzorger zijn niet
gewijzigd, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij
de aanvraag te voegen.
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Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken
te worden toegevoegd:
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
- Kopie bankpas van de mantelzorger
De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan
dient deze zich eerst in te schrijven
bij het steunpunt. Vanaf 2 januari
2018 kan dan het aanvraagformulier
opgevraagd worden bij het Steunpunt of bij de wijksteunpunten.
Hier kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van het
aanvraagformulier en de inschrijving bij het steunpunt.
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens
T 046 - 457 57 00
M avermeulen@piw.nl
M mwehrens@piw.nl
Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9 te Neerbeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek,
Musschenberg 101 te Spaubeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Wijksteunpunt Beek/de Carmel,
muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te
Beek:
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en
donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.
Hoe lang duurt het?
Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling
genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal
voor 1 juli 2018 plaatsvinden.
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Collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg
voor mensen met een lager inkomen
De gemeente vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede zorgverzekering. VGZ heeft
daarom in overleg met de gemeenten in Zuid-Limburg een zorgverzekering samengesteld voor inwoners
met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Deze zorgverzekering heet het VGZ Zuid-Limburgpakket.
Voordelig maandbedrag
U betaalt met deze zorgverzekering een maandelijkse
premie van € 166,22 per maand waarvoor uw een basisverzekering krijgt en een aanvullende verzekering met veel
vergoedingen. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, een bril en
de tandarts.
U betaalt geen eigen risico
Het eigen risico van € 385,00 is meeverzekerd in de aanvullende verzekering. U krijgt hier dus geen rekening van.
Eigen bijdragen meeverzekerd
Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen zoals hoortoestellen,
kraamzorg en zittend ziekenvervoer moet u vanuit de basisverzekering een eigen bijdrage betalen. Met deze zorgverzekering hoeft u dat tot maximaal € 500 per jaar niet
zelf te betalen. De eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is onder bepaalde voorwaarden
meeverzekerd tot een maximum van € 400 per jaar. Denk
hierbij aan huishoudelijke hulp, hulpmiddelen etc.
Gecontracteerde zorgaanbieder
VGZ betaalt rechtstreeks aan zorgaanbieders waarmee
een contract is afgesloten. Kiest u voor een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan hoeft u geen
kosten voor te schieten. Meer informatie
hierover vindt u op www.vgz.nl/zuidlimburg.
Tegemoetkoming
Voor verzekerden met een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm is het mogelijk
een tegemoetkoming in de premie van
€ 20 per maand te ontvangen. Ontvangt u
een uitkering van de gemeente (op grond
van de Participatiewet, IOAW of IOAZ)
dan ontvangt u deze automatisch.
Ontvangt u géén uitkering van de gemeente, dan moet u
de tegemoetkoming aanvragen. Nadat wij de definitieve
verzekerdenlijst van VGZ ontvangen hebben, sturen wij u
een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming toe. Dit
zal omstreeks de maand maart 2018 zijn. Indien u denkt
hiervoor in aanmerking te komen, kunt u met dit formulier
een aanvraag indienen.

Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u dat
alsnog opvragen bij de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 046 - 43 89 222.
De tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot 31 december 2018. Voorwaarde voor het ontvangen van de
tegemoetkoming is (naast de eis dat uw inkomen lager is
dan tot 120% van de bijstandsnorm):
• dat u inwoner bent van gemeente Beek;
• dat er geen sprake mag zijn van een betalingsachterstand met betrekking tot de premie voor de collectieve
ziektekostenverzekering.
Aanmelden verzekering kan eenvoudig online
Ga hiervoor naar www.vgz.nl/zuidlimburg. U vindt hier alle
informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich
direct aanmelden.
Kunt u zich niet online aanmelden? Vraag dan telefonisch
een aanmeldformulier bij VGZ op. Ook kunt u dit tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis ophalen bij de
publieksbalie van de gemeente Beek. U kunt dit formulier
samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of
verblijfsvergunning gratis terugsturen naar:
VGZ Zuid-Limburgpakket,
Antwoordnummer 9292,
5600 VM Eindhoven
Aanmelden kan tot en met
31 december 2017.
Dit kan alleen als u geen
betalingsachterstand hebt
bij uw huidige zorgverzekeraar. VGZ zorgt er
dan voor dat uw huidige
zorgverzekering wordt
opgezegd.
Meer informatie over de zorgverzekering
VGZ Zuid-Limburgpakket
T: 0800 - 250 00 10 (gratis)
W: www.vgz.nl/zuidlimburg
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Choice4Sport
Choice4Sport biedt sport- en spel activiteiten voor kinderen
tussen de 8 en 12 jaar met ontwikkelingsproblemen zoals
AD(H)D of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen). Aan bod
komen onder meer het ontwikkelen van motorische
vaardigheden, leren omgaan met regels, bevorderen van
zelfbeheersing, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en
sociale vaardigheden.
Wat doen we?
De activiteiten worden verzorgd aan de hand van zes
thema’s:
1. Ontwikkelen motorische vaardigheden.
2. Leren omgaan met regels (luisteren, leren omgaan met
autoriteit, eerlijk spel).
3. Bevorderen zelfbeheersing (stopgedrag, agressieregulatie).
4. Bevorderen weerbaarheid (zelfvertrouwen, assertiviteit).
5. Doorzettingsvermogen (motivatie, concentratie).
6. Sociale vaardigheden (omgaan met elkaar, elkaar
vertrouwen, respect voor de ander, samenwerken).

