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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)

Vastelaovends aanbieding woensdag 22 t/m zaterdag 25 februari:

1 kg Zuurvlees + 1 kg Goulash + 1 kg balletjes in tomatensaus
samen voor 3 x € 11,- = € 33,-
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BFC ROLSTOELHANDBAL BLIJ MET CHEQUE

Op 17 december werd door Stichting Alpe du Genhout de
cheque overhandigd aan Marjon Welzen en Jo Zinken van BFC
rolstoelhandbal voor de 2 nog ontbrekende rolstoelen.
De teams kunnen aan de wedstrijden beginnen en wij
bedanken onze mountainbikers voor de sportieve bijdrage.
Laat ze maar rollen!!

Traffic Safety uit Elsloo zoekt nieuwe
enthousiaste collegae man/vrouw voor
de functie Incident
Responder / Bevoegd Verkeersregelaar

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Woensdag 1 maart 2017 zijn wij gesloten.

• Werkgebied Provincie Limburg
• 50 plus is Welkom
• Interne opleiding
• Werken wanneer u dit wilt
Interesse?
Bel 046 - 436 27 17 (tijdens kantooruren)
of e-mail: vacature@traffic-safety.nl
3
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TUINMEUBELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ PVC SERRES ∞ KWEEKBAKKEN ∞ HEIDE MATTEN
KIPPENHOKKEN ∞ KATTENTOILETTEN ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

OP
=
OP

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

BEEK - POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE - LOCHT 2
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Döbbel gebook

Speelgroep ‘Het Nieuwe
Masker’ uit Beek speelt in
maart 2017 een doldwaze
klucht, waarin een sleutelgat
een grote rol speelt.
Via een deur kom je van de ene ruimte in de andere.
Zo gek nog niet, toch?
Maar, … wat speelt zich in iedere ruimte af?
Mag alles gezien worden?
Hardwerkende collega’s proberen het hoofd boven water te
houden.
Beiden werken volgens eigen principes.
Vullen ze elkaar aan of lopen hun wegen uit elkaar?
De ene partij doet een beroep op de andere.
Waar gebeurt dat niet?
Maar hier gebeurt het dubbel.
Zaken dreigen door elkaar te lopen.
Planningen worden bijgesteld; hoe lang gaat dat goed.
Wie houdt nog alles uit elkaar?
Eén leugentje om bestwil is te doen, maar als het er meer
worden! Hoe lang gaat dat goed? Personen worden
verwisseld, zelfs dieren krijgen een rol.
Ziet u het niet meer zitten,
maar bent u wel nieuwsgierig?
Kom kijken op 18 of 19 maart 2017.
Een weekend later is het ook mogelijk, het zou wel eens te
vlug kunnen gaan. 24, 25 en 26 maart bent u weer welkom.
De spelers en speelsters werken er met veel enthousiasme
aan en beloven u een heerlijke avond met alleen maar plezier.
We gaan dit jaar niet op vakantie, maar nemen u mee naar
een middag en avond in een appartement op de derde verdieping boven een uitgeverskantoor.

Om u een beetje te helpen alvast het volgende:
Er is sprake van een gepland uitje, er zijn verhoudingen,
legaal of illegaal.
Een ontluikende relatie dreigt in dit geheel door
misverstanden en veronderstellingen spaak te lopen.
De relatie tussen schrijvers en uitgevers is ook niet altijd een
vanzelfsprekendheid. Hoelang
kunnen ze door één deur?
We laten het hierbij en hopen u
te kunnen verwelkomen tijdens
een van de voorstellingen.
Reserveren kan via
hetnieuwemasker@hotmail.com
of bij onze
voorverkoopadressen:
Asta Theater, Markt 6a, Beek,
046-4336618
Info Zalencentrum Kerensheide/
Café-Terras ’t Pintelierke,
Schineksstraat 11, Stein,
046-4336618
Hub Hoedemakers, Markt 22,
Beek, 046-4361909
Versmarkt Neerbeek Pascal
Vroonen, Laurentiusstraat 15,
Neerbeek, 046-4372180
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Nationale Boomplantdag “Wij plukken de v
U zult vast en zeker denken: Wat heeft de Nationale Boomplantdag te maken met “lijden”?
Het doel van de Boomplantdag is toch, kinderen bewust te
maken van hun leefomgeving. Hen de belangrijke functies en
waarden van die houten reuzen te laten inzien?
Dat klopt, maar dit jaar krijgt het planten van een boom een
extra speciaal tintje.
Om u dat uit te leggen, gaan we 73 jaar terug in de tijd. Op 14
oktober 1943 stortte in Beek, ter hoogte van het huis van Dr.
Beckers aan de Bourgognestraat, een Amerikaanse bommenwerper neer.
Het vliegtuig was even tevoren geraakt door een Duitse jager.
Zes mannen konden per parachute uit het vliegtuig springen
en werden vervolgens gevangengenomen door de Duitsers.
De vier anderen sneuvelden.
Dit in het kort, want er is uiteraard veel meer te vertellen over
dit vliegtuig en zijn bemanning.
In oktober wordt naast de Oude Pastorie een monument onthuld voor deze Amerikaanse helden en een uitgebreid artikel
hierover kunt u verwachten in het septembernummer van de
Nuutsbaeker.
Maar…,
wat heeft dit nu te maken met de Boomplantdag?
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek heeft besloten een monument voor deze Amerikanen op te richten en

6

daarbij de Beekse jeugd zoveel mogelijk te betrekken. Het
project is opgestart onder de naam “Gedonder in de Hemel”.
Als eerste fase zijn, namens genoemde Stichting, alle Beekse
Basisscholen benaderd om mee te doen aan het planten van
10 fruitbomen op de Boomplantdag met dat bijzondere tintje
Jos Eggen en Inez Cuypers van de Stichting gaan binnenkort
de deelnemende scholen bezoeken en vertellen over deze
speciale dag, waar ook nog een geweldige wedstrijd aan verbonden is.
Alle leerlingen mogen namelijk meedoen met het schrijven van
een “elfje”.
“Het elfje” betekent een zin, opmerking, gedichtje van 11
woorden. Niet meer en niet minder.
De tekst van het meest mooie of ontroerende elfje wordt in het
monument gegraveerd. De winnaar mag ook meedoen aan de
onthulling van het monument. Een bijzondere eer en natuurlijk
eeuwige roem.
De tien fruitbomen worden voorzien van een naamplaatje van
de gesneuvelde bemanningsleden. Het monument wordt t.z.t.
midden tussen deze tien bomen geplaatst.
Met de enthousiaste medewerking van de Gemeente Beek en
Stichting Limburgs Landschap is de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek druk bezig om alles op de rails te
krijgen.
Ideeën genoeg, maar het uitwerken ervan heeft meer voeten in
de aarde dan menigeen denkt.
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e vruchten van hun lijden”.

Het monument wordt belangeloos ontworpen door architect
Jerome Paumen.
Daarnaast zijn er al een aantal sponsoren die nu al enthousiast
een financiële bijdrage hebben geleverd voor het hele project,
o.a. Het V-(vrijheids)fonds, het Fonds van Sociale Instellingen,
Steenfabriek Facade Beek, diverse particulieren en natuurlijk
Stichting Limburgs Landschap, die de 10 fruitbomen sponsort.
Zelfs zijn er sponsorgelden binnengekomen van Amerikaanse
familieleden van de bemanning en van een Amerikaanse
Stichting, die het gedachtegoed vanuit Amerikaans perspectief levend wilt houden. Tenslotte doet ook het Ministerie van
Defensie mee. In het artikel van september zal hier in detail op
worden ingegaan.
Dit bewijst dat, hoewel het ruim 70 jaar geleden is, de offers
gebracht door jonge Amerikaanse jongens, gelukkig niet in de
vergetelheid zijn geraakt.
Via deze De Boomplantdag, die in Beek op 15 maart a.s.
plaatsvindt, wordt de jeugd van 2017 verbonden met de jonge
jongens uit 1943. Dit past ook prima bij het thema van
Nationale Boomplantdag van dit jaar: ’bomen verbinden’.

De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers hoopt, dat vele
jongeren meedoen aan “het elfje” en dat ook menig ondernemer/particulier zich geroepen voelt een steentje bij te dragen
aan dit prachtig project.
Want zoals de titel zegt:
“Wij plukken de vruchten van hun lijden”.
Als alles goed gaat, hopen we op 15 maart ook het definitieve
ontwerp van het monument te kunnen presenteren.

Mocht u dit een sympathiek project vinden en een financiële
bijdrage willen leveren, dan kan dat door uw donatie te storten
op rekeningnummer NL63 ABNA 0484074628 t.n.v. Stichting
Limburgs Landschap o.v.v. “vliegeniersmonument oude pastorie”. De giften zijn overigens fiscaal aftrekbaar.
Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Jos Eggen en Inez Cuypers

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

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Op de koffie bij schrijver drs.
”Ik ga niet tot in de details
iedereen studeren. En dat moest ‘de
jong oet Spaubik’ dan ook maar gaan
doen. Het werd een studie Fysische
Geografie aan de Universiteit van
Utrecht met als specialisatie de
Cultuurhistorie van Zuid-Limburg.
Waar gaat het boek over?

