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In deze juli/augustus
uitgave stappen we al weer
over de vakantie heen.
Dat betekent natuurlijk niet dat we
de vakantie overslaan. In tegendeel,
in alle rust kunt u nu de tijd nemen om
na de welverdiende rustperiode weer verder
te gaan in het rijke aanbod van evenementen dat vaak samen met
‘Belevend Beek’ telkens geboden wordt.
Denkend aan de tekst onder het wegkruis boven aan de Adsteeg:
‘Niet met jagen, maar met rust kunt u de hemel verdienen’ wenst de
redactie u hier alvast een heerlijke vakantie met veel tijd voor elkaar en
het weer dat u graag hebt.
Wij leggen ook even alles neer om in augustus weer oog te krijgen voor
alle deadlines, die telkens gevraagd worden. Het zou geweldig zijn als u
dan ook regelmatig kijkt op pagina 2 links onderaan waar voor het
resterende deel van 2017 de informatie over inleveren van kopij en
verschijnen van de edities telkens vermeld zijn.

28

Namens de redactie wens ik u weer veel lees- en
kijkplezier met deze editie en na de vakantie
weer wel thuis voor degenen die tijdelijk elders
vertoeven.
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

HAAL NU DE NIEUWE BARBECUE FOLDER
OF KIJK OP ONZE WEBSITE
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Kelder Zolder Markt voor en door jong en oud
Op zaterdag 26 augustus 2017 van 08.00 tot 17.00 uur organiseert Mannenkoor Beeker Liedertafel in de omgeving
Molenstraat - Raadhuispark in Beek de traditionele Kelder
Zolder Markt. Naast de bekende activiteiten van en voor volwassen standhouders biedt de markt nu óók speciaal vertier
voor de jeugd.
Traditie
De gezellige en sfeervolle Kelder-Zolder-Markt is een jaarlijks
terugkerend evenement op de laatste zaterdag van augustus.
Op deze rommelmarkt staan ruim 200 standhouders die hun
waar verkopen. Van speelgoed, boeken, cd's, dvd's en lp's tot
kleding, huishoudelijke spullen, servies en curiosa van antiek
tot hedendaags.
Marktgedeelte voor kinderen
De markt heeft in het Raadhuispark een gedeelte speciaal ingericht met standaard marktkramen die jeugdigen voor een
aangepaste prijs (10 euro) kunnen huren. De jeugdactiviteiten
worden opgefleurd met o.a. een draaimolen.
Open Podium
Wie treedt er in de voetsporen van Justin Beaver of Ariana
Grande? Tijdens de Markt wordt er tussen 10.00 en 15.30
uur een OPEN PODIUM georganiseerd. Een talentenjacht
voor jongens en meisjes die willen optreden met een zangof dansact.

Deelne(e)m(st)ers kunnen zich vóór 15 augustus opgeven
via mail: kzm@beekerliedertafel.nl.
Hapjes en drankjes

LET OP: GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
van maandag 31 juli t/m zaterdag 19 augustus
zijn wij geopend van 8.00 tot 14.00 uur

Bij een gezellig evenement past natuurlijk de gelegenheid
om een hapje en een drankje te nuttigen. Hiervoor kan
men aanschuiven op de pleisterplaats onder de bomen
centraal gelegen op het markt terrein. Geniet van koffie/thee of frisdrank, een biertje en een glas wijn. Daarbij zal
een Luikse wafel, een aangekleed broodje of een frietje met
…….. zeker smaken. Laat je verrassen!
Marktkraam of grondplaats huren
Staat je zolder, kelder of garage vol met spullen die niet meer
gebruikt worden ? Kom zelf een dag op de markt staan.
Ervaar hoe leuk het is je eigen spullen te verkopen. Tot 21 augustus kun je een marktkraam of grondplaats reserveren via
de website www.beekerliedertafel.nl.
Voor het huren van een jeugdigen marktkraampje kan men
via e-mail een deelnameformulier bestellen.
Mail je gegevens naar: kzm@beekerliedertafel.nl.

