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Alweer de laatste editie van 2018. Time flies.
Wat staat er te gebeuren in december?

Een bezoek van Sinterklaas en zijn zwarte/witte/gekleurde pieten,
die veel te veel presentjes brengen, want ach, een kinderhand is
echt sneller gevuld dan menig ouder denkt.

De Kerstman met een hoop overbodige luxe, want hebben 
we nu werkelijk alweer een geurtje nodig, of een gourmetstel, 
of het 25ste paar sokken?

Gezelligheid is veel meer waard dan dure cadeaus…, toch?

Oudejaarsavond die voor velen eindigt met of “ik haal middernacht net niet”, of 
“alweer geen bal op TV”, of een bijzonder wazig beeld dat uitmondt in hoofdpijn.

En dan middernacht: 
De standaardwensen, de gebruikelijke voornemens die helaas zelden of nooit 
uitkomen en… de geboorte van onze website en Facebookpagina.

Vanaf 1 januari 2019 gaat de Nuutsbaeker met de tijd mee en wordt digitaal.
Op www.nuutsbaeker.nl kunt u niet alleen de recente edities vinden, 
maar ook de edities van de afgelopen jaren. 
Op onze Facebookpagina vindt u nieuws/foto’s die tussen wal en schip van 
verschijning vallen, waar u op mag reageren.
Wij hopen dat u ons een warm hart toedraagt en dat laat weten. 

Tevens wordt in december de winnaar van de foute foto van Loe uitgekozen. 
In januari maken wij hem/haar bekend en hij/zij wordt verrast met een 
presentje.

U ziet, het wordt een mooie maand en een prachtig begin van 2019.
Voor nu: veel leesgenot met deze laatste editie van 2018. 
Er staan wederom interessante en gezellige artikelen in.

Rest mij u, namens de redactie en het stichtingsbestuur, 
een mooi en vooral gezond 2019 toe te wensen. 

Tot volgend jaar.

Christy
Eindredactie

Van de Redactie

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

Wij wensen u prettige feestdagen!
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Op zondag 6 januari 2019 a.s. organi-
seert De Koninklijke Harmonie St.
Caecilia Beek  weer het inmiddels tradi-
tionele Nieuwjaarsconcert in het Asta
Theater  aan de Markt in Beek. Dit jaar
met medewerking van de drumband van
de Koninklijke Harmonie en de
Limburgse Koorschool CANTARELLA
Beek.

Cantarella bestaat al sinds 1981. 
Vanuit diverse hoeken van Limburg
komen kinderen naar Beek om te zin-
gen. Zingen bij Cantarella is leuk omdat

je er veel leert en er bijzondere dingen
doet. Cantarella heeft een goede naam
en wordt zij vaak gevraagd voor bijzon-
dere gelegenheden. Het muziekrepertoire
is breed en uitdagend, waarbij plezier in
zingen altijd voorop blijft staan. De
Limburgse Koorschool Cantarella staat
onder leiding van Marleen Everink. 

Zowel De Kon. Harmonie St. Caecilia
o.l.v. Ben Essers als ook  Limburgse
Koorschool Cantarella o.l.v. Marleen
Everink en de drumband van de harmo-
nie o.l.v. Jo Meijs, staan borg voor een
afwisselend en sfeervol concert. Met
muziek die u laat proeven aan diverse
culturen, maar ook brengt in Weense
sferen.  Zij allen zullen u verrassen op dit
traditioneel concert.

U ziet een concertmiddag om niet te
missen, de 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.

Maandag 24 december 
zijn wij geopend van 8.00 tot 16.00 uur 
voor het afhalen van uw bestellingen.

Donderdag 27 december zijn we gewoon weer open!

De Kerstbestellijsten liggen
voor u klaar in de winkel

Wij wensen u
Prettige

Kerstdagen
en een

Voorspoedig
2019

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Trouwlocatie Kasteel Genbroek

Sprookjesachtig kasteel
voor huwelijksvoltrekking

en/of fotoshoots
in en rondom Kasteel Genbroek,

Kasteel Genbroekstraat 18, Beek.

Tel. Marc Luijten 06 - 170 026 37

Tevens bedrijfsruimte te huur

Nieuwjaars Concert in Beek
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Op 8 december aanstaande is het zover: dan is hét moment aangebroken 
dat de 67e Lichtkoningin van Beek bekend wordt gemaakt. En niet alleen de
nieuwe Lichtkoningin, maar ook vier nieuwe Hofdames afkomstig uit de vier
kerkdorpen van Beek. 

Voordat dit een feit wordt zullen we echter eerst afscheid nemen van het
team dat deze rol het afgelopen jaar heeft vervuld: Lichtkoningin 
Gina Gisbertz en de Hofdames Amy, Anne, Dewi en Iris. Een geweldig team
dat wij ook via deze weg willen bedanken. Na het afscheid volgt tijdens de
kroningsplechtigheid de bekendmaking van het nieuwe team. 

4

Wie zal het worden en waar
komen ze vandaan?  

De kroning van de nieuwe Lichtkoningin
zal verricht worden door de burgemees-
ter van Gemeente Beek, Mevr. C. van
Basten-Boddin. 
Om 21.30 start de Kroningsplechtigheid
en rond 23.00 uur is het formele gedeel-
te ten einde en start een supergezellige
afterparty, welke wordt opgeluisterd
door onze Beekse DJ, Remco Gaiteros.
Zowel de Kroning alsook de afterparty
zijn gratis toegankelijk (vanaf 21.15 uur).

Zoals al via diverse kanalen bekend 
gemaakt is, zal aan de
Kroningsplechtigheid een Dinnershow
voorafgaan, waarvoor inschrijving op 

1 november jl. gestart is. Deze
Dinnershow start om 18:00 uur en be-
staat onder andere uit een drie-gangen
menu en optredens van diverse arties-
ten. 
Wij hopen dat het net zoals vorig jaar
een gezellige en spetterende avond
gaat worden voor jong en oud.  Met
zeker de nodige verrassingen in het
programma.

Officiële ontvangst door
Gemeentebestuur op 
15 december

Op zaterdag 15 december om 16:00 uur
worden Lichtkoningin, Hofdames en
Lucia Comité officieel ontvangen door
het Gemeentebestuur in het

Gemeentehuis. Een mooi moment 
waar u ook bij kunt zijn, dus kom vooral
kijken!

Queens Night op 
zaterdag 15 december

Asta Theater Beek organiseert, met me-
dewerking van het Lucia Comité, een
‘Queens Night’ op zaterdag 15 decem-
ber. Dit ter ere van de nieuwe
Lichtkoningin en haar Hofdames. Deze
avond begint om 21.00 uur en staat in
het teken van de St. Lecie, welke in het
verleden ook in dit weekend gevierd
werd. Deze gezellige avond zal muzi-
kaal worden ondersteund door de live-
band ‘The 80’s Highlites Band’ en de
Lichtkoningin zal rond 21.30 uur het
startschot geven!

Kroningsmis in St. Martinuskerk

Zondag 16 december om 10.00 uur is
de plechtige Kroningsmis in de St.
Martinuskerk. Een mooie dienst met
medewerking van een  muziekkorps, af-
komstig uit het kerkdorp waar de
Lichtkoningin vandaan komt (het blijft
spannend…) én het kerkelijk zangkoor
St. Martinus.

Wie wordt de 67e Lichtkoningin en waar

KIENEN

v.a. 19 december
wordt het kienen
georganiseerd in

Gemeenschapshuis
‘t Trefpunt

Past. Lippertsplein 1, Genhout

Met de opbrengsten bezorgen wij onze
leden 12 keer per jaar een gezellige middag

met koffie en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc. waarvan wij de grootste

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

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Receptie 67e Lichtkoningin 
en Hofdames

Noteer alvast in de agenda dat de
receptie voor onze nieuwe
Lichtkoningin en Hofdames zal
plaatsvinden op zondag 16 decem-
ber om 16.00 uur. Ook dit vindt
plaats in het dorp waar de
Lichtkoningin vandaan komt. Ja, we
blijven het spannend houden!!

Vredeslicht in Gezins-mis op
Kerstavond in Spaubeek

Op 24 december zullen we, 
uiteraard met Lichtkoningin en 
Hofdames, aanwezig zijn in de
Gezins-mis in de  St. Laurentiuskerk
in Spaubeek (aanvang 17.00 uur). 
De Lichtkoningin zal daar het
Vredeslicht presenteren en door-
geven aan alle in de Kerk aanwezige
mensen.
Dit Vredeslicht is in Bethlehem 
ontstoken en komt via Wenen naar
Schloss Merode (bij Duren in Duitsland)
op de Weihnachtsmarkt. 
Op 23 december wordt dit Vredeslicht
daar overhandigd aan onze
Lichtkoningin. 

Het is nog vroeg, maar langs deze weg wensen wij u toch alvast
Fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2019. 

Lucia Comité Beek

r zien we haar in december?

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

lassoo.nl 

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet

zich in voor mensen die
(tijdelijk) in de problemen

zitten en er op eigen kracht
niet uit komen.

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

en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw
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Zondag 9 december 2018 van 10.45 uur - 17.00 uur
Gemeenschapshuis Neerbeek Callistusplein 9, Neerbeek

Gemengd Koor Neerbeek organiseert ook dit jaar weer de ge-
zellige kerstmarkt in het gemeenschapshuis van Neerbeek.
Vele bewoners van Neerbeek weten hun weg al te vinden naar
deze kleine kerstmarkt. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een
leuk kerststukje of kerstcadeautje. Of om gezellig een kopje
koffie te drinken bij de kraam van ‘heel Neerbeek bakt’ en te
genieten van verschillende soorten zelfgemaakt gebak. De
zaal van het gemeenschapshuis wordt door de leden van het
koor in 2 dagen omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte
met een tiental sfeervol verlichte kraampjes waar hoofdzakelijk
zelfgemaakte producten zijn te kopen, te eten of te drinken,
zoals de zelfgemaakte Glühwein.

15 december om 19.30 uur vindt het jaarlijkse
Kerstconcert in Gemeenschapshuis Neerbeek plaats.

m.m.v. 
• Gemengd Koor Neerbeek
• Mannenkoor De Wiejerdzangers
• Nadine Maes (zang) & Annemie Sluijsmans-Meens (piano)
• Caroline Duisings (zelfgemaakte gedichten)

Kerstmarkt in Neerbeek Kerstconcert Neerbeek

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

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

en Gezond 2019

Gemengd Koor Neerbeek

Mannenkoor De 
Wiejerdzangers
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Dinsdag 30 oktober kreeg Bella Vita Bezoek van de sponsoren die op de
Bella bus staan. Ondanks dat dit om 14.00 uur smiddags begon hebben 
± 34 sponsoren de tijd genomen om naar de oplevering van de bus te
komen. Natuurlijk was Bella Vita gewoon geopend voor gasten en was
het een gezellige en drukke boel. Met een hapje en een drankje hebben
we samen geproost op een mooie samenwerking tussen stichting MVI,
de sponsoren en Bella Vita. 