In de Nuutsbaeker van april vorig jaar
heeft de redactie onze Beekse schrijfster Esther Walraven met haar kinderboeken in het blik geplaatst. Er werd er
ook een oproep gedaan aan andere
schrijvers uit het Beekse e.o.
‘Heeft u een boek geschreven of komt er
binnenkort een boek van u uit? Laat het
ons weten dan komen we ook bij u op
de koffie.’
Voor deze blikvanger meldde zich schrijver Ruud Offermans uit Sittard.
Op de koffie bij een schrijver uit Sittard?
Maar wat bleek, Ruud Offermans is ‘eine
rasechte Sjpaubikse jong’. Hij woont
weliswaar thans in Sittard, maar in november 2016 kwam zijn boek, ‘Spaubeek - biografie van een landschap’, uit.
Wie is Ruud Offermans
Ruud is in 1966 geboren en tot zijn twintigste woonde hij in Spaubeek, waar zijn
ouders nu nog steeds wonen. Ruud
werkte na schooltijd als zaterdagbesteller van de post voor Geverik en
Kelmond. Na de middelbare school ging

Het boek staat boordevol wetenswaardigheden over Spaubeek.
“Wetenswaardigheden die de meeste
Spaubekenaren niet weten”,
aldus Ruud.
‘Ik neem jullie mee langs een virtuele reis
door de cultuurhistorische aspecten van
Spaubeek-biografie van een landschap.
Ik geef alleen snapshots, inkijkjes van
diverse tijdperken waarin het landschap
in Spaubeek is ontstaan. Het zijn niet
meer dan losse stukjes die allen één geheel vormen van het huidige landschap.
Opgebouwd door vele generaties
Spaubekenaren die allemaal hun hand
hebben gezet tot de totstandkoming
van het landschap zoals er nu bij ligt.
Het enige wat ik kan doen is af en toe
een tipje van de sluier oplichten.’ Zo
schrijft Ruud in zijn voorwoord.
Het is een boek dat voor iedereen te
lezen is en de tekst is afgewisseld met
mooie foto’s.
De Historische Geografische invalshoek
is vrij uniek. Er worden geen personen
genoemd. Het is geschreven vanuit zijn
vakgebied.

Wanneer ben je begonnen aan het boek
en hoe kwam je aan informatie?
Ruud vertelde dat het eigenlijk is begonnen toen hij als kleine jongen tekeningen maakte van de buurt waarin hij
woonde. Een man uit het dorp nam hem
mee naar het kadaster in Roemond. Hier
kreeg hij een hoogtelijnenkaart en een
kaart waarop de beken stonden. Als 8
jarige maakte hij onderstaande hoogtelijnenkaart.

Hoogtelijnenkaart van Spaubeek
gemaakt door Ruud Offermans toen
hij 8 jaar was
Tijdens zijn studie kreeg hij te maken
met GIS (Geografische Informatiesystemen). Hiermee kun je op de computer 3D kaarten maken en zelfs door het
landschap lopen.
Maar de eerste analoge versie maakte
Ruud destijds zelf. Op de tekening is
duidelijk de Spalt of Spau (spleet) te
zien, vanwaar de naam Spaubeek vandaan komt.
Terwijl andere kinderen gingen spelen,
ging Ruud alle paden en beken in en
Rondom Spaubeek in kaart brengen.
Alle gebouwtjes en boerderijen die er op
staan moesten kloppen.
In 1986 vertrok de 20 jarige Ruud naar
Utrecht om te studeren en raakte zijn
geboortedorp Spaubeek op de achtergrond.

Hoeve de Borgh, in de volksmond
hoeve Savelberg
8
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Ruud Offermans
ls, maar tot achter de details”

In 2016 werd Ruud 50 jaar. Die dag wandelde hij met zijn vader “een rondje
Kup”. Samen pratend over Spaubeek,
kreeg hij plotseling het idee om over
Spaubeek te schrijven. Ter ere van zijn
vijftigste verjaardag. Het zwoegen en
zweten was begonnen. Want alles
moest tot in detail kloppen. “Ik ga niet
tot in de details, maar tot achter de details”, aldus Ruud.
Natuurlijk had Ruud al veel informatie
over Spaubeek als kleine jongen verzameld. Daarnaast is hij een fervent verzamelaar van boeken, vooral antiquarisch
materiaal.
“Ik koop iets en dan lees ik iets en dan
wil ik daar weer iets over weten. Ik ben
idolaat van boeken. Boeken en nog
meer boeken.” Zo kocht hij in 2010 op
een rommelmarkt in Spaubeek (vroeger
was er een rommelmarkt op de 1e zondag in september) een aantal gemeentegidsen van Spaubeek voor 50 cent. Met

al deze informatie en de informatie uit de
antiquarische boeken vond Ruud dat hij
iets moest doen. Onder de mensen
brengen. In eerste instantie voor zichzelf, maar daarnaast voor de inwoners
(en oud-inwoners) van Spaubeek. “Ieder
zichzelf respecterende parochiegemeenschap heeft een eigen boekje over
de geschiedenis, maar Spaubeek niet.
En dat vond ik niet kunnen. Er is niets
over Spaubeek. Ik vind het belangrijk
om iets te hebben over waar ik vandaan
kom”.
Heb je nog meer boeken geschreven?

kenrijders, de Isles of Scilly, het verdriet
van Limburg (over de Limburgse identiteit). Allemaal vanuit Cultuurhistorisch
oogpunt.
Het boek Spaubeek - biografie van een
landschap is voor € 15,00 te verkrijgen
bij Ruud Offermans via
telefoonnummer 046-4580100 of via
r.offermans@planet.nl
of in webshops voor € 20,00.
Alle andere door Ruud geschreven
boeken zijn eveneens te verkrijgen via
alle webshops.
Sylvie Gulikers

Schrijven is Ruud zijn grote passie. Toen
hij in zijn studietijd een studiereis naar
het regenwoud in Brits-Guyana maakte
samen met een studiegenoot vertelde
deze hem dat hij een boek wilde gaan
schrijven. Dat wilde Ruud dan ook maar
gaan doen.
Ondertussen heeft zijn studiemaat 1
boek geschreven en Ruud inmiddels 50
novelles en romans o.a. over de bok-

9
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Wij zijn Jong in Beek en
zijn op zoek naar jou!!

Wat houdt jong in Beek in?
Wij zijn jongeren tussen de 13 en 23 jaar en organiseren activiteiten voor de Beekse jeugd.
We vergaderen ongeveer elke maand bij Partners in Welzijn,
dan bedenken we nieuwe activiteiten en houden we ons
bezig met de jeugd.
We organiseren niet alleen, maar helpen ook bij verschillende
activiteiten mee. We hebben afgelopen maart een FIFA toernooi georganiseerd met een mooie opkomst.
Ook hebben we geholpen bij de Carmel, met het voor elkaar
project en de burgemeester en wethouder is op bezoek geweest. We zijn nu druk bezig om een activiteit te organiseren
tijdens de Paasvee Markt.
Zoals we al zeiden zijn we
op zoek naar jou!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ben je tussen de 13 en 23 jaar
en zou je graag iets willen
betekenen voor de Beekse
jeugd, mail dan naar
jeugdraadbeek@gmail.com.
En hopen samen met jou nog
veel activiteiten te mogen
organiseren.

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
10
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Koningsdag 2017
Dertiende editie QueensParade Beek
staat in de steigers!!
QUEENSPARADE 2017

GRATIS TOEGANG

Voor de dertiende keer gaat het bestuur van de QueensParade
Beek aan de slag om er voor te zorgen dat er op de markt in
Beek op 27 april 2017 een mooi koningsdagfeest zal worden
gehouden. Het Koningsdagfeest in Beek is zoals altijd een
laagdrempelig feest voor jong en oud.

De taptoe is als vanouds
zonder kosten te bezoeken.
We vragen wel aan alle kijkers
om een kleine bijdrage voor in
de organisatiekas.
De korpsen die voor u optreden
hebben eveneens grote kosten om de vereniging draaiende te
houden en dat wordt bij de organisatie van QueensParade
Beek uiteraard in rekening gebracht.
Dus schroom niet, en doe liefst een flinke duit in het zakje, en
maak kans op een gloednieuwe OMA fiets.
Deze fiets is dit jaar gesponsord door Anytime Fitness.

WWW.QUEENSPARADEBEEK.NL
Sinds medio januari is de website op professionele wijze gestyled. Daar is het bestuur enorm trots op. Het biedt de mogelijkheid om up-to-date te blijven van de laatste stand nieuwtjes
m.b.t. Koningsdag in Beek. Dus breng ook een bezoek aan de
website en abonneer je op de nieuwsbrief!