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Meer informatie gewenst?
Gebruik het eerder genoemde website/e-mail adres of neem
contact op met de coördinator van de Kelder Zoldermarkt,
Math Goessens : 06 - 51 84 16 69 (na 19.00 uur).
3
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Dit is ook nog/al
mogelijk in de Haamen

Feestweekend
Buurtvereniging Kelmond
tbv 40 jarig bestaansfeest
19 en 20 augustus

voorwaarde
orting bij
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maal 1 bon
p
rtoon v.d.
M

Buurtvereniging Kelmond bestaat dit jaar 40 jaar en dat
gaan wij op een bijzondere manier vieren.
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Het thema van het feest is

“Heel Kelmond bakt”
Op de schitterende locatie van de Kelmonderhof wordt
op zaterdagavond gestart met een barbecue voor alle
inwoners van Kelmond en genodigden.

Mensen met een beperking in het gezichtsvermogen en blinden zijn meestal vergezeld van speciaal opgeleide honden,
een z.g. blindengeleide hond.
Zodra de mensen de straat op gaan doet de hond ‘ het werk’:
hij stopt bij een afstapje, voor een stoplicht, helpt de weg oversteken, loopt aan de vrije kant van het trottoir en noem maar
op. Baasje en hond zijn twee handen op één buik.
Nu hebben blinden ook wel eens de behoefte om te sporten/
te rennen, maar met de honden aangelijnd wordt dit een gevaarlijke onderneming.
De begeleidende rol van de honden wordt in dit geval dus
overgenomen door een z.g. “buddy”, een mee- loper die met
de blinde verbonden is via een kort lint dat alle twee de atleten
in de hand of onder de arm kunnen houden.
Op een woensdag in mei, samen met hun buddy, gaan ze op
pad, over de atletiekbaan van de de Haamen, om ook eens
lekker in alle varianten te ‘rennen’.
Annie Eggen en Carola Ramakers, twee vriendinnen met de visuele handicap zijn op uitnodiging van de Gemeente ingegaan
om ‘het eens te proberen’.
Onder de onmisbare begeleiding van onze AV Caesar gaat de
proef starten.
Na een verkennende ronde van de atleten samen met hun
hond ruilen ze deze laatsten in voor een buddy. Een buddy uit
de atletiek en een buddy uit het Gemeentehuis.
De honden krijgen nu rust en de atleten gaan op pad mét deze
buddy, waarbij beide ‘teams’ ook nog door de ‘loop trainer’
verbaal in de goede richting en naar benodigde tempo worden
geloodst. Een hele openbaring om een beetje vrij en veilig
te kunnen rennen; dus experiment geslaagd, deelnemers
tevreden, iedereen tevreden.
Volgens de wethouder Hub Schoenmakers (de bovengenoemde buddy uit het Gemeentehuis) weer een stap verder in de
ontwikkeling van Sportlandgoed de Haamen en de mogelijkheden voor al onze bezoekers.

Op zondag 20 augustus wordt in de vroege ochtend
brood en vla gebakken in een ouderwets gestookte houtoven. Deelname (oud) Kelmondenaren en belangstellenden van het feest. Om 10.00 uur is er een heilige mis bij
de kapel, opgeluisterd door fanfare St. Antonius Genhout.
Na de mis gaat de stoet richting Kelmonderhof waar
vanaf 12.00 uur de lunch van zelf gebakken brood en vla
met diverse streekproducten zal worden opgediend.
Vanaf 15.00 gaat het feest los met de in Beek en omstreken bekende “Baton Rouge band” en de zingende kapper “Gaston Jacobs” (uit Ulestraten). Tijdens dit feest zullen er verschillende keren demo / workshops gehouden
worden mbt het bakken van brood en vla in de houtoven.
Iedereen is welkom en kan een heerlijke speciale Brazil
koffie met vla of een andere versnapering nuttigen op de
feestlocatie. Voor de lunch dient vooraf ingeschreven te
worden. Dit is mogelijk tot zondag 13 augustus via email
naar buurtverenigingkelmond@gmail.com
Programma zondag 20 augustus:
10.00 uur Mis aan de kapel met fanfare.
12.00 uur Lunch op locatie met zelf gebakken brood en
vla in ouderwetse houtoven.
15.00 uur Baton Rouge-band.
De zingende kapper “Gaston Jacobs” .
Workshop / Demo brood en vla bakken in
houtoven, etc.
19.00 uur Einde Feest.