Daarnaast sprak onze “bella donna”
Margriet met trots een dankwoord uit
richting MVI en alle sponsoren, wat

zijn we dan ook enorm trots op haar! Ze gaf nogmaals aan hoe belangrijk het busje is
omdat ze zo graag naar Bella Vita komt. Het is mooi om te zien dat er zoveel ondernemers
van Beek en omstreken een steentje willen bijdragen voor de kwetsbare ouderen.  

gratis
oriëntatie-

gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel   

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 
17

Nieuwe bus voor Bella Vita Beek
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In juli j.l. stond een interessant interview
in De Limburger, met als hoofd:
“Of ik er nu één of twee uur over doe,
het moet goed zijn.”
Een uitspraak die nader onderzoek ver-
diende.
Vorige maand bezocht ik dan ook het
atelier van Jean Pierre Klinkers in
Geverik.
Na een geweldige tijd van 23 jaar als re-
parateur in dienst bij Adams B.V. in
Ittervoort, besloot hij de sprong in het
diepe te wagen en zijn eigen bedrijf te
beginnen.

Op het naambordje bij zijn, overigens
prachtige huis, stond:

niet tot de koperblazers gerekend, maar
zoals alle rietblaasinstrumenten tot de
houtblazers’. 

Oké!
Dat is meteen het sein om wijselijk mijn
mond te houden en alleen vragen te
stellen en te luisteren naar de man die
er werkelijk verstand van heeft.
Jean Pierre vertelt dat er een indeling
van klein koper en groot koper is en dat
hij deze instrumenten repareert en in-
dien nodig een onderhoudsbeurt geeft. 
Schoonmaken, oppoetsen, uitdeuken,
oliën, vervangen, herstellen…, noem
maar op.

Tot zover begrijp ik het helemaal totdat
hij lachend zegt dat hij ook aanpassin-
gen doet…, niet alleen voor koper, maar
ook voor houtblazers.

Houtblazers? Zoals die saxofoon die
geen saxofoon was?

Hij beaamt dat en als ik hem vraag wat
“aanpassingen” inhouden, legt hij uit
wat dat betekent. 

Hij is gespecialiseerd in het aanpassen
of ombouwen van muziekinstrumenten
die door een fysieke beperking het
speelgemak bemoeilijken. Zoals 

JEAN PIERRE KLINKERS: V

Ik hou van muziek, van klassiek tot mo-
dern, van schlager tot carnavalskraker.
En ik begrijp ook dat voor elk stuk mu-
ziek instrumenten nodig zijn, maar ver-
der houdt mijn muzikale kennis op.
Wel heb ik me verdiept in zijn website
en zelfs een leek begrijpt de duidelijke
uitleg en info die daar vermeld staat. 
Neem gerust eens een kijkje op
www.jpklinkers.com

Enfin, ik stap vol verba-
zing een werkplaats
binnen, die volhangt
met nieuwe, oude,
glimmende en doffe in-
strumenten.
Uiteraard wil ik toch
wel laten weten dat ik
redelijk op de hoogte
ben, maar mijn slimme
opmerking ‘dat is een
saxofoon’ wordt heel
charmant afgestraft
met ‘de saxofoon wordt

8
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Vrijwel voor elk obstakel is een oplossing

9

bijvoorbeeld op maat gemaakte 
speelsteunen die druk wegnemen van
spieren of gewrichten. Maar ook het 
inkorten of verlengen van kleppen en
gezichtssteunen voor muzikanten met
de ziekte van Bell, zijn aanpassingen
die hij mogelijk maakt.

Volgens hem is er vrijwel voor elk
obstakel een oplossing. 

Als ik hem hoor vertellen, zie ik een man
met grote liefde voor zijn vak en een 
onuitwisbare passie in zijn ogen. Een
vakman die begrijpt wat het betekent
als een muzikant zijn instrument door
een fysieke beperking niet meer kan 
bespelen.
Jean Pierre zoekt oplossingen om
het leven van een muzikant weer
aangenaam te maken. 

Uiteraard is het repareren en onderhou-
den van koperblaasinstrumenten voor
een muzikant van groot belang en het is
fijn als er iemand bestaat die dit ook
daadwerkelijk kan. Bovendien is de 
locatie briljant. Van heinde en verre
komen de “Hollanders”, maar ook voor
de Belgen en de Duitsers is dit de 
ideale place to be. 

Persoonlijk ben ik enorm geraakt door
de aanpassingen die hij uitbroedt, uit-
vindt, uitprobeert of hoe je het beestje
ook noemt.

Jean Pierre Klinkers maakt mensen 
gelukkig. Geen hele volksstammen,
maar mensen die hun hart en ziel in de
muziek hebben gelegd en door een of
andere fysieke beperking hiervan niet
meer kunnen genieten. 

De uitspraak:
“Of ik er nu één of twee uur over doe,
het moet goed zijn,” is dan ook niet
zo moeilijk te begrijpen.

vanuit je eigen atelier dat zich in je
eigen huis bevindt. 

Chapeau voor een muzikaal wonder-
kind (in dit geval wonderman) die niet
alleen repareert, onderhoudt en aan-
past, maar ook nog lid is van Döbbel3,
een partijtje meeblaast in de Big Band
Beeg en zijn sporen heeft achtergelaten
in de Baeker Hofkapel en Harmonie 
St. Caecilia. 

Mijn advies: 
Onthoudt zijn naam, zegt het voort, gun
een instrument, maar ook zeer zeker
een muzikant, zijn eigen 
Jean Pierre Klinkers. 

Christy

Kwaliteit staat hoog in het 
vaandel bij Jean Pierre. 

Een allround muzikant die verstand
heeft van alle aspecten van zijn vak. 
Heerlijk als je dit mag verwezenlijken
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Tijdens de jaarlijkse
collecteweek in 
september voor KWF-
kankerbestrijding, is
door vele vrijwilligers in Beek en de omliggende
kerkdorpen gecollecteerd. 

Dit heeft de volgende opbrengst opgeleverd:
- Spaubeek en Genhout € 1.371,90
- Neerbeek € 849,68
- Beek, Geverik en Kelmond € 3.05,30

In totaal is er in de gemeente Beek het bedrag van
€ 5.271,88 opgehaald. Naast deze jaarlijkse collecte-
week, ontvangt de KWF afdeling Beek ook elk jaar
collecte opbrengsten van uitvaarten en staan er bij
diverse winkeliers in Beek collectebusjes op de
toonbank. 

Onze jaarrekening en afdracht naar KWF Nederland
was dit jaar het mooie bedrag van € 6.465,55.
Namens KWF-kankerbestrijding, BEDANKT aan alle
gulle gevers en alle collectanten die zich hebben in-
gezet voor deze collecte.

Over KWF Kankerbestrijding

KWF werkt aan
nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Geef je geld aan
KWF? Dan maak je
deze nieuwe door-
braken mogelijk.
Hierdoor overleven
patiënten nu be-
paalde soorten kan-
ker waar ze vroeger
aan zouden zijn ge-
storven. Sinds de
oprichting van KWF
in 1949 is het per-
centage patiënten
dat 5 jaar na hun di-
agnose nog in leven
is, gestegen van
25% naar 64%.
Door innovatie en
techniek kunnen we nieuwe doorbraken in kanker-
onderzoek versnellen. 
Lees meer over de actuele ontwikkelingen van kan-
keronderzoek op kwf.nl/nieuwedoorbraken.

Wilt u meer weten over de KWF-kankerbestrijding of
wilt u zich opgeven als vrijwilliger voor de collecte
van 2019, dan kan via de website van KWF
www.kwf.nl

De coördinator bij u in de buurt neemt dan contact
met u op, in Beek zijn dat:
Regina Fricker-Limpens (Spaubeek en Genhout) 
Floor Kengen (Neerbeek)
René Bollen (Beek-west en Kelmond)
Patricia Senden (Beek-oost en Geverik) 

Bedankt

Van vrijdag 7 t/m zondag 9 december 2018 en van vrijdag 
14 t/m zondag 16 december 2018 vindt bij Victorian House
Antiques & Art. Musschenberg 30, 6176 BD Spaubeek, de
jaarlijkse Christmasfair “Christmas by Candlelight” plaats.

Verzamelaars en liefhebbers van antiek kunnen genieten van de aan-
geboden schatten in een aangenaam decor.

De openingstijden op die dagen zijn

vrijdag : van 15.00 tot 21.00 uur
zaterdag  : van 11.00 tot 18.00 uur
zondag : van 11.00 tot 18.00 uur

Entree is gratis

Deelnemers:

Karat, Aachen (juwelen)
Onder de Linde, Nuth (glas, zilver ed.)
Elisabeth Restauratie, Beek (restauratie atelier)
Vincent Bovens, Eys -Wittem  (middeleeuwse objecten en 
klein antiek)
Victorian House Antiques & Art, Spaubeek 
(Engelse antieke meubels, zilverwerk en juwelen)

“Christmas by Candlelight”
voor antiekliefhebbers in Beek

Onze jongste collectant dit jaar:
Ayden 3 jaar.

december 2018 NB no. 11:Layout 1  15-11-2018  06:50  Page 11



Tijdens Koningsdag 2018 hebben wij na
13 succesvolle jaren de Markt in Beek
verlaten en zijn verhuisd naar
Sportlandgoed De Haamen. 

Diverse factoren hebben meegespeeld
om deze keuze te maken. Keuzes die
wellicht niet altijd begrijpelijk zijn, maar
wel noodzakelijk om de QueensParade
te laten voort bestaan. 

Voor ons als QueensParade was dit ook
een grote gok.Weten de bezoekers ons
te vinden? Is het logistiek haalbaar met
het aantal vrijwilligers? Ook de gunfac-
tor is heel belangrijk.

Gelukkig kunnen wij met zijn allen te-
rugkijken op een zeer geslaagde 14e
editie van de QueensParade. Na de
evaluatie mogen we stellen dat het de

juiste beslissing was. 
Natuurlijk zijn er verbeterpunten
waar hard aan wordt gewerkt.

Ook zijn wij inmiddels druk bezig
met het programma van 2019, de
15e editie. Dit belooft een waar
spektakel te worden. Kunst &
Genoegen(K&G) uit Leiden is ge-
contracteerd. 

Met maar liefst 3 korpsen komen zij
naar Beek om een, voor Nederland,
unieke show te geven.