MIDDAGPROGRAMMA VOOR IEDEREEN
MIDDAG EN AVOND PROGRAMMA
Ook dit jaar weer met een programma in de middaguren voor
elk wat wils en in de avond de befaamde taptoe met afsluitend
vuurwerk. Het is weer gelukt, door tijdig aan de slag te gaan,
om drie prachtige showbands te contracteren voor de intussen befaamde QueensParade-taptoe.

Het middagprogramma is hoofdzakelijk voor de jeugd echter
ouders en grootouders, zijn van harte welkom en mogen echt
niet ontbreken, ook voor hen is er in de middag genoeg te
doen en te zien.
OPROEP VRIJWILIGERS
Het bestuur van de QueensParade Beek is nog
altijd op zoek naar een paar handen voor het bemannen van diverse stands en attracties.

TAPTOE
Dit jaar mogen wij trots aankondigen dat Show en
Marchingband Da Capo uit
Lisse ons met twee mooie shows zal gaan verblijden en tevens
zijn we enorm blij met een showband uit ons eigen Limburg,
de Maastrichtse Verkennersband. De QueensParade-taptoe
wordt uiteraard nog versterkt door ons “huiseigen”
Drumfanfare Irene/Lucia uit Beek.

Wie oh wie gaat zich bij ons melden om ons te
helpen 27 april 2017 tot een groot succes te
maken!!??

Dus allemaal 27 april 2017 in de
agenda zetten, want dan is het feest
op de markt in Beek!!!
Het bestuur van de stichting QueensParade Beek

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT
Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak).
Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij de plaatselijke
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.nl)
mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Start2Tennis bij BRZ in maart
Meld je nu bij BRZ aan voor proeflessen Start2Tennis
Heb jij nog nooit getennist en
zou je het wel eens willen leren?
Of heb je ooit getennist en wil je
de draad weer oppakken?
Dat kan bij BRZ, dé tennisclub
van Beek.
In maart start het programma
Start2Tennis met een aantal
proeflessen.
Als je het leuk vindt kun je daarna inschrijven voor een zomercursus in een groep met tennissers van hetzelfde nivo.

speelt al het hele jaar tennis met familie
of vrienden voor iets meer dan een tientje per maand onder het
motto ‘je spreekt af en je
begint’.
Wil jij kennis maken
met tennis?

Combineer sportiviteit
met gezelligheid!

In het nieuwe clubhuis op het vernieuwde tennispark van Sportlandgoed De
Haamen kan actief sporten het hele jaar
door gecombineerd worden met gezelligheid onder het genot van een drankje
en een hapje.
Als lid van BRZ mag je, naast je tennislessen, het hele jaar door onbeperkt vrij
tennissen.
Onze contributie is relatief laag, dus je

Met tennisprogramma’s voor jong en
oud wil BRZ zoveel mogelijk mensen uit
Beek en omstreken kennis laten maken
met de sport. Voor de jongsten, de
Tenniskids, de prestatieve en recreatieve
competitieteams, de startende tennissers en de oudere senioren zijn er specifieke activiteiten het hele jaar door.

Meld je dan nu aan voor
Start2Tennis Maart via
het webformulier op
www.brztennis.nl of
stuur een mail naar trainers@brztennis.nl.
Informatie over alle tennisprogramma’s staat
op www.brztennis.nl.
Start nú, zodat je nog deze zomer met
je gezin of vrienden een leuk balletje
kunt slaan!

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Begin het jaar goed met
10% KORTING op een
hulpmiddel naar keuze!
Knip deze advertentie uit en neem hem
mee naar de winkel & profiteer!
niet geldig op reeds afgeprijsde producten.

Scootmobielen
vanaf

geldig tot 28-02-2017

350,-

Geen zorgen. Wij regelen het!

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl

12

vanaf

59,-

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

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

GROTE OF KLEINE SCHADE?

Rollators
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Lustrum Hap en Stap
Op zondag 26 maart 2017 vindt
inmiddels de 5e Hap en Stap
plaats, die georganiseerd wordt
door Scouting Beek.
De hap en stap is een combinatie van
een frisse voorjaarswandeling door de
mooie omgeving van Beek met culinaire
pauzeplaatsen, waar een hapje gegeten
wordt.

Veel deelnemers zien we jaarlijks weer
terugkeren, een teken dat het steeds
opnieuw weer in de smaak valt. De organisatie probeert ook jaarlijks weer wat
nieuws te verzinnen om de deelnemers
voldoende variatie te kunnen bieden.
Zo is er een ‘’mobiel restaurant’’ geïntroduceerd, waardoor er meer variatie in de
routes kan komen.
Een hilarisch onderdeel is de tombola,
waarbij diverse culinaire prijzen, variërend van een worst van 2 meter tot een

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

dinerbon te winnen zijn.
Kaarten zijn alleen in de voorverkoop
verkrijgbaar. Medio februari zullen in
Beek op diverse plaatsen posters
worden opgehangen met aanvullende
informatie, maar ook op de website
http://www.scouting-beek.nl is deze
te vinden.

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

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

www.vluggen.com

Begeleiding van uw dier door zorg en aandacht!
100% de beste zorg voor een vast laag bedrag per maand
Geen verzekering, maar een extra service van ons voor jullie huisdier!

Basis
Zorgpakket

Alternatief
Zorgpakket

Senior
Zorgpakket
Kijk voor meer informatie op www.dgkcentrum-beek.nl/pakketten of
kom langs op de praktijk op de Julianalaan 7a in Beek.

24 uur per dag bereikbaar,
7 dagen per week
via tel. 046 437 1885
Julianalaan 7a
6191 AL Beek
info@dgkcentrum-beek.nl
www.dgkcentrum-beek.nl
Diergeneeskundig.Centrum.Beek

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

13
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Wie kent Wie

Aflevering 130
december 2016

Van Jo en Carlijn Stassen ontvingen we
naar aanleiding van de foto in de decemberuitgave de volgende reactie:
Het huis op de foto is het huis waar mijn opa
heeft gewoond.
We zien van links naar rechts, boven naar
beneden de volgende mensen:
Huub Odekerken, Frans Hundscheid,
Trees Stassen-Visschers(moeder van mijn
opa), Ria Stassen (oudste zus van mijn opa),
Brigitte Oderkerken(dochter van Ria en
Huub), Paula Stassen (2e oudste zus van
mijn opa), Jo Stassen (mijn opa), Jeanne
Stassen (jongste zus van mijn opa). Thera
Hundscheid en waarschijnlijk Han Hunscheid.
Mijn opa denkt dat de foto rond 1948 genomen is.
Hij was de jongste thuis en is geboren op 12
maart 1930. Opa had 1 broer en 4 zussen en
is de enige van hen die nog leeft.
Het huis rechts op de foto was een bakker en daarnaast was een slager. Tijdens de oorlog is het huis van de bakker afgebrand
door brandbommen. Het huis op de foto vloog ook in brand en werd door de vader van mijn opa en zijn zus geblust (o.a. met
azijn, want het water was op). De moeder van mijn opa vluchtte met de kinderen naar de boomgaard.
Later zijn deze huizen weer opgebouwd en vernieuwd, zoals te zien op de foto.

MOL & GEURTS GROEP
HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
WONEN

HERSTOFFEREN

B2B PROJECTEN

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

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

Neem e
en foto
mee va
n uw
oude z
itmeube
l.
Wij ma
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een pa
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herstof f
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Zwemvereniging Becha
Clubkampioenschappen 2017

Zondag 15 januari was het weer zo ver: Zwemvereniging Becha organiseerde haar jaarlijkse Clubkampioenschappen.
Met 38 zwemmers, jong en oud, werd er hard gezwommen om persoonlijke tijden te verbeteren.
Goed nieuws: dat is in de meeste gevallen gelukt. Natuurlijk werd er gestreden om de felbegeerde wisselbekers voor de clubkampioenen. Na alle slagen gezwommen te hebben, werden de punten bij elkaar opgeteld.

Dit jaar gingen de wisselbekers naar:
Maud Meijers: Meisjes tot 13 jaar / Coen Keulen: Jongens tot 13 jaar
Kim Schoenmakers: Meisjes vanaf 13 jaar / Bart Ouwehand: Jongens vanaf 13 jaar
Familie estafette:
Familie Brokking
Familie estafette:
de snelste tijd was van de
familie Keulen/Meijers
Centraal tijdens onze clubkampioenschappen stond de gezelligheid en de
spannende, maar vriendschappelijke strijd tussen de verschillende deelnemers. De familie estafette is altijd een hoogtepunt tijdens de clubkampioenschappen: Papa’s, mama’s, broers en zussen doken mee het water in. Ook
neven en nichten waren van de partij, alleen kwamen zij niet voor de wisselbeker in aanmerking.
Daarna vond meteen de prijsuitreiking plaats met veel medailles en voor iedereen een welverdiende oorkonde.
Hopelijk doen er volgend jaar nog meer deelnemers mee dan dit jaar.
De uitslagen zijn te zien op www.becha.nl

Yda in ‘t Groen - info@becha.nl
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Vocaal ensemble Cantori l

DIART

edelsmeden

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

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

Burg.