George Stevens
5
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Geslaagde open dag
Therapie
Centrum
Beek
kan terugkijken op een geslaagde open
dag 12 mei jongstleden.
Op deze mooie voorjaarsdag stonden de deuren open om een kijkje te nemen op de nieuwe locatie aan de
Wethouder Sangersstraat 6 te Beek.
Het was mogelijk om kennis te nemen van de verschillende
disciplines werkzaam in het Therapie Centrum. Tevens kon
het resultaat van de verbouwing worden aanschouwd.
Met name de multidisciplinaire samenwerking en ruime opzet
van Therapie Centrum Beek wordt door iedereen gezien als
belangrijk en wenselijk in deze tijd.
Vooral de samenwerking is een speerpunt in het belang van
de patiënt.
Therapie Centrum Beek biedt de patiënt een totaalconcept
waarbij de onderlinge lijnen tussen de hulpverleners kort blijven.

Wij laten u graag zien wat Therapie Centrum Beek te bieden
heeft.
Via deze weg willen wij alle aanwezigen op de open dag
bedanken voor de getoonde interesse.
Team Therapie Centrum Beek

Heeft u de open dag gemist en wilt u alsnog een kijkje
nemen? Geen probleem. Loop gerust binnen of maak een afspraak.

DA Huismerk
artikelen

2e halve prijs
Tegen inlevering van deze advertentie
Geldig van 17 t/m 22 juli 2017

DA de Salamander
& Beauty Salon
Markt 102 • 6191 JK Beek • Telefoon 046 - 437 12 20
www.drogisterijdesalamander.nl

Vonken Fysiotherapie
Podotherapie Aretz
Lotz Ergotherapie
Huidtherapie Beek
Xpress Logopedie & Social Therapy
Bekkenfysiotherapie Marianne Smeets
Diëtiste Nutri Focus
Osteopatie Telgenkamp
Yoga Harry Peys
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

13e jaargang nr. 7 (augustus) 1987
….. Deze Nuutsbaeker geeft groots aandacht aan het honderdjarig bestaan
dat het huidige gebouw als gemeentehuis fungeert. Ter gelegenheid hiervan
gaf de gemeente een ansichtkaart uit
(zie hiernaast) met alle relevante
gegevens van het gebouw.
Op 31 augustus 1887 besloot de gemeenteraad van Beek met algemene
stemmen “om den zetel van het bestuur dezer gemeente” over te brengen van het gemeentehuis op
“De Platsj” naar de nieuwe daarvoor
te bestemmen lokalen in het daartoe
aangekochte gebouw aan de toenmalige Heidestraat en “bij deze tot
raadhuis aan te wijzen.”
(Zie postkaart, pentekening van
H. Wouters) Tussen 1845 en 1850
bouwde Frederik Wilmer (gemeente/rijksontvanger) een
herenhuis aan het toenmalige Wolfeinde, later Heidestraat
en nu Raadhuisstraat. In 1866 werd het pand aangekocht
door notaris Willem van Gorkum.
In 1910 werd het postkantoor gebouwd en in 1940 werd
de verdieping hiervan als raadszaal gebruikt. In 1954 nam
de gemeente het hele gebouw in gebruik en in 1965 werd
het gemeentehuis uitgebreid met 2 vleugels.
….. Uiteraard worden hier diverse festiviteiten georganiseerd.
We noteren: opening door burgemeester van Goethem
van een expositie van Beeker kunstenaars; optocht in old
timers vanaf ASTA naar gemeentehuis; buitengewone
raadsvergadering door Het Nieuwe Masker; diverse
optredens o.a. van brandweer met ladderwagens, politie
met heuse helicopter, politiehonden, EHBO, rode kruis,
etc....Ook voor de kinderen is genoeg te beleven.
Organisatie en College is in oude kledij aanwezig.
….. Theo van Winkel belicht in deze Nuutsbaeker het landschappelijk schoon van het landelijke Beek. Vooral veel
aandacht voor de molen op de Gijsenberg in Genhout.
Huub Goossens, de molenaar, vertelt in geuren en
kleuren alles over dit prachtige monument.
….. Op de praatstoel zit deze keer jonkheer meester Piet van
Meeuwen. Hij was 17 jaar burgemeester van Beek.
Van 1964 tot 1981. Hij praat uitvoerig over de Oost-West
baan, de herindeling en over projecten als de bouw van
de LTS, het Makado-centrum, uitbreiding vliegveld en
groei van DSM. Ook over de Nuutsbaeker die in zijn
periode van de grond kwam. Hij vond het in eerste
instantie financieel een “bakbeest” maar niettemin een
verantwoorde uitgave.
….. Het kerkbestuur van de St. Martinusparochie vraagt nu
reeds de aandacht bij de viering van een groot tuinfeest
waarvan de opbrengst bestemd is voor een grondige
restauratie van de kerk. Tevens vraagt zij voor aanlevering van tweede hands gebruiksvoorwerpen die dan
op een veiling verkocht zullen worden.(in de ASTA)
….. In de rubriek “van de verenigingen” wordt melding
gemaakt van een fusie tussen de kruisverenigingen van