We zijn voor de 15e editie op zoek
naar vrijwilligers. 

Wilt u meehelpen tijdens de workshops
of op een andere manier uw steentje
bijdragen? 
Alle hulp is van harte welkom. U kunt

zich aanmelden via de website:
www.queensparadebeek.nl

We hopen u te mogen 
begroeten op zaterdag 
27 april 2019 tijdens de
QueensParade op
Sportlandgoed De Haamen
in Beek.

QueensParade 2019
JUBILEUM EDITIE 

Neem een foto 

van uw zitmeubel 

mee en wij maken 

dan meteen 

een passende 

offerte.

Online offerte!molgeurts.nl

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

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

EXTRA ! Uw korting kan nog verder oplopen.Hoe meer items hoe meer EXTRA korting*

Hoekbank
vanaf

1.495,=

Stoel
vanaf
150,=

Bank
vanaf
995,=

Fauteuil 
vanaf
695,=

*Eetkamerstoelen zijn samen één item.
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Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. 

Het beroemdste verhaal over liefde en lotsbestemming, over onheil en
onderdrukking en over een kind dat de geschiedenis van de wereld zou
veranderen.  

Op vrijdagavond 21 december 2018 draait in het
Koningskerkje van Beek (Raadhuisstraat 28) de film The
Nativity Story, op groot scherm. 

The Nativity Story is een dramatische en fascinerende verfilming van de
geboorte van Jezus. The Nativity Story volgt de moeilijke en gevaarlijke
reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, de miraculeuze zwangerschap
en de geboorte van Jezus. 
De filmavond wordt opgeluisterd met bekende kerstliederen, die door
het Sint Martinuskoor Beek (kerkelijk zangkoor) worden gezongen. 
De avond begint om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. 
De entree voor deze avond is gratis; een vrijwillige bijdrage is wel welkom. 
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met 06-40466498 of usfilm@solcon.nl.

Schitterende film over de geboorte van Christus in Koningskerkje Beek  

Schrijft Japo nog in “30 jaar geleden” dat The Questions hun 20 jarig 
jubileum vieren, The Questions zelf, stuurden dit bericht:

Vocal-instrumentalgroup The Questions bestaat dit jaar 50 jaar!

Terugkijkend op onze optredens hebben we steeds een enthousiast publiek
en leuke reacties gehad. We hebben met veel plezier muziek gemaakt met
koor en combo. 
De laatste 14 jaar onder de bezielende leiding van Ger Schnackers.

Maar…, na 50 jaar is het mooi geweest.

Vocal-instrumentalgroup
The Questions stopt per
1 januari 2019.

Graag willen bestuur
en leden iedereen die
VIG The Questions -
op welke manier dan
ook - gesteund heeft,
van harte bedanken!

The Questions 50 jaarIVN Spau-Beek

Op zondag 9 december
boeiende presentatie bij
het IVN Spau-Beek.
Jezus, een geweldige
merknaam of ben ik de
weg kwijt?

Tussen 10.00 en 12.00 uur bent van harte
welkom in het IVN-home ‘Moorheide’, in
de kelder van het AZC Sweikhuizen

Ik, Paul de Wit neem u mee door Israel
aan de hand van prachtige foto’s.
Een tocht langs de heilige plaatsen in het
beloofde land en andere niet beloofde 
historische plaatsen.
Geniet van uw eigen gedachten en wat
de historie ons geleerd heeft.
Ongelofelijk. Tevens zal ik een inkijkje
laten zien in mijn eigen lepra-project in
India en in een unieke Indiase geloofs-
gemeenschap, de Jaïns. Boeiend tot 
het einde!

Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het IVN-home
‘Moorheide’, in de kelder van het AZC
Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig
Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl
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Nieuw in ons assortiment:
Werkkleding voor hem 

haar en de kids..

Heel veel speelgoed
voor de kids

Hele fijne feestdagen..

Kortingspas BeneFits
Voor een gezond en gelukkig leven thuis

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

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

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

www.bene-fits.nl 

Loop
vrijblijvend 

bij ons
binnen!

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

Voor
€ 20,50
per jaar

per gezin

Op 31 december zal Drumfanfare 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 oliebol-
len, diverse soorten wafels, 
appelbeignets en Berliner bollen
bij ons te kopen. De lekkernijen
zullen net als vorig jaar weer 
afkomstig zijn van Brood en
Banketbakkerij MARTENS. 

Dit alles wordt
gedaan om de
verenigingskast
te spekken.

Hopelijk mogen wij U aan ons kraampje begroeten. 
Mocht dit niet het geval zijn willen wij U langs deze weg al-
vast een gezond en muzikaal 2019 toewensen.

Hopelijk tot dan.
Met vriendelijke groet,
Leden en bestuur Irene/Lucia

OLIEBOLLENACTIE 
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Op een zonovergoten 12de oktober vond een indrukwekkende herdenking
plaats bij het Vliegtuigmonument 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'.
Brede school de Bron uit Neerbeek, die dit monument vorig jaar geadop-
teerd heeft, verzorgde de herdenking.
Groep 8 gaf invulling aan deze herdenking met liedjes, dans, muziek, verhaal
en gedichten.
Na afloop kregen de kinderen van de aanwezigen een welverdiend applaus.
De kinderen en leerkrachten verdienen een groot compliment voor deze
mooie herdenking. Bedankt voor jullie enthousiasme.

Op deze manier worden de verhalen doorgegeven en wordt de herinnering
levend gehouden. 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend', ook na 75 jaar nog
steeds niet.

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
J. Eggen

In de Nuutsbaeker van oktober is er
iets mis gegaan met de kop boven
een artikel van burgemeester
Christine van Basten-Boddin. 

De naam van de vrouw van George
Stevens stond er per abuis niet in. 

Hier had moeten staan: 
‘Op de koffie bij Margoth en
George Stevens’.

Rechtgezetje: IVN Spau-Beek

Woensdag 26 december 2 Kerstdag kunt u weer
mee wandelen met de traditionele Kerstwandeling
van IVN Spau-Beek rond het Stammenderbos.

Ook wordt een kijkje genomen bij de prachtige natuurontwikkeling
langs de Geleenbeek. 

Na de wandeling kunt u in het IVN lokaal nagenieten van de wandeling bij koffie
of thee en kerstbrood.Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.

Vertrekpunt NS station Spaubeek, 13.30 uur Voor de laatste Info zie:
Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek www.ivnspaubeek.nl

Groep 8 Brede School de Bron - Neerbeek
herdenkt vliegtuigcrash Oude Pastorie
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Op 9 oktober is het Elsmuseum verrijkt
met een monumentaal glas-in-lood
raam van de bekende Limburgse kun-
stenaar Henri Schoonbrood, met als titel
“Limburgse Ambachten”.

Met veel materiële en belangeloze inzet
van de firma Convoi is het kunstwerk
van 400 cm breed en 260 hoog verhuisd
vanuit de kelderverdieping van het voor-
malig kantoor van Macintosh in Stein
naar de verdieping van het Elsmuseum. 

Na een eerste signaal in januari 2018 dat
er in genoemd kantoor een kunstwerk
stond dat bij de sloop van het pand mo-
gelijk vernietigd zou kunnen worden is
er mede door toedoen van Martin Puts,
voormalig hoofd interne dienst bij
Macintosh, een actie op touw gezet om
het kunstwerk te behouden voor de toe-
komst. In het publieke domein van Stein
was geen animo te vinden om het werk
aldaar te behouden. Na vele besprekin-
gen en berekeningen bleek er in het
Elsmuseum een plek te zijn waar dit mo-

numentale werk tot zijn recht zou komen
en het voor het publiek te zien zou zijn. 

Jongen Projectontwikkeling BV wilde,
als eigenaar van het gebouw Macintosh,
het kunstwerk gratis ter beschikking
stellen onder de voorwaarden dat de
Stichting alle kosten voor demontage,
verhuizing en montage voor haar reke-
ning zou nemen. Om de kosten van die
operatie te kunnen dragen is de
Stichting Elsmuseum Beek een aantal
partijen gaan benaderen of deze bereid
waren hieraan medewerking te verlenen.
Plannen werden gesmeed, alles werd in-
gemeten en offertes aangevraagd en
overeenkomsten getekend. Convoi was
bereid het werk om niet uit te voeren en
als een bedrijf met Beekse roots het aan
te bieden aan de Beekse gemeenschap.
Het Fonds voor Sociale Instellingen
vond het, vanwege de relatie met de mij-
nen en de textielindustrie, zo’n mooi ini-
tiatief dat ook het FSI een bijdrage in de
kosten leverde. Traffic Safety bood de
begeleiding en verkeersregeling gratis

Glas-in-Lood raam Elsmuseum

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

aan en de Rabo Bank Westelijke Mijn-
streek vond het een maatschappelijk
verantwoord project en deed ook een
duit in het zakje. Andere medewerkende
bedrijven waren bereid om tegen kost-
prijs e.e.a. te realiseren. En uiteindelijk
moest de Stichting Elsmuseum Beek
een eigen bijdrage leveren om het pro-
ject te laten slagen. 

Vóór de daadwerkelijke verhuizing wer-
den door Convoi de werkvoorbereidin-
gen minutieus in kaart gebracht middels
computermodellen waarna op maandag
8 oktober in het Elsmuseum en op loca-
tie Stein het materieel voor de bedachte
modellen werd aangebracht en getest.
Alles bleek te kloppen. Er moest in Stein
alleen nog een deel van het plafond ge-
sloopt worden, een airco-unit gedemon-
teerd en een buitenkozijn verwijderd
worden.

In het Elsmuseum werd door BAS Bouw
en Boesten Elektrotechniek de benodig-
de achterwand en de verlichting aange-
bracht.

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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Dinsdag 9 oktober werd een deel van
het Wolfeynde afgezet en werd door
Traffic Safety het transport vanuit Stein
begeleid en het verkeer voor het Els-
museum op een veilige manier omge-

leid. Het uur U was aangebroken. Met
een mobiele kraan werd het kunstwerk
van een dieplader gelost en met man-
kracht naar de binnenplaats van notari-
aat Pas gerold. Daarna over de met pal-
lets en multiplex uitgevulde vloer naar
binnen gebracht. Op de verdieping
stond het benodigde hijsmaterieel klaar
om het kunstwerk dat in een stalen hulp-
frame was verankerd naar boven te ta-
kelen en uiteindelijk in de vooraf ge-
maakte achterwand constructie te
monteren. De klus was geklaard. Nu nog
rest de afwerking rondom en een beno-
digde restauratie van diverse beschadi-
gingen om het glas-in-lood de uitstraling
te geven die het toebehoort.