Janssenstraat 10 a • 6191
046 437 7140

JC

Beek

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

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

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

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

voordeuren

garagedeuren

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

Postkantoor
16

Servicepunt

Servicepunt

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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i la Vera zingt in Sint Pieter te Rome
“Jullie kunnen in de Sint Pieter gaan zingen”.
Met die woorden sloot pater van Kampen uit Beek twee
jaar geleden de jaarlijkse mis van de Beeker Vriendenkring
(‘de soos’), die door ons werd opgeluisterd, af.
Van Kampen vervult jaarlijks ruim 2 maanden een functie
als biechtvader in het Vaticaan en kwam net weer terug
van een verblijf in Rome.
Met die uitspraak werd een zaadje geplant, dat uitgroeide met als mooi resultaat dat
Cantori la Vera op woensdag 8 maart om 17.00 uur een mis mag opluisteren in de kerk der
kerken: de Sint Pietersbasiliek te Rome. Hoe bijzonder is dat!
Deze concertreis zal zeker onvergetelijk worden, maar trekt een zware wissel op de kas
van een kleine vereniging als de onze.
Marga van Donselaar van Keramiekatelier Leim en Zwa uit Elsloo kwam ons tegemoet en
startte de actie: ‘help Cantori naar Rome’. Zij sponsort handgemaakte beeldjes van
zangertjes voor verkoop. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan onze Rome-reis.
Steunt u ons onze
droom te
verwezenlijken?
Reserveren via mail:
cantorilavera@gmail.com
of via onze
facebookpagina
cantorilavera.
Let op: wie ’t eerst komt,
’t eerst maalt, oftewel:
weg-is-weg.
Er zijn nog meer beeldjes
in de maak dus houdt
onze facebook-pagina in
de gaten.
Bestuur en leden van
Cantori la Vera
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Uitnodiging voor alle vrouwen uit de gemeente Beek

8 maart: Wereldvrouwendag Beek
De 4 vrouwenverenigingen die in Beek actief zijn, organiseren op woensdag 8 maart - Internationale Vrouwendag - een
gezamenlijke activiteit voor alle vrouwen uit de gemeente
Beek.
Deze activiteit staat in het teken van het jaar-thema “Power
Vrouwen”. Vrouwen met zeer verschillende beroepen zullen
zich voorstellen en hun verhaal vertellen.
Vrouwen met power, elk op hun eigen gebied.
De vrouwen die een lezing verzorgen
zijn:
• Christine van Basten- Boddin,
burgemeester van de gemeente
Beek
• Monique Moreau, hobbykok en
deelneemster Masterchef
Holland 2016
• Lianne Wiertz, politiecommissaris
• Rivana Beckers,
vrachtwagenchauffeur
• Connie Bruijnaers, buuttereedner
De avond wordt omlijst met zang door
het koor van het Toon Hermans huis
o.l.v. Antonia van der Beessen. Voor
lekkere hapjes wordt gezorgd.
Over Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag stond en
staat voor het gevoel van solidariteit
en strijdbaarheid van vrouwen overal
ter wereld.

Vanaf 1912 is er overal in de wereld
aandacht gevraagd voor de rechten
van de vrouw.
Voor goed onderwijs, betere arbeidsomstandigheden en gelijke behande-

ling van mannen en vrouwen.
Voor het verbeteren van de positie van
vrouwen in de derde wereld die ook
nu nog vaak te lijden hebben onder
achterstand en onderdrukking.
Veelal zijn het ook nu vrouwen die
voor deze vrouwen strijden om
verbetering van hun levensomstandigheden.
Dankzij deze vrouwen hebben wij ook
in ons land en onze omgeving vrouwen de mogelijk gegeven om bijna elk
beroep uit te kunnen oefenen.

Wereldvrouwendag BEEK
Woensdag 8 maart 2017
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Entree: € 5,- incl. hapjes
Cafe ’t Auwt Patronaat Burg. Janssenstraat 45, Beek
Inlichtingen en kaarten bestellen: Zij-Actief Genhout: 046 - 437 12 06
Zij-Actief Spaubeek: 046 - 443 25 52
Damesclub Actief Geverik: 046 - 437 72 21
Vrouwengilde Beek: 046 - 486 27 03
Schoenherstellerij Hoedemakers,
Markt 22, 046 - 436 19 09
‘t Auwt Patronaat: 046 - 437 21 37

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje etc
waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
18
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Strijkijzer kapot?
Laat het gratis repareren in het Repaircafé!
Iedere 1e zaterdag van de maand
Gemeenschapshuis Neerbeek
10.30 – 14.30 uur
Gratis reparatie van kleine elektrische apparaten
Gratis herstellen kleding

Feestelijke opening
Zaterdag 4 maart
met

Duurzaamheidsmarkt
met medewerking van CNME, PIW,
CDL, Wijkteam, en Bie Olga

Gemeenschapshuis
Neerbeek
10.30 – 14.30 uur

Van harte welkom!
19
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Inloop Beek & Stein
Al enige tijd wordt er in Stein en in Beek inloop aangeboden door Zuyderland.
Deze inloop is bedoeld om gezelschap en aanspraak te bieden voor diegenen die daar
behoefte aan hebben.
Sta je alleen in het leven of heb je ervaringen die je alleen laten staan, dan is de inloop
o.a. de plek dit van je af te zetten!
Op deze plek ontmoet je gelijkgestemden waarmee je tezamen met een professional
een sociaal netwerk kunt opbouwen en of je verhaal kunt doen.
De inloop is vrijblijvend en gratis
Graag verwelkomen we jullie met een kop koffie & thee
Openingstijden zijn:
MFC de Molenberg, Molenstraat 158 in Beek:
Maandagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur
Donderdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.
MFC De Grous, Heerstraat-Centrum 38 in Stein:
Woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur.
Vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.

G

LEMMENS-HOVER

C K S HUYS B
A
E M ABAK & KADO... E E K
T

AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

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

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

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

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99

Pianoles in uw buurt?
Dat kan!

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

www.bloemerievangurp.nl
20
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30 JAAR
GELEDEN…..
13e jaargang nr 2 (februari ) 1987
….. Het gouden priesterfeest van mgr. E.F.J.Vroemen s.m.m.,
oud bisschop van Chikwawa siert de voorpagina.
Zijn bewogen leven wordt door pastoor J. v. Oss s.m.m.
uit de doeken gedaan. Hij kreeg veel steun uit het
Beekse. Kent u de jaarlijks terugkerende Chikwawa mars
nog?

Japo
….. Sprokkels uit het dagboek van een burgemeester:
Op 8 februari zal er een kerkdienst gehouden worden in
Neerbeek ter herdenking van Wies Moens. (Wies Moens
werd in België bij verstek ter dood veroordeeld wegens
collaboratie. Hij woonde en is begraven in Neerbeek)
Diverse instanties protesteren en eisen verbod op de
herdenkingsplechtigheid. De landelijke pers is ruimschoots ingelicht en roert zijn staart.
Men verwacht een toeloop van “culturele Vlamingen”.
Politietoezicht zal verscherpt worden.
Een Peloton ME wordt opgetrommeld en gestationneerd
in de bloemenzaak tegenover de kerk.
Gewone zaken gaan door,o.a. prinsenreceptie Neerbeek,
prinsenreceptie Spaubeek, opening tentoonstelling
Marijke Nijsten-Maesen.
Draaiboek na overleg met marechaussee, pers, politie,
gemeente, pastoor, en ME is klaar.
Officier van Justitie zal “snelrecht” bevorderen.
“Moensgangers” arriveren in grote getale. Spandoeken
worden gedoogd.
Na de dienst echter niet meer om confrontatie met
anti-fascistische jongeren te vermijden. Stille tocht naar
kerkhof verloopt gecontroleerd.
16.00 uur. Ontbinding beleidscentrum. Hectische dag
voorbij
….. Enkele cijfers van de gemeente Beek. (Tussen haakjes
mannen en vrouwen);
Inwoners per 1-1-86 16065 (8040-8025);
gevestigd 1007 (525-482);
geboorten,199 (104-950);
vertrokken, 868 (449-419);
overleden 114 (56-58);
totaal 31-12-1986 16289 (8164-8125).

….. Carnaval nadert.
Op de praatstoel zit prinses Jeanne Klinkers en geeft
haar kijk op het komende volksfeest.
….. Onze dialecticus Frans Ramaekers gaat aandacht
besteden aan de Beeker dialect terminologie van
traditionele ambachten. Hij begint alvast met
“De sjmeed”.
….. Onze stoepen zijn voorzien met tegels met het
opschrift “hond in de goot”. De gemeente zal uitleg
geven over het gebruik van deze tegel. Er schijnt
onbegrip te zijn.
….. De politie werd in de bloemetjes gezet.
Dat ervoer tenminste de ME toen ze in een bloemenzaak
werden gestationneerd.(zie verder).
….. Rector Zeegers van huize Franciscus is 50 jaar priester.
Proficiat.
….. ”Es God bleef...” zegt Anna Schmeisters uit de de
Coenelaan. Zij zal in maart de gezegende leeftijd van
100 jaar bereiken.