Meersen en Geleen. Dus Beek moet voortaan naar
Geleen bellen.
….. Spaubeek organiseert weer de jaarlijkse rommelmarkt
voor de Spaubeekse missionarissen.
….. Vriendenkoor Spaubeek bestaat 45 jaar en het gemengd
koor Neerbeek zingt al 30 jaar mee.
….. Schutterij St Laurentius gaat een concours organiseren
met de zware buks. In café Boszicht tillen en knallen.
….. Ds Röell gaat Beek verlaten en vertrekt naar Wijk bij
Duurstede. Hij kwam in 1980 naar Beek als predikant en
werkte voor Beek, Urmond en Geleen-west. Op de
pastorie in Beek was iedereen steeds van harte welkom.
….. We blijven feesten in Beek. De koninklijke harmonie St.
Caecilia bestaat 135 jaar. Muziek zal de hoofdmoot
worden van dit driedaagse festijn maar er zal ook genoeg
ontspanning zijn. Op de gala concertavond treden op de
fanfare “Berg en dal” uit Slenaken, harmonie St. Caecilia
uit Geulle en de koninklijke harmonie “Sainte Cecile” uit
Eijsden.
….. Een dankwoordje van zuster Humberto Luyten uit
Sao Jaoa da Alianca uit Brasil omdat zij regelmatig de
Nuutsbaeker ontvangt en het Baeker nieuws kan
bijhouden.
….. Pastoor H. Le Rütte is reeds 40 jaar Jezuïet, de orde die
bekend staat om haar knappe koppen. Pastoor en
Nuutsbaeker redacteur koos voor het pastoraat midden
onder de mensen. Alsnog proficiat.
….. Gemeentegids 1987. Op de plattegronden die bij de
gemeentegids werden geleverd stond een verkeerde
legenda gedrukt. Aanleiding voor Japo om een treffend
hekelgedicht te schrijven. Het slot wil ik u niet onthouden:
Mesjiên dat ze vandaag of mörrege
Ein nuu kaart zulle bezörrege
En angesj mot ich mich ein koùpe
Want ich wil mich es Baekenaer toch neet verloùpe

Tot zeens
Japo
7
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25 jaar KinderVakantieWerk
kantie. Toen de uitnodiging kwam voor de
kinderen dacht ik,
dat is leuk om mijn
zoon aan te laten
meedoen. Tevens
stond er in de uitnodiging een oproep
voor leiding en ook
hierbij dacht ik, dat lijkt
me leuk ik ga eens een
kijkje nemen op een vrijwilligersvergadering.
Als moeder van 2 zonen (Chris
en Tim Gijzen) die beiden groot
zijn geworden met kindervakantiewerk ben ik er trots op een
artikel te mogen schrijven over
25 jaar KVW Beek.
Beiden hebben vanaf groep 4
deelgenomen. Inmiddels is de
jongste al jaren bij de leiding en
de oudste is doorgestroomd naar
de kerngroep. Hij komt later in dit
stuk nog aan het woord.
25 jaar KinderVakantieWerk Beek.
Een lange periode waarin KVW
een begrip is geworden in Beek.
Ik vroeg me af hoe dit ooit is begonnen. Deze vraag heb ik voorgelegd aan Harry Wetzels. Een
van de grondleggers. Daarna heb
ik mijn oudste zoon gevraagd hoe
hij KVW nú ervaart.
Hoe het 25 jaar geleden
begon.
“Het begon allemaal in 1992,” vertelt Harry.
“Het toenmalige maatschappelijk
werk benaderde een aantal ouders
om iets te organiseren voor de kinderen van Beek e.o. in de zomerva-