Eind van dit jaar hopen wij alles klaar te
hebben en de heronthulling een feeste-
lijk tintje te geven en tegelijkertijd een
tentoonstelling
over glaskunst met
speciale aandacht
voor glas-in-lood
te openen.

Over het leven en
werken van Henri
Schoonbrood zijn
op meerdere sites
voldoende infor-
matie te vinden.
Het glas-in-lood
raam dat nu in het
Elsmuseum staat
is in 1964 door de
loonconfectionairs
aan de directie van
Macintosh aange-
boden ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe hoofdkantoor aan de
Mauritsweg in Stein.  
Met als titel “Limburgse Ambachten”
heeft Schoonbrood een figuratieve com-
positie gemaakt met als belangrijkste
invulling het leven van de Limburgse in-
woners die werkten op het land, in de
mijnbouw en aanverwante industrieën.

In het werk krijgen de vrouwen evenveel
aandacht als de mannen. 
In die tijd werd de kledingindustrie
opgezet om o.a. voor de vrouwen en de
dochters van de mijnwerkers een werk-
plek te ontwikkelen.

Ook in het gemeentehuis is, met name
in de voormalige raadzaal nu trouwzaal,
werk van Henri Schoonbrood te vinden.
Muurschilderingen en glas-in-lood ramen
werden in 1940 aangebracht bij de reno-
vatie en herinrichting van het gemeente-
huis.

Veel van de werken van zijn hand zijn te
vinden in kerken, overheidsgebouwen
en musea in het hele land.

Met het werk “Limburgse Ambachten”
mag het Elsmuseum en Beek trots zijn
een kunstwerk van grote kunsthistori-
sche importantie in huis te hebben ge-
haald.

Beek, november 2018
Hans Paumen
Voorzitter Stichting Elsmuseum Beek     

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Wanneer je rijdt of fietst over de
Geverikerstaat of de Kasteel
Genbroekstraat zie je het kasteel in een
ooghoek liggen. Als je wandelt door het
park kijk je er naar. Kasteel Genbroek
hoort bij het park, het hoort bij Beek.
Ook de nieuwe bewoners van het ooste-
lijk gedeelte, het origineel woongedeelte
van het complex, vinden dat het kasteel

bij Beek hoort. Daarom nodigden de
broers Luijten de redactie van de
Nuutsbaeker uit om een kijkje te komen
nemen. Namens de redactie toog ik naar
Kasteel Genbroek. Daar werd ik hartelijk
ontvangen door Marc Luijten. 

Wie zijn de gebroeders Luijten en
waarom kochten zij een kasteel?  

De gebroeders Marc en Ron Luijten wer-
den resp. in 1967 en 1960 in Neerbeek
en Spaubeek geboren. Hun ouders
waren liefhebbers van antiek. 
Ron is thans werkzaam als vermogens-
beheerder en Marc is Business Unit
Sustainability Manager bij Nouryon (een
voormalige tak van Akzo Nobel). Tot mei
van dit jaar woonde Marc in Genhout.
Hij was eigenlijk helemaal niet van plan
om ergens anders te gaan wonen, totdat
zijn broer hem in december 2017 vroeg
of ze samen een kasteel zouden kopen.
“Marc, is dat misschien iets voor ons?”,
vroeg Ron. 

Marc, de jongste van de broers
legt uit waarom zij het kasteel
hebben gekocht.

In 1994 werd het kasteel gekocht door
Dhr. Van der Vlugt, die het gedeeltelijk
verhuurde en er zijn eigen Psychologie
en Psychotherapie Praktijk  in huisvestte.
De oostelijke vleugel stond reeds langere
tijd te koop. Marc en Ron bezochten het
kasteel in januari 2018. De twijfels, die
vooral Marc in eerste instantie had,
waren na een bezichtiging helemaal ver-
dwenen en in februari werd de koop-

Kasteel Genbroek, een aankoop puur 
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overeenkomst getekend en werden
Marc en Ron de eigenaren van het oos-
telijk gedeelte (de hele flank uitkijkend
op de vijver). Marc woont inmiddels
vanaf 1 mei van dit jaar permanent op
het kasteel en  Ron zal spoedig volgen. 

“Het was niet zomaar een aankoop om
een kasteel te hebben, maar juist om
kasteel Genbroek te kunnen behouden”,
legt Marc uit. Marc en Ron, beiden geïn-
teresseerd in geschiedenis en in oud-
heid (met de paplepel ingegoten door de
grote interesse in antiek van hun ouders)
wilden dit stuk historie behouden voor
de gemeenschap.  
“Mensen staan aan de overkant van de
vijver foto’s te maken en dat is heel
mooi. Dit stukje geschiedenis moeten
we in ere houden en koesteren. Het is
een aankoop geweest, puur uit passie.”

Een kort stukje geschiedenis.

Marc vertelt dat in 1381 Genbroek ge-
noemd werd als een grootleen van het
Huis Valkenburg toen het landgoed ei-
gendom was van Gerard Printen.
Daarna werd het eigendom van de fami-
lie Huyn van Amstenrade. In de 17e
eeuw kreeg het kasteel zijn huidige
vorm. In 1644 wordt Hub Creusen,
hoogschout van Maastricht, de nieuwe
eigenaar.
En wat volgens Marc veel mensen niet
weten is dat rond 1820 Jan Lodewijk
Willem Hennekens een destilleerderij
vestigde in het kasteel. Hier is hij dus
begonnen met zijn Aelske. In 1827 werd
de destilleerderij verplaatst naar het
Wolfeinde.
Het kasteel werd later verkocht aan
Louis Baron de Rosen de Haren uit Luik.
De oudste zoon, August Baron de
Rosen de Haren, heeft veel betekend
voor de lokale politiek van gemeente

Beek. Hij werd in 1843 raadslid in Beek
en later wethouder en Statenlid van de
Provincie Limburg. 
Daarna kwam het kasteel in handen van
Louis Hubert Willem Regout, een telg uit
de Maastrichtse aardewerkfamilie (De
Sphinx). Er zijn in het kasteel nog enkele
aardewerken tegeltjes te zien en teke-
ningen van de kinderen van Louis. 

Ten tijde dat Louis Hubert op het kasteel
woonde, woonde zijn moeder ook op
het kasteel. En het schijnt dat zij regel-
matig bezoek kreeg (in cognito) van haar
goede vriendin koningin Juliana. 

Begin jaren 90 kwam het kasteel in ver-
val. In 1994 werd het door Dhr. Cock van
der Vlugt gekocht en gerenoveerd. 
Het westelijke gedeelte wordt nu door 2
families bewoond waaronder Dhr.
Vander Vlugt zelf.
En voor wie interesse heeft, de voorma-
lige rentmeester woning staat nog te
koop!

Zijn er veel onderhoudskosten?

Toen Marc en Ron het oostelijke gedeel-
te van het kasteel kochten was er nau-

welijks achterstallig onderhoud.  “Het
kasteel is altijd in goede handen ge-
weest”, vertelt Marc. Maar in de komen-
de jaren zal bijvoorbeeld het dak ver-
nieuwd moeten worden. Ze realiseren
zich dat vooral het onderhoud veel geld
kost. Het kasteel is een Rijksmonument
en daarom ontvangen zij een subsidie
van de overheid voor kleinschalig onder-
houd. 
In het gedeelte dat Marc en Ron ge-
kocht hebben zijn een aantal ruimtes
verhuurt als kantoor en er is een mooie
ruimte die zij ter beschikking stellen om
(incidenteel) te verhuren als trouwlocatie
of als vergaderlocatie. 
Marc benadrukt nogmaals dat het kas-
teel niet gekocht is als belegging, maar
puur uit passie. En onderhoud kost nu
eenmaal geld, maar dat hebben de
broers er graag voor over.

Interesse in een mooie trouwlocatie of
een bijzondere vergaderruimte, neem
dan eens een kijkje op:
Facebook Kasteel Genbroek Beek-L
Of bel met Marc Luijten 06-17002637

Sylvie Gulikers

r uit passie!
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Ook dit jaar is het Mannenkoor Beeker Liedertafel gelukt om
voor U voor zijn jaarlijks kerstconcert een zeer aantrekkelijk
programma samen te stellen met Limburgse topartiesten.
Dit concert vindt plaats in het Asta Theater, Markt 6a, Beek
op zondag 23 december 2018. Aanvang 14.30 uur.

De speciale gast is Suzan Seegers “Suus”. In veel superla-
tieven is over haar gepraat en geschreven: “Een stralende
ster aan het firmament”;” Een van de grootste musicalsterren
van Nederland”; ”Een zeer talentvolle liedjesschrijfster, resul-
terend in o.a. haar One Womanshow “Suus”.

Een zeer getalenteerde toneelspeelster en operazangeres
wat haar uitverkochte zalen opleverde met de opera El Rey.
Zij stond op veel grote podia in Nederland en heeft de harten
van veel Nederlanders en vooral Limburgers gestolen.
En nu voor de eerste keer in Beek. Zij zal u in vervoering
brengen met prachtige en sfeervolle kerstliederen.
Naast Suzan Seegers kunt u genieten van Enzo Kok en zijn
zusje Emma met de virtuoze klanken van 2 violen. De nu
16-jarige Enzo is één van de grootste Nederlandse vioolta-
lenten en zijn zusje Emma volgt in zijn voetsporen.
Uiteraard kunt u ook genieten van mooie kerstliederen van
Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten, waar-
van een aantal samen met één van de gasten. 
Entreekaarten à € 12,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Schoenmode Hoedemakers, Markt 25 te Beek; de koorle-
den en via de website van het koor www.beekerliedertafel.nl

Suzan Seegers

SuuS: “Toeval,
daar komen
sprookjes van...
Als talent je 
aangeboren is
dan spreek je van
geluk. 
Als de juiste mensen daar bij toeval getuige van worden,
dan levert dat zomaar een sprookje op”.

Suzan is geboren in Sittard op 13 november 1980, maar opge-
groeid in Melick. Bij het kinderkoor en de harmonie wordt haar
zangkwaliteit ontdekt. Haar debuut was tijdens de taptoe van
de harmonie. Daar zong Susan op 8-jarige leeftijd op een vol
kerkplein “Heal the World”. Een nieuwe ster begint te stralen.