….. In maart zijn weer verkiezingen voor de provinciale
staten. Voor lijst 1 CDA staat op de 10e plaats dhr. Hub
Steinbusch; lijst 2 VVD, nr. 22 Frans Augustus en nr. 18
Lei Geysen en lijst 5 PPR, nr. 6 Paul Mennens; op lijst 8
partij nieuw Limburg op de 5e plaats Ad van Tilburg en
op de 9e plaats Joke Beckers-v.d.Wall; lijst Pv.d.A,
nr. 10 Amis Haimar
….. Een uitgebreid artikel over alcoholverslaving.
Het is droevig gesteld in Nederland. Er zijn meer dan
300.000 alcoholisten.
….. Foto’s van de carnavalsprinsen sieren de achterpagina
van de nuutsbaeker.
Kent u ze nog?
Beek, Prins Jules I en jeugdprins Dirk I;
Nirbik, Peter II en Marco I;
Genhout, Ruud I en Pascal I;
Spaubeek, Fer I en Ronnie met Manon.

Zeet mit dees daag good braaf
Dan zegk ich uch Allewiel, Alaaf
Japo
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Wie kent Wie

Aflevering 132

In deze tijd van het jaar komen we dergelijke gezelschappen regelmatig tegen. Met veel plezier maken zij muziek.
Van klein tot groot; blazers en trommelaren trekken van gelegenheid naar gelegenheid.
De zate hermenie op deze foto is bont uitgedost en ‘beschermd’ tegen extreme kou.
Wie kent de gezichten door de schmink heen? Wie kent zich misschien wel zelf terug?
Zo te zien is er maar één roker bij de groep. Is hij van geboorte af een slagwerker, of geven zijn longen niet meer genoeg
volume om te blazen. Wie zal het zeggen? Wij zijn benieuwd naar uw reacties.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

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

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Prins Paul II CV De Doorzetters
“Vrijdag 13 januari is het dan eindelijk zover, ik hoef er niet meer
over te zwijgen! Tegen niemand!!!”.
Met deze woorden zet Prins Paul II
een punt achter een lange periode
van geheimhouding.

Indira I) en partner Jacqueline
vullen die ruimte (figuurlijk) met
gemak op.
In de zomer kun je Paul
tegenkomen op de motor, al
toerend door het Limburgse
landschap. In de winter verruilt
hij de banden van de motor voor
de latten van de ski’s, om
samen met de hele familie te
genieten van de wintersport.
Het hele jaar door zal een
luisterend oor de klanken van
een trompet uit het huis van
Paul kunnen horen klinken.
Als muziekliefhebber neemt hij
regelmatig de tijd om even wat
muziek te luisteren en/of te
maken.

Tijdens een gezellige en drukbezochte zitting in het gemeenschapshuis in Neerbeek is eerst
afscheid genomen van Prinses
Rianne. Nadat Rianne met een welgemeend “Ja, ik wil” was toegetreden tot de gelederen van de
Auwt Prinse was het tijd om de
identiteit van de nieuwe hoogheid te
onthullen.
De spanning stijgt als achter het
witte scherm een silhouet zichtbaar
wordt. Stapje voor stapje verklappen
de 11 punten die worden opgelezen
wat de nieuwe prins karakteriseert.
Zodra vorst Werner Dohmen het
laatste punt heeft uitgesproken,
springt Paul Steens enthousiast tevoorschijn. De medaille gaat om, de veren worden op de
steek gezet en na het overnemen van de scepter begint
onder luid applaus de regeerperiode van Prins Paul II als
43e prins van CV de Doorzètters.
Prins Paul II werd 5x11 jaar geleden geboren in Nuth als
zoon van Wiel Steens en Martha Nijsten. Hij woont sinds
1x11 jaar in Neerbeek. Het is gezellig druk in huize Steens.
De oudste kinderen wonen inmiddels niet meer thuis, maar
dochter Indira (ook wel bekend als oud-jeugdprinses

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.

Paul is een carnavalist in hart
en nieren. Als einzelgänger of
in een carnavalsgroep liep hij
al vaak mee in de optochten
van Wijnandsrade, Nuth,
Voerendaal en Schimmert. Ook als trompettist bij de
fanfare heeft hij in het verleden menige optocht muzikaal
mee opgeluisterd.
Zijn motto is “Vastelaovend vier je samen” en hij ziet
daarom al met veel plezier uit naar alle mensen die hij in
de komende tijd mag ontmoeten bij alle carnavalsactiviteiten, in zijn prachtige Neerbeek, in Genhout,
Spaubeek en Beek, en natuurlijk op alle andere plaatsen
waar carnavalisten elkaar ontmoeten.

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

Woensdag: AKTIE-DAG Week menu van € 22,50 voor € 19,50
Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl
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Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten
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Jeugdprins Jesper I CV De Doorzetters
Op zaterdag 14 januari vond de
jeugdzitting in het Doorzettersrijk
plaats. Na enkele optredens
waaronder dat van de Shaking
DJ’s werd afscheid genomen van
Prins Jorn I.

1964

Een groot scherm kwam
tevoorschijn op de bühne en de
FIFA stelde een nieuw topteam
voor. Elk van de spelers in dit
team zou de nieuwe prins(es)
kunnen zijn.

Na een spannende introductie
van alle spelers volgt het
verlossende woord: Jesper Notten is de nieuwe jeugdprins
van CV de Doorzètters.
Jesper is geboren op 3 december 2006 en dus net 10 jaar
geworden. Hij woont samen met zijn ouders Roy en
Samira en broertje Lucas in de Neerbeekerstraat in
Neerbeek.
Jesper zit op basisschool De Bron in groep 7A bij meester
Roy en juffrouw Han. Zijn lievelingsvakken op school zijn
spelling en topo(grafie).
Jesper heeft heel wat hobby’s: sinds zijn 5e jaar voetbalt
hij bij VV Neerbeek.
Samen met zijn teamgenoten speelt hij in de E1, waar hij
verdediger is. Daarnaast houdt Jesper van muziek: hij
speelt elektrische gitaar en zou het supervet vinden om
later DJ te worden. Hij is groot fan van Martin Garrix en
speelt diens tracks graag op zijn gitaar.
Het carnavalscircus is hem met de paplepel ingegeven.
Toen hij nog in de buggy zat ging hij al mee in de
verschillende carnavalsoptochten.
Ieder jaar opnieuw de heerlijke muziek, de mooie wagens,
de gezellige optochten en de leuke pakjes, hij kan daar
geen genoeg van krijgen.
Twee jaar geleden is Jesper “met een missie” lid van de
jeugdraad van CV De Doorzètters geworden.

Al heel wat jaren droomt hij er al van om ooit jeugdprins
van Neerbeek te worden.
Een tijd geleden werd zijn droom werkelijkheid toen hij te
horen kreeg dat hij dit seizoen Jeugdprins van de
Doorzètters mocht worden.

Prins Paul II en Jeugdprins Jesper I
houden hun prinsenreceptie
op zaterdag 4 februari 2017
aanvang 20.00 uur in café De Keulsteeg
(Keulsteeg 43, Neerbeek)

ZELFHULP FOBIEGROEP
SAMEN STERK
Angsten, fobieën, dwang,
hyperventilatie, paniekstoornis.
Pak je problemen o.l.v.
een ervaringsdeskundige en samen
met lotgenoten aan.
Vrijblijvende informatie? Bel: 046 - 4431027

• Diverse gezichtsbehandelingen
• Pedicure behandelingen
• Hotstone-,
ontspanningsmassages

10% korting
voor nieuwe klanten
Klinkeberglaan 5 • 6191 KE Beek • Tel. 046 - 4334030
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Baeker Pottentaote installére
nuuje heerser euver ‘t Pottentaoteriek!!!
Tiedens een zeer drök bezochte en sjprankelende groate zitting in het ASTA-theater is afsjied genômme van Prins Tom I (Damoiseaux).
‘T publiek woort getrakteerd op optraejens
van ein keur aan artieste; o.a. Fer Naus, Bart
en Roel, La Bamba, Spik en Span en Caro en
natuurlik de Baeker Hofkapel.
Hwoagtepunt waor natuurlik de oetreuping
van de nuuje prins, jubileumprins 12x11 van
‘t Pottentaoteriek: de 24 jarige Glenn Nijsten.
Dit vastelaovessèzoen zal Glenn Nijsten regéren ès