De deelnemertjes van toen zijn de leiders van nu
8

Zo gezegd, zo gedaan. Toen Harry op
de maandag zijn zoon bracht, werd hij
meteen tot leiding gebombardeerd. Toen niet wetende dat
hij de komende 15 jaar de
drijvende kracht zou worden
achter KVW Beek. In 1992
was hij leiding en vanaf 1993
behoorde hij tot de organiserende kerngroep.
In 1994 kon Harry in verband met cursussen die hij
voor zijn werk moest volgen
geen KVW organiseren. Er
was toen nog geen stabiele
kerngroep en helaas moest
KVW dat jaar overslaan.
Maar in 1995 werd het
kindervakantiewerk opgepakt door de Stichting
Welzijnswerk Beek. Samen
met de jongerenwerkster
Miranda Brangers en
natuurlijk Harry werd alles
op papier gezet. Er kwam
een draaiboek, instructies
werden op papier gezet
en de financiën werden
geregeld.
KinderVakantieWerk
Beek kon de komende
jaren vooruit.
“In dat jaar kwam mijn
steun en toeverlaat Fer

René Opdencamp en Jorijn Lenssen “oud”kerngroepleden
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k Beek Wie is er niet groot mee geworden?

Peters bij de kerngroep. Fer en ik hebben menig uurtje van onze vrije tijd doorgebracht met knutselen en het bedenken van spellen voor de kinderen.”
Ook werd in 1995 het huidige logo ontworpen door Silvia Thewissen. Voor het
maken van de eerste KVW vlag werd
een lap stof tegen een muur gehangen.
Daar werd het logo op geprojecteerd en
dan maar met de hand inkleuren. Voor
een herkenbare outfit van de vrijwilligers
tekende echtgenote Riës Wetzels het
logo op witte ’t shirts die ook met de
hand werden ingekleurd.
“Voor het eerst gebruikten we in 1996
een thema, als rode draad door de hele
week. Het eerste thema was ‘Beesten’.
En dat was de doorbraak van
KinderVakantieWerk Beek.
Met maar liefst 206 kinderen werd er
een uitstapje gemaakt naar het
Dolfinarium in Harderwijk.”

De grote lijnen werden ieder jaar overgenomen.
5 dagen KVW, één thema en een uitstapje bleek een beproefd concept.
Alleen in de jaren 1999 t/m 2003 werden
de groepen gesplitst. De junioren (groep
4, 5 en 6) bleven in Beek en de senioren
(groep 7 en 8) gingen twee dagen op zomerkamp buiten Beek.
In de eerste jaren hebben we heel veel
moeten slepen met onze spullen.
Spullen als een podium, decors, knutselspullen en muziekinstallatie stonden
overal in het Beekse e.o. verspreid.
Dat moest dan worden verplaatst van
het Patronaat naar de sportvelden en de
sporthal.
Gelukkig konden we vanaf 1997 terecht
bij de Stichting Welzijnswerk Beek aan
de Molenbeek of bij Ooshaka.
Ook de week waarin KVW plaatsvindt is
gewijzigd. De eerste 15 jaar vond KVW
plaatst in de laatste week van de zomer-

vakantie. Maar het werd steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen.
Velen moesten in de laatste week hun
lesrooster en studieboeken halen en
dus werd KVW naar de een na laatste
week verplaatst.”
“Maar wat al die tijd niet veranderde
was de liefde om iets voor de Beekse
kinderen te kunnen betekenen.”
Wanneer ben je gestopt met het
organiseren van het kindervakantiewerk?
“ 2005 was voor Fer en mij het laatste
jaar. Wij hadden allebei hetzelfde gevoel,
de uitdaging was er niet meer.
Er zat voor mij geen ontwikkeling meer
in.
Inmiddels was er een aantal jongeren
zoals Dennis van Es, René op den Camp
en Jorijn Lenssen die het van ons konden overnemen.”