KERSTCONCERT

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

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

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Na het winnen van diverse prijzen bij het Brabants kindersong-
festival wilde Susan naar het conservatorium. Zij wordt aange-
nomen door de bekende zangpedagoge Mya Besselink aan
het Maastrichts Conservatorium voor de vooropleiding klas-
sieke zang. 
Een toevallige ontmoeting met bekende tv-pianist Tonny Eyk
was aanleiding dat zij deel nam aan de laatste toelatingsronde
Muziektheater van het Tilburgs Conservatorium.  Zij bleef 3
jaar aan het conservatorium in Tilburg en in deze periode leer-
de zij Koen van Dijk kennen. Koen van Dijk is als vertaler,
schrijver en regisseur verantwoordelijk voor vele Nederlandse
en buitenlandse producties waaronder Fame, Hamelen,
Amandla Mandela, Sweeney Todd en Cyrano.
Onder zijn leiding speelt Susan binnen haar opleiding in musi-
cals als Into the Woods en Sweeney Todd. Zij ontdekt haar
voorliefde voor musicals en krijgt een aanbieding als Hilletje in
de musical Kunt U mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer.
Vanwege deze rol mag zij vervroegd haar opleiding afronden.
Nu begint haar professionele carrière.
Haar professionele carrière is een aaneensluiting van hoogte-
punten.Om maar enkelen te noemen: 2de in Op zoek naar
Evita, een populair TV progamma.
De rol van Cosette in Les Miserables. De rol van Eliza Doolittle
in My Fair Lady: Voor haar rol in Urinetown krijgt zij de Johnny
Kraaikamp Award.
Suzan besluit een tijdje rust te nemen en begint voorzichtig te
schrijven. Aangespoord door Gé Reinders mondt dat uit in
haar eerst one woman show en haar eerste CD; beide ge-
naamd Suus. Na een ontmoeting met Maurice Hermans ont-
staat haar tweede one womanshow. Suus zingt Toon die uit-
verkochte zalen trekt. 
Dan gebeurt er iets bijzonders
op het carrièrepad van Suzan.
Zij wordt door bariton Sjef
Thissen gevraagd om de rol
van Jos van Rey, Roermond’s
VVD politicus, op zich te
nemen. Niet alleen haar zang
maar vooral haar explosief ko-
misch acteertalent en improvi-
saties maken deze voorstellin-
gen legendarisch. Er wordt
over gepraat, lovende recen-
sies en extra voorstelling wor-
den ingelast.
Haar carrière kent nu en in de

toekomst nog veel hoogtepunten,
denk maar aan Suus met Annie M.
G, haar derde one womanshow.

Enzo Kok

Enzo Kok uit Kerkrade is momen-
teel één van de grootste viooltalen-
ten van Nederland. Hij is nu 16 jaar
en heeft al een indrukwekkend CV
opgebouwd.
Zo trad hij op in Superkids
Nederland en Duitsland; in het
Concertgebouw in Amsterdam;
deelde het podium met o.a. André
Rieu, Guido Diederen en Martin Hurkens en viel in de prijzen
tijdens het Nederlands Vioolconcours; nam deel met een eer-
volle vermelding aan het Prinses Christina Concours en won
vorig jaar het Peter de Grote festival in Groningen (Labberté
Hoedemakersprijs). Hij begon op 6-jarige leeftijd met vioolles-
sen en wilde sinds toen alleen maar beter worden. Enzo zit
momenteel in het eindexamenjaar van het conservatorium te
Amsterdam. Voor de kenners onder u: Enzo speelt op een bij-
zondere Italiaanse viool van Guiseppe Castagnino uit 1924.

Hij zal ook samen met
zijn zusje Emma optre-
den, die eveneens een
groot talent is op viool.
Emma is 10 jaar en
begon ook toen ze 6
was met vioollessen. Zij
zit nu voor het tweede
jaar in de talentklas van
SMK Kerkrade en zij
speelt in het strijkersen-

semble van de muziekschool. Zij zal uw harten laten smelten.

Mannenkoor Beeker Liedertafel 

In maart van dit jaar werd de dirigent van Mannenkoor Beeker
Liedertafel nog geridderd vanwege zijn verdiensten bij o.a. dit
koor. Al meer dan 25 jaar staat Dion voor het koor dat in deze
periode zeer succesvol is geweest en veel prijzen in de wacht
heeft gesleept. Ook op dit kerstconcert zal het koor - dat be-
geleid wordt door Véron Jongstra – de bezoekers met stemmi-
ge kerstliederen en nieuwe carols verrassen.

Mannenkoor Beeker Liedertafel
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Naar aanleiding van de sluiting van toch wel een icoon in
Beek, nl. ’t Auwt Patronaat, schreef Jacques Aussems, het
volgende chronogram, (jaartalvers)

Wat is een chronogram: 

‘het jaartal (in dit geval 2018) komt tevoorschijn als alle 
letters, die Romeinse cijfers voorstellen (als hoofdletter en
in kleur weergegeven) bij elkaar worden opgeteld’.

Sluiting van een icoon in Beek:
’t Auwt Patronaat

Wij wensen u bijzondere feestdagen en een voor-
spoedig 2019, ook dan zijn wij er weer #VeurBaek

or-
aek
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Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd

NIEUW

Small Group Training is de laatste jaren steeds populairder geworden omdat het een betaalbare en leuke manier
is van intensief sporten met een personal trainer en de energie van een kleine groep. U sport dus met een 
klein groepje van maximaal 6 personen tegen een lager tarief, waarbij aandacht, resultaat en fun ten alle tijden
centraal staan. 

De personal trainer motiveert en stimuleert u om de persoonlijke doelstelling(en) na te streven.

Voordelen Small Group Training
Motivatie en deskundige begeleiding 
Plezier en uitdagend
Kleine groep
Training van diverse spiergroepen
Grote variatie aan oefeningen
Betaalbaar
Kracht en duur training

Trainingen op dinsdag van 19u15 tot 20u30 en donderdagavond van 19u45 tot 21u00

Voor meer informatie over Small Group Training kunt u bellen naar nummer 046-4374664
of mail naar allan@fysiotherapiegcn.nl.

Tot snel!!!!

FYSIOTHERAPIE
GCN

NIEUW

Op zondag 13 januari boeiende 
presentatie bij het IVN Spau-Beek

Hoogstamboomgaarden, en zeker wat daar
nu nog van over is, worden vanwege de bloe-
sempracht in het voorjaar ook wel de parels in het Limburgse
landschap genoemd.
Ook als al die bloesem zich gevormd heeft tot smakelijke ker-
sen, pruimen, appels of peren, is zo’n boomgaard een lust
voor het oog.
Onder het motto “De Limburgse hoogstamboomgaard in
beeld” wordt er stilgestaan bij de boomgaard en een groot
aantal onderwerpen die daarmee en met de Limburgse fruit-
cultuur verbonden zijn.
Hoogstamfruitbomen en Zuid-Limburg zijn immers onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Boomgaarden met hoogstam-
fruitbomen waren tot de jaren zestig beeldbepalend voor het
Zuidlimburgse landschap. De fruitbomen met een stam van
circa 2 meter hoogte (vandaar hoogstam) leverden fruit, maar
in de boomgaarden kon tevens vee onder de bomen grazen.

Oorsprong van de fruitcultuur, functie van de boomgaard, ach-
teruitgang van het hoogstamareaal in de jaren 60, acties tot
behoud, uitleg over de verschillende fruitsoorten, de oogst,
het gebruik van het fruit etc. zijn zaken die tijdens deze pre-
sentatie aan de orde komen. 
Denk hierbij o.a. aan vlaaien bakken en stroop stoken; en
dat alles hier en daar gelardeerd met fraaie beelden uit onze
omgeving.

Kortom de gepresenteerde beelden geven u een impressie
van de Limburgse hoogstam- en fruitcultuur en laten zien wat
er nog te genieten valt in ons Limburgse land. De presentatie
volgt de hoogstamboomgaard gedurende de vier seizoenen
en wordt verzorgd door Jean Slijpen.

Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder
van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

14e jaargang nr. 11 (december) 1988 

... December. Het laatste nummer van 1988. 
Een uitgave waarin W. Bisschop ons in mooie 
bewoordingen de kerstgedachte meegeeft. 
Een feest waarin de liefde voor de medemens
een belangrijke rol moet spelen.

... In een pracht miniatuur tekent H. Wouters ons
Maria, Jozef en het kindje Jezus. Daarbij een
mooi gedicht over de kerstgedachte in sierlijke
calligrafische schrifttekens.

... Ook onze hoofdredacteur Frans Augustus schetst
het kersttafereel in een kapelletje in het Beekse
gebied tussen de kerktorens van Beek, Genhout
en Spaubeek. Met veel sneeuw en veel mensen.

... Natuurlijk is er ook verenigingsnieuws. Zo is er
een nieuwe Jazzdansgroep opgericht door
Herman Vanmulken. De naam is “In Control”.
U zult er nog veel van gaan horen. 

… En Lucia Beek grossiert in kampioenstitels. 
In Brunssum werden de nodige bekers in de
wacht gesleept. Zo behaalden de miniretten van
instructrice Miranda Philippens maar liefst 157,5
punten. Hun grotere zussen behaalden onder lei-
ding van Brigitte Lupgens het hoogste aantal
punten van 171,5 van de 180. De kampioenswimpel zal 
op de receptie uitgereikt worden door Bondsvoorzitter 
dhr. G. Fijten.   

… Afgelopen jaar ontvingen
de gebroeders Theodor
en Maxime Hennekens
van de Israëlische organi-
satie YAD VASHEM een
ere certificaat met me-
daille en het recht om
een boom te planten in
“De laan der recht-
vaardigen”.  
Tijdens  de oorlog werd
jacht gemaakt op de
joodse mensen om hen
op transport te stellen
naar de vernietigings-
kampen. In Beek werd moeder Kanarek en haar zoon
Frans door Maxime Hennekens in de gelegenheid gesteld
onder     te duiken in de oude leegstaande sigarenfabriek
van de familie Hennekens. Ook zijn broer Theo wist hiervan
en samen deelden ze lief en leed met de ondergedokenen
en wisten hen verborgen te houden tot de bevrijding van
Beek op 17 september 1944.
De uitreiking van het ”Certificate of Honour” vond plaats
boven op de koepel van “De gedenktuin der kinderen”.

... Het carnavalsprogramma van alle carnavalsverenigingen
van Beek geven voor elk wat wils. Er is voldoende vertier.

... In 1968 verzorgden 20 jongens van de Rowanafdeling 142
van de Beeker verkennerij met Dr. Gabriël Beckers een
kerstviering in de LTS te Beek. Dit optreden betekende de
oprichting van “The Questions”. 
Nu, 20 jaar later zijn het 39 enthousiaste jonge mensen 
die in hun eigen stijl een bijdrage proberen te geven aan de

liturgie viering, maar daarnaast ook graag geziene gasten
zijn op concerten en korenavonden. 20 jaar, proficiat.

... Thea Hoedemakers was promotor van een reunie voor
meisjes van de vroegere VGLO school in de Molenstraat.
Het betrof 50 leerlingen van het schooljaar ’58 en ’59. 
Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

... En een uitnodiging van burgemeester van Goethem en 
zijn vrouw om de jaarwisseling bij een receptie op het 
gemeentehuis met hun te vieren.