PRINS GLENN I
Prins Glenn I is vrijgezèl en woont aan de Bosserveldlaan te Baek
bie zien auwèrsj en broer Mitch.
Prins Glenn I is geine onbekènde in Baek en zeer zeker neet
bènne de Baeker Pottentaote. Hae haet in ‘t verleeje, net ès
ziene broor Mitch, ‘t kostuum moage drage van hofnar; de sitekick van de Jeugprins van de Baeker Pottentaote.
Téves is Glenn lid van vastelaovesgroep “’t soppegreun”, waomit hae reeds väöle jaore de optochte kleur geuf.
Glenn haet ein passie veur architectuur en wirk ès ingenieur bie
ingenieursburo Palte in Valkebèrg. Daonaeve is hae aardig
sjportief aangelag. Vreuger fitste hae gaer en sjtông ès judoka
op de mat.
Momenteel is hae behèndig op ‘t handbalvèld en actief bie de
hjère 1 van BFC. Gaer bung hae zich de latte ônger, om te
gaon skieje, mèr dat geit d’r dit jaor neet van kômme. Mit de
condisie zal ’t dus waal good zitte, om ’t lange
vastelaovessèzoen good in te völle.
De lijfspreuk van Prins Glenn I:
“Deese vastelaovend
gaon veer gèt belaeve,
Mit mich ès prins
van de Baeker Pottentaote
gaon veer good gaas gaeve!”
“Veer höbbe väöl
sjpas en plezeer,
En ès veer ôs zeen drènke veer
ôs ein lèkker glaeske beer!”
Allewiel!!!
Wilt geer Prins Glenn I felicitére,
dan kènt geer häöm de hand
kômme sjödde op zaoterdig
25 februari in het Asta-theater bie
ziene dorslustige hwoagheid
vanaaf 20.30 oer, dan zeet geer
van harte oetgenwuèdig op
‘t prinse galabal op zaoterdig 18
februari aevenins in ‘t Asta-theater
vanaaf 21.00 oer. Thema “oscars”,
bènd is “sjloetingstied”.
26
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Jungle book in Beeker vereniging
de Pottentaote; zien naeve zin
jeugprins en hofnar gewaes.
De appel vilt dus neet
wiet van de baum en haet
’t vastelaovesblood door zien
aojers sjruime.
Jaorliks löp hae al van kleins
aaf aan 4 optochte mit
“VV van Alles Gèt”, wo ’t ganse
gezin bie is; pap Ceriel, mam
Christel en zöster Janine.
Jeugdprins Mano I zal d’r
sjwoan opsjtaon tiedens ziene
zaegetôch door de Baekse
sjtraote op zondigaovond,
ès de leechsjtoet ter èjre van
häöm wurt georganiseerd.

Zondig 15 jannewarie
verangerde ’t Pottentaote-riek
in ware Disney-sferen.
Dit waor te bekieke in het
Asta-theater, wo ‘t Jungle Book
ès thema voor de jeugzitting op
‘t prègram sjtông; ongermjèr King
Louie, Mogly, Baloe de Beer en
Ka de sjlang waore van de partie,
om op zeuk te gaon nao de nuuje
jeugdprins van de Baeker
Jeugpottentaote.
Ein fantastisch decor zörgde veur
de gooje sfeer tiedens dees
jeugzitting. ‘T ontbraok werkelijk
aan niks, om ‘t fjès compleet te
maake.

‘T môtto van jeugprins Mano I is;
Op ‘t einde van de jeugzitting
woort Mano Huveneers,
geïnstalleerd pès
Jubileum-jeugdprins MANO I
van de 12x11 jaorig jubilerende
Baeker Pottentaote, èsauch de
5x11 jaorige jeugdpottentaote.
Mano I wurt ôngersjteund door
hofnar Levi Lahaye.
Mano is 11 jaor en zit op basissjwoal
St. Martinus in groep 7.
És lid van caesar trap hae
regelmaotig taege ein bèlke op
’t voetbalvèld in de D2. Téves kiek
hae regelmaotig nao balsjporte en
zien favoriete voetbalclub is Ajax.
Daonaeve is hij fan van
sjnelheidsduvel Max Verstappen en

De vastelaovend
vèng ich super vèt,
Mèr dit jaor
höb ich döbbel prèt.
Ich gaon ès jeugprins veurop,
Dat vèng ich super top!

toert hae gaer bie ziene opa achter op
de Harley. Auch kiek hae gaer nao
You-Tube.
Hae haet mit auwt op nuuj zien hart
kènne ophaole, want vuurwèrk vungk
hae èch gaaf.
Ziene pap haet veur 10 jaor terôk de
scepter gezjweijd ès groate prins bie

Wilt geer jeugprins Mano I komme
felicitére, dan kènt geer häöm de
hand kômme sjudde op vriedig
24 fibrewarie in café Benelux.
Hienao kènt geer auch mit häöm
danse.
Wilt geer allein danse mit Mano,
dan zeet geer van harte wèlkom op
`t kènjersjprènge op zondig
12 fibrewarie in zaal ‘t auwt patronaat.
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Sjwaolevastelaovend 2017
Zin in een gezellige carnavalsmiddag met
klasgenoten en vriendjes, kom dan 24 februari 2017
naar café Benelux in Beek

1964

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van
OBS de Kring, St. Martinus, Catharina Labouré, Brede School Neerbeek
en basisschool Spaubeek.
Carnaval vieren op school is leuk maar vriendjes of vriendinnetjes die je kent
van verenigingen zitten misschien op een andere school.
In Beek is de Swjoalevastelaovend al een bekend begrip maar dit was
alleen voor de diverse scholen in Beek. Daarom is dit jaar het initiatief
genomen tot een andere opzet door de vier vasteloavendverenigingen in
Beek.
Er wordt namelijk een gezellige middag georganiseerd voor alle leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 van OBS de Kring, Genhout,
basisschool St. Martinus Beek, basisschool Catharina Labouré Beek,
Brede School Neerbeek en basisschool Spaubeek .
De kinderen kunnen via school een entreekaartje,
inclusief 3 consumptiebonnen kopen.
Dit kaartje met consumptiebonnen kost € 3,00.

Voor de kinderen van Spaubeek, Neerbeek en Genhout is
busvervoer heen en terug geregeld.
Opstapplaatsen bij desbetreffende school.
De Sjwaolevastelaovesmiddag begint om 13.30 uur en
eindigt rond 15.30 uur.
Tijdens deze middag zijn alle Beekse Vastelaovesverenigingen met hun
Jeugdprinsen en Jeugdraden aanwezig.
Verder zullen er diverse artiesten optreden.
Ook is er een optreden van een Mystery Guest.
Om een en ander, wederom in goede banen te leiden, maken wij u attent op
het volgende:
Er mogen GEEN spuitbussen, zwaarden, geweren e.d.
worden meegegeven.
De ouders kunnen niet op de zitting aanwezig zijn in verband
met de drukte.
Ouders zijn welkom in het cafégedeelte van café Benelux.
Voor extra toezicht wordt gezorgd.
Wij wensen u alvast een
prettige Vastelaovend toe.
Dit is een gezamenlijke organisatie van:
Baeker Pottentaote, de Sjravelaire, de Kwakkerte
en de Doorzetters

Allewiel en Alaaf
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Evenementenrooster
Eve
n ementen car nav al
15 febr.
17 febr.
18 febr.
18 febr.
18 febr.
19 febr.
19 febr.
21 febr.
23 febr.
24 febr.

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

Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot”Beek, 17.30 uur
Carnavalsavond VV Neerbeek Kantine Neerbeek
Prinsebal (thema gala/ Oscars) Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Gekke Pekskesbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
Jeugddisco (MFC), aanvang 19.00 u., CV de Kwakkerte, Spaubeek
Carnavalsmis St. Hubertuskerk.
Optocht C.V. De Sjravelaire.
Gilde Blauw Sjuut (MFC) 15.00 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
Prinse Receptie Kabookes in Vivantes, 18.00 uur
Sjwoalevastelaovend, Benelux,13.30 uur
Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur;
Aansjlétend jeugprinsebal
Auwt Prinsenbal Auwt Prinsen Neerbeek, café de Keulsteeg.
Tienerbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur
Optocht CV de Kwakkerte Spaubeek, aanvang 14.11 uur
Carnavalsmis C.V. De Doorzètters Kerk Neerbeek.
Leechsjtoet, Beek
Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt.
Groate optoch Beek, 14.00 uur
Familiemiddag Fam. Sieben en Smeets, café de Keulsteeg.
Thema avond "Tiroler" (MFC), aanvang 20.00 uur,
CV de Kwakkerte, Spaubeek
Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen.
Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen.