Wat is er in de loop van de jaren
veranderd?
“Na 1996 is Genhout zelfstandig met
kindervakantiewerk verder gegaan.
In principe hadden we een goede basis
gelegd.
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STUDIEBEGELEIDING
& COACHING
KO
GE M
EE RUS
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N!

voor leerlingen van het basis-,
voortgezet- en het vervolgonderwijs
Huiswerkbegeleiding l Brugklasbegeleiding
Huiswerkbegeleiding
| Brugklasbegeleiding
| Citotraining
Training snel leren = leuk
leren l Examentrainingen
l Bijles

Examentraining | Bijles

Vrijdag
25 augustus
VRIJDAG
22 EN ZATERDAG
23 AUGUSTUS
van
17:30UUR
uur.
VAN12:00
10.00 tot
TOT 16.00
Wees op tijd met inschrijven voor het nieuwe schooljaar!

t888456%*&/Prins Mauritslaan 3 BEEK
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Wat was en is het sterke punt van
KinderVakantiewerk Beek?
“Elk kind kan zichzelf zijn, ongeacht zijn
of haar achtergrond. Het is low-budget
en van de kinderen wordt creativiteit gevraagd. Er is af en toe ondersteuning
van high-tech, maar er wordt nog altijd
geknutseld en er worden spelletjes gedaan.
Tevens is het belangrijk dat de kinderen
blijven komen. Van deelnemer naar medewerker (13 en 14 jarigen) tot hulpleiding (15 en 16 jarigen) en leiding en
kerngroep(17+).
En een van die kinderen die is
doorgestroomd van deelnemer
naar kerngroep is Tim Gijzen.
Tim loopt al 18 jaar rond bij KVW Beek.
Hij is begonnen als deelnemend kind en
daarna doorgegroeid als medewerker,
hulpleiding en inmiddels zit hij 8 jaar bij
de kerngroep. Hier neemt hij sinds 6 jaar
de taken rondom het avond- en nachtprogramma op zich. Daarnaast is hij secretaris waarbij hij o.a. alle interne en
externe communicatie verzorgt, in de
breedste zin van het woord.
“Toen ik als klein jochie mee deed waren
Harry en Fer echte voorbeelden. Wat zij
allemaal als bouwwerk konden maken
was super! Het waren jeugdhelden op
dat moment. Het is dan ook heel raar
dat ikzelf nu de nieuwe Harry of Fer ben.
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Vroeger keken mijn vriendjes en ik
dus erg op tegen de kerngroep. Het
is dan ook raar te beseffen dat de
kinderen nu zo tegen ons opkijken.”
Wat is er in de loop van de
jaren veranderd?
“Wat er door de jaren heen het
meest is veranderd, is dat KVW
Beek een echt Beeks begrip is geworden. Dit komt mede doordat het
al 25 jaar bestaat, maar ook omdat
er altijd één vaste en hechte groep
het KVW heeft ondersteund. De
groepen vriendjes die als kind meedoen groeien uiteindelijk door als
leiding waardoor de leiding één
grote familie is geworden. Dit is namelijk
ook een van de krachten van KVW Beek;
het is één grote KVW familie!”
Wat is het verschil tussen KVW
vroeger en nu?
“De opzet van 5 dagen KVW waarbij de
senioren twee overnachtingen hebben
en de junioren een uitstapje is al jaren
hetzelfde. Echter proberen we nu elk
jaar nieuwe spellen in het thema te verwerken. Jarenlang was bijvoorbeeld het
casino of de disco een van de hoogtepunten van de week. Nu proberen we
elk jaar nieuwe spellen te verwerken
zodat het voor iedereen een verrassing
is wat we die week in petto hebben.
KVW is en blijft een dynamische week