De lessen zijn gebaseerd op het ervaringsgericht leren.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van
concrete spelvormen en feedback op gedrag en de
samenwerking met andere kinderen. Er wordt gewerkt in
een kleine groep van maximaal acht kinderen.
Eigen bijdrage
Voor dit programma wordt een bijdrage van € 140 per jaar
gevraagd. De gemeente draagt bij aan de overige kosten.
Ouders met een laag inkomen kunnen bij Stichting
Leergeld terecht voor extra ondersteuning.
De lessen worden verzorgd door professionele trainers
van Choice4Sport en vinden plaats in de sporthal van
De Haamen op woensdagmiddag van 14.00 uur tot
15.00 uur.

Meer weten?
Meer informatie en aanmelden via Choice4Sport
T 06 - 17 79 17 78 of 06 - 53 74 70 43
info@choice4sport.nl

Wat is Choice 4 Sport?
Choice 4 Sport maakt deel uit van Stelvio Zorg,
een zorgaanbieder binnen de jeugdwet en
Wmo. Er wordt gewerkt met trainers die veel ervaring hebben met kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Kijk op www.choice4sport.nl en
www.stelviozorg.nl voor meer informatie.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Penningmeester KBO Beek (V1992)
De KBO Beek zoekt een penningmeester voor onder meer de
boekhouding, het per kwartaal informeren van het bestuur
maandelijks informeren van de voorzitter en het verstrekken van
een lijst van uitgaven per bestuurslid.

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

• Coördinator Taalontmoetingen (V1981)
Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek zoekt een enthousiaste
coördinator voor het verzorgen van de intakes en koppelingen van
Nederlandstalige taalcoaches aan anderstaligen. Tot het takenpakket behoort ook de begeleiding van de koppels.
• Vrijwilligers Speelgoedbank de Grabbelton (V1723)
Speelgoedbank de Grabbelton is op zoek naar vrijwilligers om
speelgoed schoon te maken en/of speelgoed uit te delen en/of te
helpen bij de rommelmarkt. Interesse in een, twee of alle drie van
deze activiteiten, neem dan contact met ons op.

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
Carmel:

“De Carmel” in de muziekschool,
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.

• Vrijwilligster voor hulp bij peutergroep (V1618)
We zoeken een aardige vrouw die bij onze peutergroep een
aantal ochtenden in de week (liefst dinsdag en donderdag) van
09.00 tot 13.00 uur de pedagogisch medewerkers wil assisteren.
Dit varieert van huishoudelijke taken tot hulp bij activiteiten.
• Diverse vrijwilligers gezocht bij SGL de Haamen (V1062)
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met goed
weer met bewoners te gaan wandelen en bij slecht weer een
activiteit in huis te begeleiden. De activiteiten variëren van de krant
lezen, een spel spelen en creatief bezig zijn tot het assisteren bij
kook- of eetmomenten.

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
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Kerstshoppen bij Makado Beek
en kom helemaal in de kerststemming. Wij organiseren extra
kerstactiviteiten op:

Zaterdag 16 december
12:00 - 16:00 uur

Zondag 17 december
12:30 - 16:30 uur

Vrijdag 22 december*
Extra koopavond tot 21:00 uur
Bezoek de Kerstman met kerstelfjes
of maak een ritje in onze kersttrein.

Zondag 24 december*
Koopzondag 10:00 - 17:00 uur

*Niet alle winkeliers doen mee aan de koopavond/zondag.
Kijk voor meer info en de geopende winkels op www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
altijd gratis parkeren!

www.makadobeek.nl