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

Vincentiusvereniging Beek
Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

2016-2017
16 februari
16 maart
19 maart
18, 19, 25 en
26 maart
23 maart
18, 19 maart
24, 25, 26 mrt
19 maart
19 maart
1 april
2 april
2 april
9 april
16 april
20 april
27 april
29 april
18 mei
21 mei
21 mei
21 mei
15 juni
17 juni

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt” Toneeluitvoeringen in het M.F.C. Spaubeek,
Musschenberg 101, aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ brengt een klucht “Döbbel gebook” in het
Asta Theater in Beek; aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.15 uur
Voorjaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Cantorinato Landgraaf
Hef het glas op de 75ste Paasvee Jaarmarkt
Paasveejaarmarkt 2017
The Canadian Brass -100 jaar Fanfare Sint Antonius, Parkstad Limburg Theater Heerlen 19.00 u
Your Sunday Your Feeling, Beauty Event Asta Theater Beek
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Queensparade Beek
Concert Beeker Liedertafel met het Oeral Kozakkenkoor in het Asta Theater (20.00 uur).
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v Per Cantare, Vocal Group Odeon en
soliste Sien van Wersch. Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek, 20.00 uur, toegang gratis.
18 juni
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen
18 juni
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
18 juni
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
22 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 juni
Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg Neerbeek, Org. Buurtvereniging ’t Kepelke.
30 juni-2 juli Feestweekend 100 jaar Fanfare Sint Antonius! - Feesttent Genhout
9 juli
Zeskamp (Speeltuin de Kabouter), aanvang 13.30 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
9 juli
Sprookjestocht Organisatie Zvc De Kneeschers
16 juli
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
23 juli
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
27 juli
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
14 t/m 18 aug. KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
20 augustus Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
20 augustus Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
26 augustus Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
27 augustus Straattheater- en muziekfestival ProCult, Oude Pastorie, org. Culturele Werkgroep Beek
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek, 9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
7 oktober
Jubileumconcert b.g.v. 165 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
15 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober
Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 oktober
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga!
Asta Theater
29 oktober
31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
4 november Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
10 december Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur
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 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
17 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
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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.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis
Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis
Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen?
Dit vergt investeringen en daarbij kunnen inwoners van de provincie Limburg vanaf
16 januari 2017 ondersteuning krijgen. Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande
koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van maatregelen voor energiebesparing,
duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning
de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen bij de provincie Limburg.
Asbest verwijderen
Denkt u erover om duurzaamheidsmaatregelen in uw
woning te treffen of om uw woning levensloopbestendig te
maken? En moet u daarvoor ook asbest verwijderen?
Ook deze kosten kunt u meefinancieren in de stimuleringslening Duurzaam Thuis.
Is uw woning klaar voor de toekomst?
Naar verwachting lopen de kosten voor energie de

komende jaren alleen maar op. Met energiebesparende of
duurzame energieopwekkende aanpassingen van uw huis
kunt u nu al een start maken met het verlagen van uw
energiekosten. Vanaf een bedrag van € 2.500 kunt u voor
tal van woningaanpassingen geld lenen tegen een aantrekkelijk rentetarief. Voor het bekostigen van uitsluitend duurzaamheidsaanpassingen in uw huis, kunt u de lening
Duurzaam Thuis tegen het voordelige rentetarief van 2%
aanvragen. Als u duurzaamheidsmaatregelen combineert
met levensloopbestendigheidsmaatregelen
en/of het verwijderen en afvoeren van asbest met een minimum bedrag van € 1.250
komt u zelfs in aanmerking voor het lagere
rentetarief van 1,5%.
Meer informatie
Voor meer informatie over de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie
Limburg zie
www.limburg.nl/duurzaamthuis. U kunt tevens contact opnemen met de provincie
via telefoon (043) 389 72 52 of mailen naar
duurzaamthuis@prvlimburg.nl.
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Handtekeningen voor Jeu de Boules baan
Neerbeek aangeboden aan wethouder
Een van de speerpunten van deze collegeperiode
in Beek is het Kernenbeleid. Uitgangspunt van
het kernenbeleid is dat inwoners zelf actief
bouwen aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De
bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken,
uitwerken en anderen enthousiast maken om
mee te doen. De rol van de gemeente
beperkt zich in deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.
Een van de deelprojecten die binnen het
kernenbeleid door bewoners van de kern
Neerbeek is opgepakt, is de wens om een Jeu
de Boules baan te realiseren in het dorp. Op
vrijdag 20 januari jl. werd het plan van aanpak
en de handtekeningen waarmee het draagvlak
wordt aangetoond, op een ludieke manier
aangeboden aan wethouder Hub Hodzelmans.
Dit gebeurde door de initiatiefnemers, onder
wie An Dohmen en Adrie Hellenbrand, onder
aanwezigheid van diverse inwoners van
Neerbeek.
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Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Op woensdag 15 maart 2017 wordt de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.
Kiesgerechtigdheid
Om te mogen stemmen bij de verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal moet een kiezer de
Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn, niet
zijn uitgesloten van het kiesrecht én op 30 januari 2017 als
kiezer geregistreerd zijn in de basisregistratie personen
van een Nederlandse gemeente.
Stempas
Kiesgerechtigden ontvangen voor de verkiezing op hun
ingeschreven woon-/briefadres een stempas om mee te
stemmen. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen
stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 1
maart 2017 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.
Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben
dan kunt u, tot uiterlijk 14 maart 2017 12.00 uur, een
vervangende stempas aanvragen bij team Publiekszaken
van de gemeente Beek. Hierbij moet u zich identificeren.
U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs tonen: dat
mag dus niet verlopen zijn! U kunt ook digitaal een nieuwe
stempas aanvragen via de website
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. U heeft hiervoor uw

DigiD-inloggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot 10 maart
2017. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan
kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas.
Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren
met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen
zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart
of Nederlands rijbewijs. Kiesgerechtigden met een dubbele
nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitiskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland,
Liechtenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of
identiteitskaart uit Zwitserland.
Bij de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op woensdag 15 maart 2017
(de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken
waar de geldigheid 16 maart 2012 óf later op
vermeld staat.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen,
dan kunt u zich bij het stembureau melden met
het door een Nederlandse gemeente óf de
Nederlandse politie opgestelde proces-verbaal
van vermissing of diefstal én een ander document
waarop uw naam is vermeld én waarop een foto
van u is afgebeeld.
Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen
aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht
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verlenen. Dat kan tot uiterlijk
10 maart 2017 bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.
Een ander voor u laten
stemmen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen,
kunt u iemand die ook kiesgerechtigd is een volmacht
verlenen. Deze kiesgerechtigde
mag dan namens u stemmen.
Op de achterzijde van de stempas kunt u een onderhandse
volmacht geven aan een
andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de
volmacht volledig in!
LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u
uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie
van uw (geldige) identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus
ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Beek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Het hiervoor benodigde formulier (model
L 8) kunt u afhalen of aanvragen bij team Publiekszaken
van de gemeente Beek of downloaden via
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2017 door de gemeente Beek
zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te
laten zien.
Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem
te worden uitgebracht.
Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u
een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen
door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk
willekeurig stemlokaal in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 14 maart 2017
12.00 uur bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.
U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een
kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K 6)
kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Samenleving

van de gemeente Beek of downloaden via
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2017 door de gemeente zijn
ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt
daarna een kiezerspas.
Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijk te maken, kunt u in elk
stembureau binnen de gemeente Beek uw stem
uitbrengen:
• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
• De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek
• Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
• Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek
• Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,
Beek
• Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
• Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
• Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22,
Geverik
• Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
• WOZOCO, Musschenberg 45, Spaubeek
• Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek
• Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a,
Spaubeek
• School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur.
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden (•).
De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in
bovengenoemde stemlokalen plaats.
Meer informatie over het stemmen vindt u op,
www.elkestemtelt.nl, www.gemeentebeek.nl/verkiezingen
of via team Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer
046 – 43 89 222.
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Gemeente doneert opbrengst taxussnoeisel
aan KiKa
De gemeente Beek heeft een bedrag van € 1.050 aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gedoneerd. Het bedrag is de opbrengst van de actie Vergroot de Hoop. Aan inwoners werd gevraagd om in de snoeiperiode tussen 15 juni en 31 augustus taxussnoeisel in te leveren bij het
inzamelpunt De Haamen. Er is in totaal 35 m3 aan jonge twijgen van de Taxus Baccata-haag
ingezameld. In het taxussnoeisel zit namelijk een belangrijke grondstof voor chemotherapieën.
"We zijn er als gemeente trots op dat zo veel inwoners
mee hebben gedaan aan de actie," aldus wethouder Hub
Schoenmakers. “Hoe meer snoeisel, hoe meer medicijn
kan worden vervaardigd om kanker te bestrijden. Per kubieke meter ingezameld snoeisel doneert stichting Vergroot de Hoop een bedrag dat de deelnemende gemeente
mag geven aan een organisatie die zich inzet voor de preventie, behandeling of bestrijding van kanker. De gemeente Beek doneert het bedrag dit jaar aan KiKa.”
Stichting Vergroot de Hoop
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker
door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in te zamelen. Alleen in de snoeiperiode van 15 juni tot 31 augustus is de
basisgrondstof baccatine voor chemotherapie aanwezig in
de Taxus. Deze inzameling krijgt de medewerking van gemeentes die hun inzamelpunten ter beschikking stellen.
Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie en verhoogt bovendien het bedrag dat gedoneerd

Wethouder Hub Schoenmakers ove
rhandigt de cheque
ter waarde van € 1.050 aan mevrou
w Palmen van KiKa
wordt aan kankerbestrijding. Meer informatie over deze
actie is te vinden op www.vergrootdehoop.nl

Beek Schoon

De Landelijke Opschoondag: helpt u ook mee?
Op zaterdag 25 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Een jaarlijks initiatief van
Stichting Nederland Schoon. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval
op te ruimen. In onze gemeente doen we dat ook. Helpt u ook mee?!
Zwerfafval is voor veel mensen
een doorn in het oog. Dit samen
opruimen is een leuke manier om
je omgeving schoon te maken.
Iedereen kan meedoen aan de
Opschoondag: alleen, samen met
de buurt of met de sportvereniging.
Samen schoonmaken is gezelliger.
Opruimen kan in de hele
gemeente, in uw eigen straat, de
speeltuin of het park in de buurt.
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Het hoeft geen grote actie te zijn.
Een uurtje zwerfafvalprikken met buurtbewoners kan de buurt al zichtbaar
opschonen.
Materialen
Wie meedoet krijgt alle benodigde materialen: prikkers, vuilniszakken en hesjes.
Na afloop wordt het materiaal én het
verzamelde afval centraal opgehaald.
U bepaalt zelf waar u gaat opschonen.
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Aanmelden
Wilt u de handen uit de mouwen steken? Alleen of met anderen aan de slag op 25 maart? Wacht dan niet langer en
meld u aan met een e-mail aan info@gemeentebeek.nl.
Aanmelden kan tot 20 maart. Geef in de e-mail aan met
hoeveel mensen u de actie organiseert, waar u de actie
gaat doen en welke materialen u nodig heeft.