... En we krijgen ook een kerstkadootje van de gemeente. 
Zij geeft een nieuwe gemeentegids uit die huis aan huis
wordt bezorgd. De nieuwe plattegrond van Beek kost 
wel fl. 3,50.

... Volgend jaar viert de kunst weer hoogtij op het gemeente-
huis. In maart een overzichtstentoonstelling van de 
schilderijen van Johan Pelzer. In mei beelden en 
schilderijen van Frans Lagro en Felix Wijns. In juni kunst-
werken in het kader van 150 jaar beide Limburgen. 
In augustus schilderijen van Jos Dirx, in september een 
expositie van Beeker kunstenaars. En in december 
beelden van Caius Spronken, schilderijen van Thomas
Junghans en Siri Spronken.   

... Het sportveldencomplex Proosdijveld Noord herbergt
slechts drie sportverenigingen. (honkbal, rugby en 
handbal). Te weinig bezetting,  dus maken we er wat 
anders van. Sport krijgt waarschijnlijk een onderkomen aan
de voormalige ligweide van het zwembad. Gedacht wordt
aan een handelsterrein.Het verloop van deze ontwikkelingen
krijgen we nog te horen.

... En van mijn kant een zalig kerstfeest en een voorspoedig
nieuwjaar.

Tot ziens
Groetjes 
JAPO

Beeker kersttafereel  bij het kapelletje tussen de Beeker kerken.
Tekening van Frans Augustus
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto.

Op de achterkant stond:

Medevoelen, medeleven, is een ieder niet gegeven. Beek 18 maart 1956

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

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

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 152
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Op vrijdag 28 september jl. vond in Café de Keulsteeg
in Neerbeek de  reünie plaats van Transport- en
Kraanverhuurbedrijf Dabekausen uit Beek.

Velen kennen dit bedrijf nog, gelegen aan de Stationsstraat in
Beek. Men startte in de loods naast schadeherstel Lemmens
(waar nu een tandarts is gevestigd). Daarna verkaste men
naar de locatie waar momenteel Hanno  automaterialen is
gevestigd.
Herkenbaar waren de kranen, vrachtwagens en speciale
transporten die van daaruit gecoördineerd werden.
Dabekausen had een lang bestaan en vond zijn oorsprong  in
Heerlen, waar de familie destijds woonde. In 1920 werd een
eerste vrachtwagen aangekocht door oprichter Wil
Dabekausen en daarmee was Dabekausen Transport gebo-
ren.
Pas in 1938 verhuisde men naar Beek, een plek die centraal
lag voor de werkzaamheden in de regio, zoals bij de
Staatsmijnen, maar ook bijvoorbeeld de Enci in Maastricht.
Na de duistere oorlogsjaren krabbelde de economie overeind
en met legermaterieel, achtergelaten door de geallieerden,
begon de wederopbouw. Men werkte door het hele land. Vele 
transformatortransporten die vanuit Nijmegen plaatsvonden,
trokken veel bekijks in die tijd.
Dabekausen Transport- en Kraanverhuur kwam in 1982 in
handen van Lintzen wegenbouw uit Sittard. Langzaam begon
de welbekende naam te verdwijnen uit het Limburgse straat-
beeld. Het transport en kraanverhuur werd gescheiden en de
naam Dabekausen werd in 1989 nog één keer doorgegeven:
Dabekausen Zwaar Transport viel vanaf toen onder trans-

Mudifin is verhuisd
naar

Marktstraat 34 in Beek.

Mudifin is in de regio al 15 jaar een gerenommeerde full
service dienstverlener op het gebied van:

- Financiële administraties
- Jaarrekeningen
- Fiscaliteiten
- Loonadministraties
- Subsidies en advisering
- Managementondersteuning etc.

Mudifin heeft op 1 november 2018 haar krachten 
gebundeld met Dutei Finance Group uit Geleen. 
Deze strategische samenwerking zorgt ervoor dat we
een groter scala aan diensten kunnen aanbieden 
waaronder:

- Factoring
- Debiteurenbeheer en incasso
- Verzekeringen en hypotheken
- Begeleiding bij bedrijfsovername en -opvolging
- Financieringen

Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van deze 
diensten binnen één organisatie, het ontzorgen van u als
ondernemer ten goede komt.

U wilt zich als ondernemer bezighouden met uw 
corebusiness en wij verzorgen de rest.

Wij hanteren korte lijnen, vaste aanspreekpunten  een 
snelle reactie en daadkracht.

We zijn u graag van dienst vanuit
onze nieuwe locatie aan Markstraat 34 in Beek of

vanuit onze locatie in Geleen aan Rijksweg Zuid 109.

Ons telefoonnummer: 088 - 5432211

REUNIE DABEKAUSEN T
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portbedrijf Van der Vlist uit Groot-Ammers. Zij openden een
vestiging in Born, welke tot 2010 bestaan heeft.

Anno 2018 worden de herinneringen aan het gerenommeerde
bedrijf uit Beek kleiner. Het zijn de oud-medewerkers die er
nog over kunnen  vertellen. Maar, ook die groep wordt kleiner.
Toen enkele oud-collega's elkaar ontmoetten op de begrafenis
van  kraanmachinist Henk Thomissen uit Maastricht, ontstond
het idee van een reünie. “Nu kan het nog” was de conclusie,
“straks zijn we te oud, of met te weinig mensen”.
Jan Koenen uit Brunssum en Wim Dullens uit Geverik namen
de taak op zich en aan de hand van oude telefoonboekjes
spoorden zij heel wat collega's van vroeger op. Chauffeurs,
kraanmachinisten, de mannen van de werkplaats, er werd
door iedereen enthousiast gereageerd en datum en locatie
werden gekozen.
De bewuste middag werd opgesierd door een projectie van
vele historische foto's,  hetgeen natuurlijk voor veel herinnerin-
gen zorgde.
Vele avonden foto's scannen waren het allemaal waard.

Een kleine vitrinekast met miniaturen, ui-
teraard in de kleuren rood/groen, trok
veel bekijks, net zoals oude documenta-
tie die  bewaard is gebleven.
Als verrassing was het gelukt om enkele
historische onderdelen van kranen terug
te vinden, die her en der nog bij bedrij-
ven te vinden waren. Een entreeboog

was gemaakt van oude mastdelen, aangekleed met een oude
grille van een kraan en een uit 1958 stammende grote hijs-
haak. 
Binnen hingen de door de Heemkundevereniging Beek ter be-
schikking gestelde foto's op aan nog een oud mastdeel en het
pronkstuk, een handgeschilderd reclamebord van de grote
Gottwald kraan uit 1958, zorgde er mede voor dat iedereen
met een glimlach kon genieten van een fantastische middag. 
Vele verhalen en ervaringen werden nog eens uitgebreid aan
elkaar verteld. Sommigen hadden elkaar al in geen jaren meer
gezien.
Speciale gast die middag was toch wel Paul Dabekaussen
(83), toenmalig directeur. Ook hij genoot van de opkomst en
was trots op zijn personeel.

Het doel van de reünie was bereikt en tegen de avond keerde
iedereen met een goed gevoel huiswaarts.
Ondanks het vele speurwerk is het helaas niet gelukt om met
alle oud-collega's uit Beek in contact te komen.

Marcel Koenen, Brunssum
Frans Otermans, Beek

Opmerking van de redactie:

Marcel Koenen die het grootste gedeel-
te van het stuk heeft geschreven, is een
zoon van Jan Koenen, destijds monteur
bij Dabekausen. Hij is altijd nauw be-
trokken geweest met het werk van zijn
vader. De liefde ging ver. Deze liefde
ging echter zover, dat hij zijn vader voor
zijn 65e verjaardag een cadeau gaf. En
wat denkt u? Een DAF brandweerauto
van het SBB werd aangekocht en aan-
gepast.
Bestaat er een mooier cadeau? 

N TRANSPORT/KRAANVERHUUR
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-  Tabakspeciaalzaak
-  Stoere woonspullen
-  Lederwaren van Bear Design
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiele documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.nl

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Oplossing van de november editie:
Waar? De Genhouterberg
Wat mist: De kerktoren van Beek die je vanaf deze locatie ziet (en niet de
schaduw van de lantarenpalen).

Correcte inzenders: 
Crit Meijers, Dylano van Beek, Rezie van Geneijgen, Jean Welzen, Wim Dormans,

Jan Lisman, Ruud Houben, Patricia Senden en Sandra Akkermans.

Dank jullie wel voor de genomen moeite.

Bovenstaand wederom een “foute” foto. Onze vraag: Wat mist er op deze foto?

En deze keer weer een “makkie”. 
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.

In december trekken we uit alle goede inzendingen een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

De foute foto van Loe
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Er heerst een gezonde spanning in de
raadszaal, vandaag is het weer tijd
om te praten en te discussiëren over
de begroting 2019 en de 
meerjarenplanning 2019-2022.

Maar op de agenda staat eerst nog
een spreker voor het Spreekrecht 
burgers. Helaas kan dit recht om te
spreken over het bestemmingplan
Herenhofstraat ong. niet doorgaan
omdat er achter de schermen misver-
standen hierover bestaan. 
De rest van de agenda puntje 5 t/m
10 worden wél door de hamer wegge-
werkt.

Dan gaan we er eens goed voor zitten
als de fractie BBB-NDB het spits 
afbijt met hun verhaal. Als eerste 
worden de ambtenaren bedankt voor
hun uitgebreide medewerking, even-
als de collega’s van de Raad. 

Wat kan de inwoner van 
BBB-NDB zoal verwachten? 
Een golf van woorden die zo uit 
politiek Den Haag konden komen. Het
Sociaal Domein, de inhuur van (veel)
personeel binnen de Gemeentelijke
organisatie, voor de ouderen een 
‘beweegpas’, de economische 
waarde van MAA binnen de gemeen-
te erkennen, veiliger verkeer binnen
de hele gemeente met als
uitschieter de Bloteweg, wijkvoorzie-
ningen, armoedebeleid, minimabeleid.
Toch al een mooie waslijst die verder
in de vergadering zeker uitgebreid 
zal worden met wensen van andere
fracties.

Dan is het woord aan de fractie CDA
die de ambtenaren en het college be-
dankt als mede medewerkers aan de
begroting. 
Hun aandachtspunten zijn o.a. het
Sociaal Domein voornamelijk de
Jeugd-zorg, het sporten in het sport-
landschap de Haamen en de betrok-
kenheid van verenigingen hier, ze zijn
klaar voor een nieuw subsidiebeleid
en de grote kostenpost voor het 
inhuren van personeel. Zij dient 2 mo-
ties in. 