Scholen ook aan de slag
Ook voor de scholen organiseren we in samenwerking met
het CNME opschoondagen. Scholen kunnen dit jaar in de
week voorafgaand aan de Opschoondag samen met de klas
of de hele school meedoen om de buurt schoon te maken.
Suggesties/vragen?
Hebt u suggesties of vragen? Bel ons dan op 046 – 43 89 222
of stuur een e-mail aan: info@gemeentebeek.nl.

Gemeentelijke communicatie:

dialoog staat steeds meer centraal
Door de ontwikkeling van de participatiesamenleving veranderen de verhoudingen tussen de
overheid en burgers de laatste jaren sterk. De overheid trekt zich terug en vraagt burgers
steeds meer om zelf initiatieven te nemen en voor zichzelf en hun naaste omgeving te zorgen.
De samenleving is aan zet en de overheid faciliteert. Deze ontwikkeling vraagt ook om een
andere manier van communiceren door en met de gemeente.
Andere manier van communiceren
Daar waar de communicatie van de overheid, en ook de
gemeente, vroeger vooral gericht was op overtuigen (‘vertellen hoe het moet’) en het verspreiden van informatie,
draait het tegenwoordig veel meer om luisteren en de dialoog aangaan. Weten wat er leeft binnen de samenleving,
om de juiste prioriteiten te stellen en om de juiste keuzes
te maken. Dat zien we ook in de gemeente Beek. De
laatste jaren zoeken we steeds meer de dialoog op om met
elkaar veranderingen tot stand te brengen.

Dialoog staat centraal
Het in gesprek blijven met elkaar staat steeds meer
centraal in de gemeentelijke communicatie. Niet alleen
face-to-face, maar ook online. In onze digitale samenleving
zijn veel inwoners online om sociale netwerken te onderhouden. Hier wil de gemeente bij aansluiten om op een
laagdrempelige manier te luisteren naar wat er leeft en
waar nodig de dialoog aan te gaan.

en wethouders
Op de koffie met burgemeester
Om het principe ‘in gesprek
blijven met elkaar’ kracht bij te
zetten, deelde de burgemeester
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl. 4 koffiemokken uit. De mensen die een
mok in ontvangst namen,
werden uitgenodigd om met de
burgemeester en wethouders in
gesprek te gaan onder het
genot van een kopje koffie.
Er kwamen verschillende onderen
nen we de verschillende dorpskern
werpen aan de orde zoals "Hoe kun
en
blijv
ht
srec
verenigingen hun bestaan
leefbaar houden?" en "Hoe kunnen
en
binn
t
leef
r de gemeente om te weten wat er
houden?" Interessante input voo
ap,
sch
gemeen
ken zullen gaan rouleren in onze
de Beekse samenleving. De mok
tafel zitten.
uit de Beekse gemeenschap aan
sen
men
ere
and
ds
stee
er
or
rdo
waa
ven met elkaar.
Dit onder het motto: in gesprek blij

Burgemeester & wethouders
actief op Facebook
Sinds kort hebben
alle collegeleden
ieder een eigen
Facebookpagina.
Dus u kunt vanaf nu de
Facebook-berichten volgen van
burgemeester Christine van
Basten en van de wethouders
Thijs van Es, Hub Schoenmakers,
Hub Hodzelmans en Jean
Wachelder.
Op hun eigen Facebookpagina’s
plaatsen zij onder andere informa
tie en foto’s van bijeenkomsten,
bezoeken en andere activiteiten.
Tevens kunt u zo op de hoogte
blijven van actuele ontwikkelingen
rondom de portefeuilles van de
collegeleden.
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Veiligheidscoaches kunnen ouderen helpen het
veiligheidsgevoel te vergroten
De gemeente Beek heeft in samenwerking met Partners in Welzijn en Noptra Safety een project
gestart om Beekse vrijwilligers op te leiden tot veiligheidscoach. Deze veiligheidscoaches kunnen ouderen handreikingen bieden hoe om te gaan met gevoelens van onveiligheid. Dit kan
door het geven van voorlichting, maar ook door het aangaan van praktijksituaties samen met
kleinere groepen en/of het individueel coachen van mensen.
Ouderen vanaf 65+ worden steeds actiever en staan
steeds langer midden in de maatschappij. Door negatieve berichtgevingen of bepaalde gebeurtenissen en
feiten, kunnen ouderen zich onveilig voelen in hun dagelijks leven. Dit kan de deelname van ouderen aan
de maatschappij belemmeren. Door middel van dit
project willen we ouderen helpen om het veiligheidsgevoel te vergroten en hen langer actief en met vertrouwen deel te laten nemen aan de maatschappij.

OUDEREN & VEILIGHEID
ag ik
Wat m n?
zegge

Wat wil
die
meneer?

Inmiddels zijn er 10 veiligheids-coaches opgeleid in
de gemeente Beek. Deze coaches gaan vanaf nu
met ouderen aan de slag met veiligheidsthema’s
zoals:
- Hoe ga ik om met verkopers aan de voordeur of
op staat?
- Wat moet ik doen als iemand vraagt om mijn
bankrekeningnummer?
- Hoe kan ik veilig pinnen?
- Hoe kan ik mijn portemonnee veilig meenemen
als ik ga winkelen?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van
de veiligheidscoach, dan kunt u contact opnemen
met Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn, via
046 – 45 75 700.

H
deur ad ik de
maa
gela r dicht
ten!

ken
Ik te s!
niet

Voelt u zich wel eens onveilig in
het dagelijks leven?
Dan zijn onze Veiligheidscoaches
er voor u!

Donderdag 23 februari beperkte dienstverlening
aan publieksbalie
Op donderdag 23 februari a.s. kan er geen dienstverlening plaatsvinden door Team Publiekszaken i.v.m. technische
aanpassingen.
Er zal géén dienstverlening kunnen plaatsvinden voor verhuizingen, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, VOG,
aangifte erkenning/geboorte/huwelijk/geregistreerd partnerschap/overlijden.
Het gemeentehuis is wel geopend voor overige taakvelden.
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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:
• Vrijwilliger als zwembegeleider voor jonge cliënt in
Beek (V1758)
Voor een jongere cliënt, die graag in het water beweegt,
en zo ook zijn spieren blijft activeren, zoeken we een
vrijwilliger. De cliënt maakt gebruik van een elektrische
rolstoel, is spastisch en kan zelf niet zwemmen.
• Vrijwilliger kookactiviteit (V1757)
In het verzorgingshuis Franciscus komen cliënten in een
huiskamer samen. Een keer per week koken ze samen.
Bij deze activiteit is een vrijwilliger zeer welkom, om
samen te koken en te eten.
• Creatieve vrijwilliger (V1751)
We willen graag een bord op de afdeling bij ingang of in
huiskamer maken waarop te zien en te beleven is wat er
op de afdeling gedaan wordt. Zowel voor de cliënten,
contactpersonen, familie, vrijwilligers, collega’s is dit
wenselijk. Dit kan middels een bord met foto’s, creatieve
werkjes, geschreven etc.
• Penningmeester KBO Beek (V1734)
Het verwerken van de inkomsten en uitgaven in de boekhouding. Het informeren van het bestuur met betrekking
tot de ontwikkeling van de financiële situatie. Opstellen
van het financieel jaarverslag en de jaarbegroting.
Het verzorgen van de inning van jaarcontributie een het
voeren van de daarvoor noodzakelijke correspondentie.

• Assistent/co-docent bij het Computer Doe- en
Leercentrum (V1698)
De cursussen/workshops worden aan groepen van maximaal 8 cursisten gegeven en bestaat uit delen theorie en
ook uit zelfwerkzaamheid. Ter ondersteuning van de
docenten zijn er meestal 2 assistenten aanwezig die de
cursisten kunnen bijstaan als zij problemen ondervinden
bij het uitwerken van de opdrachten.

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

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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26 februari
vanaf 19.00 uur

26, 27
FEBRUARI
ZIJN WIJ OPEN!
Kijk voor meer info op
makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
www.makadobeek.nl
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