De fractie PB bedankt de ambtenaren
en het college en heeft het dan over
de problemen bij het Sociaal Domein,
de stijgende geluidshinder van MAA

Tribunes Plebes XIII -XI -MMIIXX (8-11-2018)

Wethouder Thijs van Es: 
Portefeuille  Sociaal Domein,
Arbeidsmarkt en Welzijn

Uitbreiding participatie beleid, op
korte termijn het tekort in het Sociaal
Domein wegwerken, het signaal van
de Hoeskamer werkt en Vitaal aan het
werk heeft al resultaat.

Wethouder Hub Schoenmakers:
Portefeuille Klimaat, Openbare
Ruimte en Verkeer

Bloteweg problemen worden aange-
pakt, het willen/gaan? creëren van
een F.O.P. =  Fietsen Ontmoeting Plek
waar de scholieren zich kunnen  
verzamelen  en dan als groep(en) naar
school kunnen fietsen, problemen
met MAA aanpakken, metingen lucht
en lawaai en het Groene Net komt
eraan.

Wethouder Hub Hodselmans:
Portefeuille Burger!Kracht, 
Grote projecten en Bedrijfsvoering

Tevredenheidsonderzoek doen bij
elke medewerker van de Gemeente
Beek met periodiek vervolg.

Burgemeester Christina van
Basten: Portefeuille Veiligheid,
Economie en Communicatie

Communicatie-contacten met MAA,
Chemelot, en buurt Gemeenten
Sittard -Geleen, Stein, Meerssen.

en vraagt zich tenslotte af “of deze
begroting het nou is”? Beek is arm.
Zij dient een amendement  in. 

De fractie  VVD bedankt ook de
ambtenaren en het college voor hun
arbeid maar komt met de constatering
“het geld is op!” Hun mening is dat er
door een hoog  uitgavenpatroon van
de afgelopen jaren de tijd van 
bezuinigingen is aangebroken. 
Zij dient een motie in. 

Als laatste in de rij komt de fractie
SBB aan het woord. Zij bedankt de
ambtenaren en het college en beaamt
dat Beek moet bezuinigen. Het gaat
over het afvalstoffen verwerken dat
duurder wordt, de steeds oplopende
kosten van het Sociaal Domein en
met name het armoede beleid.

WAT ZEGT:

Wethouder Ralph Diederen:
Portefeuille Financiën, Sport en
Wonen

We zitten in de rode cijfers met een
realistisch budget. We moeten taak-
stellingen omzetten in realiteit. 
We moeten in Beek overgaan op het
bouwen van kleinere woningen de
z.g. tiny housing. De ´winsten´ van de
afvalstoffen komen ten goede aan de
bewoners en we hebben een 
bouwplicht. De Haamen nog meer
onder de aandacht brengen van de
bewoners en buitenstaanders.

29
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SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl

in beeld
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Majorettenconcour
in De Haamen
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Het heeft een behoorlijk aantal maanden
geduurd en flink wat bloed, zweet en
tranen gekost, maar de Burg.
Janssenstraat is “zo goed als” klaar. 
De ondernemers zijn trots op het eindre-
sultaat, het is de mooiste straat van
Beek geworden. 

De straat is weer open, maar door de
werkzaamheden in de Raadhuisstraat
toch nog steeds moeilijk bereikbaar voor
de klanten. Reden temeer om de 
“Vieze Voeten Weken” met mooie 
cadeaus voor de klanten nog even voort
te zetten. Iedere laatste vrijdag van de
maand worden de prijswinnaars bekend
gemaakt. 

In december zal er een grote finale plaatsvinden.

Alle klanten die afgelopen jaar een spaarkaart hebben ingeleverd, dingen mee naar
een grote prijs.

Wil je ook kans maken?

Kom dan je decemberinkopen doen of een lekker hapje eten in de 
Burg. Janssenstraat. Je vindt er een divers aanbod van kwaliteitszaken en wie
weet, behoor je tot de gelukkige winnaars. 

De Vieze Voeten Weken
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de Baeker Pottentaote

Zeet geer auch benuujd wae de nuuje Prins wurd
van de Baeker Pottentaote veur ’t seizoen 2018-2019? 
Kom dan op donderdig 
10 jannewarie nao de 
Groate Zitting in ’t Asta Theater!

Veer presenteren dit jaor wederom ein
sjiek prègram mit ônger andere 
stand-up comedian Johan van Gulik,
De Patronaatsknöppele (in originele 
bezètting!) en de Brabantse top-act 
Het Feestteam.

Kaarten gaon zaoterdig 15 december in
de veurverkaup. 
Kiek veur mjaer informatie t.z.t. op ôzze
website www.pottentaote.nl

Allewiel!

DE JEUGZITTING

VEURVERKAUP: SJEUNKES, MODESCHOENEN HOEDEMAKERS
OF ONLINE VIA POTTENTAOTE.NL

M I T  J E U G P R I N S O E T R E U P I N G

POTTENTAOTE11DS

13 JAN.
Z O N D I G

14.11 oer

ASTA THEATER

Veurverkaup: EUR 5,- / Dagkassa: EUR 7,50

32
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Even ementen carnaval

29 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

1 december De band ZUMA, tribute to Neil Young in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side

1 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

1 december Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek 

van 11.00 tot 15.00 uur

2 december Foto-lezing over de cultuur van de Kerststal Oude Pastorie 25, Beek, van 10.00 tot 11.30 uur  

7 t/m 9 dec en  Christmas by Candlelight bij Victorian House Antiques & Art
14 t/m16 dec.

8 december Kroningsavond van de nieuwe 67 Lichtkoningin in het Asta Theater.

9 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, 10.45 uur, gemeenschapsh. Oos Heim, toegang gratis.

14 december 25 jaar Kneeschers - Toepen voor Konijn, Dobbele Vônck

15 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v mannenkoor De Wiejerdzangers, 

Nadine Maes (zang), Annemie Sluijsmans-Meens (piano) en

Caroline Duisings (zelfgemaakte gedichten).

Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Oos Heim, toegang gratis.

16 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Mannenkoor Geulklank Valkenburg, 9.30 uur

23 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.

22 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur 

in Brasserie-Restaurant De Poort.

2019

6 januari Nieuwjaarsconcert van De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek, met  medewerking van de

Limburgse Koorschool CANTARELLA Beek, Asta Theater. Aanvang 15.00 uur. Entree: vrije gave.

31 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

21 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

23-24 mrt. en Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Uitvoering van klucht in drie bedrijven in het 

30-31 maart MFC te Spaubeek. aanvang 20.00 uur

28 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

28 maart Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek

1 t/m 4 april Zomerkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek

7 april Kunstconcert Genhout

7 april Paasveejaarmarkt

14 april Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek

25 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

25 april Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert 

27 april QueensParade, Sportlandgoed De Haamen

17 mei Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 

17 mei Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond. Schutterij St. Laurentius Spaubeek 

18 mei Hosa am Samtag met WIR SIND SPITZE, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 

19 mei Bondschuttersfeest St. Gerardus, Schutterij St. Laurentius Spaubeek

23 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

15 en 16 juni De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof 

27 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

8 september Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek

26 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

31 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

24 oktober Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek

4 t/m 7 nov. Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek

28 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

Evenementenrooster 

2018-2019

23 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck

Carnaval: 3, 4 en 5 maart

6 jan. Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
9 febr. Verkleid achter de Kirk, De Hoeskamer Frusch
10 jan. Groate zitting mit prinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater
11 jan.     Grote zitting CV de Doorzetters, Gemeenschapshuis Neerbeek

aanvang 19.49 uur            
12 jan. Jeugdzitting CV de Doorzetters, Gemeenschapshuis Neerbeek

aanvang 15.11 uur 
13 jan. Jeugzitting mit jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater
20 jan. Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek, aanv. 11.11 uur
2 febr. Rondbrengen Bookejstok CV de Doorzetters,
3 febr. Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek, aanv. 11.11 uur
9 febr. Pinsen receptie CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 19.00 u
10 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, 

MFC 't Raodhoes, Spaubeek
16 febr. Thema ball CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 uur
17 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater
1 maart Auwt prinse ball CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 u
3 maart Grote optocht CV de Kwakkerte, Spaubeek
3 maart Carnavalsmis de CV Doorzetters, Sint-Callistus Kerk
4 maart Jeugdbal CV de Doorzetters, Café de keulsteeg 16.00 uur
5 maart Optocht Neerbeek CV de Doorzetters, 14.11 uur            
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00
tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt
worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,
eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 
gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /
incontinentie en leerlingenvervoer.

Op 3 januari 2019 is het zover.
De gemeente Beek houdt dan om 17.00 uur haar
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ’t Kaar in Beek.

U bent uiteraard van harte uitgenodigd
om daar bij te zijn en samen met ons het

glas te heffen op het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsreceptie gemeente Beek
Komt u ook?

De gemeente Beek wenst u
prettige feestdagen

en een fijne jaarwisseling!

Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de felbe-
geerde vrijwilligersprijzen. De Cultuurprijs ging dit jaar naar
drumband fanfare Sint Caecilia uit Spaubeek. Judo en 
Nunchaku Club uit Spaubeek mocht de Sportprijs in ontvangst
nemen. Aan de vrijwilligers van het Wijksteunpunt Beek en
WZC Franciscus Beek werd de Waarderingsprijs uitgereikt.
Tuur in ’t veld (16) en Laura Vluggen (18) kregen de Jeugd-
vrijwilligersprijs overhandigd.

Een gadget voor iedereen
Ook dit jaar kregen alle vrijwilligers van de gemeente Beek
een leuke gadget mee naar huis. De gemeente Beek bedankt
de Beekse ondernemers, die met een attentie voor de prijs-
winnaars de vrijwilligersavond een warm hart toedragen.

Terugblik
In de januari-editie van de Nuutsbaeker blikken we met een
fotoreportage terug op de vrijwilligersavond.

Beekse vrijwilligersavond daverend succes
Met ruim vijfhonderd Beekse vrijwilligers was de vrijwilligersavond op 21 november in het Asta Theater
ook dit jaar weer een daverend succes. Wethouder Thijs van Es opende de avond en sprak zijn waarde-
ring uit over de onvoorwaardelijke inzet van alle Beekse vrijwilligers. Alle aanwezigen genoten van een
avondvullend programma met optredens van onder andere de Effe Wachte Band, Freakin’ Awesom3 en
Richtig Rex.
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In 2016 hebben alle Limburgse gemeenten een gezamenlijk
digitaal informatiepunt opgezet: het energieloket ‘Bespaar
Energie in Limburg.nl’. Het loket geeft een helder en objectief
beeld van nationale, regionale en lokale mogelijkheden, 
subsidies en financieringsmogelijkheden voor duurzaam-
heidsmaatregelen. Het Limburgse energieloket kreeg een
nieuwe naam en een vernieuwde website!
www.nieuweenergieinlimburg.nl.

Waardevolle update
De website van het energieloket kreeg niet alleen een nieuwe
naam en uitstraling, maar heeft ook een waardevolle update
gekregen. Met meer inspirerende voorbeelden en een weg-
wijzer om uw woning te verbeteren en energie te besparen 
of op te wekken. Ook vindt u er een actueel overzicht van 

collectieve oplossingen voor zonnedaken, zonneweiden of
windmolenparken waar u als eigenaar van een koopwoning
aan deel kunt nemen. 

Raak geïnspireerd!
Voor duurzame initiatieven in uw eigen omgeving kunt u 
kijken op www.nieuweenergieinlimburg.nl/beek. Lees ze en
raak geïnspireerd om zelf ook aan de slag te gaan met het
verduurzamen van uw woning.

Deel uw eigen tip
Heeft u een goede tip of wilt u uw ervaring met het verduur-
zamen van uw woning delen met andere Beekenaren? 
Stuur uw idee naar het digitale energieloket via mail naar
info@nieuweenergieinlimburg.nl.

Energieloket in nieuw jasje gestoken
Hét digitale energieloket voor en van Limburgers is in 
een nieuw jasje gestoken. De vernieuwde website
www.nieuweenergieinlimburg.nl is aangevuld met lokale
voorbeelden, projecten, acties en interessante tips.

35

In het kader van de Nationale Brandpreventieweken gingen burgemeester Christine van Basten en kazernechef Bryan Clear
van Brandweer Zuid-Limburg op kraamvisite bij de eerst geboren Beekse baby in oktober. Kersverse moeder Kim ontving een
geboortekoffertje met onder andere informatie over brandveiligheid, een rookmelder en een rompertje. Alle andere ouders die in
oktober aangifte deden van de geboorte van hun kindje kregen een geboortetasje cadeau. 
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Het is een hele opgave om al deze woningen binnen dertig
jaar aardgasvrij te maken. Wat zijn de alternatieven? Hoe be-
houden we een warme douche, bereiden we onze dagelijkse
maaltijd en hoe houden we ons huis warm in de winter?

Alternatieven
De komende jaren maakt de gemeente inzichtelijk welk 
alternatief per wijk het beste is om woningen zonder aardgas

te verwarmen. Zo kunt u met uw eigen zonneboiler en een
warmtepomp water verwarmen bijvoorbeeld. Ook kunt u 

collectief aansluiten bij een lokaal (duurzaam)
warmtenet of een collectieve warmte- en koude-
opslag in combinatie met warmtepompen. 

Stappenplan
MilieuCentraal heeft een stappenplan aardgasvrij
wonen opgesteld waarin u stap voor stap wordt
meegenomen naar een aardgasvrij huis. Zoek
op www.milieucentraal.nl op ‘stappenplan aard-
gasvrij wonen’. 

Meer tips online
Kijk voor meer handige tips over aardgasvrij
wonen op de website van het Limburgse ener-
gieloket: www.nieuweenergieinlimburg.nl. 

Ook zonder aardgas een warme woning in de winter? 
Wist u dat van alle woningen in Nederland 95% gebruik maakt van aardgas om te koken, water te 
verwarmen en het huis te verwarmen? Om de klimaatverandering tegen te gaan, minder CO2 uit te 
stoten en de Groningse gaskraan dicht te kunnen draaien, moeten maar liefst acht miljoen woningen 
in Nederland voor 2050 van het aardgas af. 
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Maar liefst 130 Beekse 
mantelzorgers werden 
tijdens de Dag van de 
Mantelzorg door de 
gemeente Beek en het
Steunpunt Mantelzorg
getrakteerd op een 
gezellige middag in 
’t Kaar in Beek. 
Na afloop was er voor
iedereen een plantje en
een goodiebag.

Dag van de
Mantelzorg
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Op de homepagina van onze website
vindt u de belangrijkste onderwerpen. Dit
zijn producten en diensten waarvoor de
meeste mensen onze site bezoeken. In
de zoekfunctie of de menustructuur kunt
u alle overige informatie vinden. Op die
manier houden we onze site overzichte-
lijk en toegankelijk. En uiteraard is de
website op een tablet of telefoon net zo
goed leesbaar als op de pc.  

Wat vindt ú ervan?
Bij het nadenken over de nieuwe 
website hebben we hulp gekregen van
verschillende gebruikers. Want u, de 
bezoeker en gebruiker, staat centraal.
De komende tijd gaan we de website
nog uitgebreid testen en verder 
verbeteren. Daarom willen we graag van u
weten wat u van onze nieuwe website vindt. Breng dus vooral eens een bezoekje 
aan onze nieuwe site en mail uw opmerkingen, tips en adviezen naar communicatie@gemeentebeek.nl. 

Welkom op de nieuwe website van de gemeente Beek! 
Met trots presenteren wij u onze nieuwe website. Een fonkelnieuwe website waarop u gemakkelijk zaken
doet met de gemeente en snel  de informatie vindt die u zoekt. 

Wanneer? Donderdagmiddag 13 december. 
Hoe laat? Van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Waar? In de Stegen 35, Beek.

Wilt u er ook graag bij zijn? 
Meld u dan aan via Joyce Willemsen of Astrid Vermeulen, telefoonnummer 06-57186692 
of via mail: jwillemsen@piw.nl. 

Wij verheugen ons op uw komst! 

Kerstbijeenkomst Steunpunt Mantelzorg Beek
Het Steunpunt Mantelzorg Beek nodigt alle mantelzorgers uit Beek
van harte uit om samen het jaar gezellige af te sluiten tijdens de 
jaarlijkse kerstbijeenkomst op donderdag 13 december. 

Onder het genot van heerlijk kerstbrood, warme wafels  en koffie nemen we de tijd om
samen terug te blikken en vooruit te kijken naar het jaar 2019.

37
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Fitheidstest & Gezondheidsplein
in de Haamen

Bent of kent u iemand van 65 jaar of ouder die interesse
heeft in een gezonde(re) leefstijl? Of wilt u weten hoe
fit u bent en kennis maken met het sport- en beweeg-
aanbod in uw buurt? Neem dan gratis deel aan de fit-
heidstest en het gezondheidsplein op dinsdag 11
december in De Haamen.

De fitheidstest
De Haamen organiseert een gratis fitheidstest voor mensen
van 65 jaar en ouder. De test duurt ongeveer een uur. 
We meten uw uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid,
snelheid en balans. Ook worden uw bloeddruk, lengte en
gewicht gemeten. U ontvangt direct na de test uw resultaten
én een persoonlijk advies van een beweegadviseur. 
Zo nodig krijgt u uitleg van de huisarts die tijdens de test
aanwezig is. 

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

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl .
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

Blessures en/of (chronische) ziekten vormen geen belem-
mering om deel te nemen. U bent van harte welkom. 
Wanneer u het prettig vindt om samen met iemand naar de
fitheidstest te komen dan is dat uiteraard mogelijk. Die 
persoon hoeft niet 65 jaar of ouder te zijn.

Gezondheidsplein
Na de fitheidstest kunt u het gezondheidsplein bezoeken.
Hier zijn tal van sport-, beweeg- en gezondheidsaanbie-
ders aanwezig om u te informeren over het aanbod bij u in
de buurt. De nadruk van de activiteiten ligt op het plezier in
bewegen, het leren benutten van uw fysieke mogelijkheden,
het bevorderen van de fitheid en een gezonde leefstijl en
op contact houden met leeftijds- en buurtgenoten. 

Het beweegprogramma
Omdat (blijven) bewegen op uw eigen niveau belangrijk is,
biedt De Haamen ook een beweegprogramma aan. Meer
informatie krijgt u tijdens het beweegadvies. U kunt zich na
de fitheidstest vrijblijvend inschrijven.

Waar en Wanneer?
Dinsdag 11 december van 9.00 uur tot 17.00 uur in de sport-
hal van Sportlandgoed De Haamen (De Haamen 1, Beek).

Doe mee en meld u aan
U kunt zich tot woensdag 5 december online aanmelden 
voor de gratis fitheidstest op www.dehaamen.nl. 
U ontvangt een bevestiging van uw deelname en informatie
over het definitieve tijdstip waarop wij u verwachten.
Heeft u hulp nodig bij het (digitaal) aanmelden? Neem dan
telefonisch contact op via 046- 436 01 80.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek  van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Ze bieden een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de
slag te gaan. Heel wat organisaties zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Op de website van de Vrijwilligerscen-
trale vindt u alle actuele vrijwilligersvacatures. 

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilliger project Financiële Zelfredzaamheid (V21008)
Het project Financiële Zelfredzaamheid heeft als doel mensen in een 
financiële kwetsbare positie met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven
en ook digitale vaardigheden) te ondersteunen en verder te helpen.

• Overblijfkrachten in Neerbeek gezocht (V2049)
Stichting Tussen de Middag is op zoek naar vrijwillige overblijfkrachten
voor Brede School de Bron in Neerbeek. Heeft u affiniteit met kinderen
en lijkt het u leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te
helpen tijdens het overblijven op Brede School de Bron? Neem dan zeker
contact met ons op.

• Vrijwillige tuinman (V1615)
Wij zoeken een tuinman die onze moestuin en tuin van kinderopvang
ut Buurke wil komen bijhouden. Heel vaak helpen de kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar mee. Op deze manier leren we hen hoe iets
groeit en hoe het smaakt!

• Mantelzorgvrijwilliger Beek (V1652)
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek zoekt vrijwilligers die 
mantelzorgers uit Beek willen ondersteunen. De mantelzorger kan zo
even een kleine adempauze nemen en weer energie opladen om te 
zorgen voor zijn/haar zorgvrager. 

Spreekuur Vrijwilligerscentrale in Beek

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

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek /  De Carmel in de muziekschool, 
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. 

Beek / MFC De Stegen, Stegen 35 Beek, 
Stegen: donderdagochtend

van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook via onze website 
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op 
vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen
Bezoekadres: MFC De Molenberg, 

Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Website: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

De klantenservice van RWM is bereikbaar via 046 - 2100 120.

Klachten of meldingen over afval? Meld het direct bij RWM!
Heeft u klachten of meldingen over afval bij u in de buurt? Vanaf 1 oktober kunt u deze rechtstreeks 
bij de klantenservice van RWM doorgeven. Meldingen en klachten worden zo sneller opgepakt en 
afgehandeld. U hoeft de gemeente niet meer te bellen.
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