waarbij we als kerngroep ons best doen
om met de tijd mee te gaan. We gebruiken de laatste ontwikkelingen binnen
het onderwijs om deze te verwerken in
de spellen. Het enige waarmee wij NIET
meegaan met de tijd is de vele digitale
spelletjes. Waar we enerzijds een selfietocht doen of een film maken, gaan we
anderzijds géén binnen spellen doen of
gamen. Dat is voor thuis. KVW is met
name lekker buiten ravotten!
Daarnaast hebben de vrijwilligers de
laatste jaren steeds meer inbreng gekregen. De een is timmerman van beroep
en wordt door de kerngroep gevraagd
om borden te maken. Een ander heeft
een leuk idee voor de ochtendgymnastiek en mag dit vervolgens uitvoeren.
Hierdoor krijg je nog meer het gevoel
van saamhorigheid en heb je een brede
kijk op hetgeen we elk jaar weer organiseren.”
Ook Tim geeft aan dat de liefde
om iets te betekenen voor de
Beekse jeugd het
allerbelangrijkste is gebleven.
“Dat is het doel waar je alles voor doet.
Het mooie is dat die liefde ook al die
jaren bij de leiding te merken is.
Als je 10 vrijwilligers afzonderlijk van elkaar vraagt waarom KVW Beek zo leuk
is, zullen zij alle 10 zeggen dat de liefdevolle reacties van kinderen en ouders
goud waard zijn.
Wanneer iedereen de vrijdagmiddag
bijna rechtop aan het slapen is van de
vermoeidheid en de kinderen komen je
dan bedanken voor de onvergetelijke
week, maakt het helemaal niets meer uit
hoe moe je bent en heb je alweer zin in
de volgende editie van KVW! Zoals de
algehele slogan luidt:
“KVW Beek- Al 25 jaar een begrip in
Beek en omstreken.
Wie is er niet mee groot geworden?”
Sylvie Gulikers
11
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EHBO dat kunt u ook!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gaat geen dag voorbij,
of kranten en TV tonen beelden van erg gedeukte auto’s en
ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij
het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken.
Maar het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens
het huishouden of met de kinderen. De
ongelukjes kunnen variëren van een
bloedneus, een geschaafde knie doordat u uitgleed in de keuken tot een verstuikte enkel bij een val van een keukentrapje. Er kan natuurlijk ook iets ergers
gebeuren: uw partner verslikt zich of de
buurman krijgt een hartaanval. Als u dan
niet snel helpt kan zo iemand gewoon
doodgaan... Niets is voor het slachtoffer
erger dan dat niemand hem kan helpen!
En natuurlijk is voor u als omstander
niets erger dan machteloos toe te moeten kijken en niet te weten wat u moet
doen.
U kunt erger voorkomen! Als u er zeker
van wilt zijn dat er deskundige hulp in de
buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus moeten volgen. U
hoeft dan niet meteen op zaterdag met
een verbandtas langs de lijn van een
sportveld te staan, maar als er iets gebeurt dan weet u wat u moet doen en
bent u daardoor van onschatbare waarde om erger te voorkomen.
Wanneer en door wie?
EHBO vereniging Beek start op
dinsdagavond 12 september 2017 met
een EHBO-cursus.
Deze cursus bestaat uit
10 lesavonden (inclusief een
avond Reanimatie/AED) en een
examenavond. Er worden
LOTUS-slachtoffers (Landelijke
Organisatie Tot Uitbeelding van
Slachtoffers) ingezet om
verwondingen en andere letsels
zo realistisch mogelijk na te
bootsen.
Het examen zal op dinsdagavond
12 december 2017 worden
afgenomen door een door het
Oranje Kruis samengesteld
examenteam.
Lesdag & Tijd?
De lessen van 2,5 uur worden op
dinsdagavond gegeven en vinden
wekelijks plaats
(m.u.v. de schoolvakanties).
Ze duren van 19.30 tot 22.00 uur.

12

Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus
bedragen € 150 (incl. het cursusboek,
verbandmiddelen, het examen en één
jaar lidmaatschap onze vereniging). Het
enige dat voor eigen rekening komt zijn
consumpties in de pauze.
Daarnaast starten we in
november met een nieuwe cursus
Reanimatie/AED.
Die vinden plaats op:
maandagavond 6 november 2017 (theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur)
maandagavond 13 november 2017 (praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)
De kosten voor deze cursus
(totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.
Wist u dat een aantal
zorgverzekeraars een
EHBO-cursus en/of een
Reanimatie/AED-cursus
vergoeden?
Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent
en een arts.

Leslocatie voor de cursussen?
“’t Auwt Patronaat”
Burg. Janssenstraat 24, Beek
Wilt u zich aanmelden voor een
EHBO- of een Reanimatie/AED-cursus
dan kunt u zich inschrijven via onze
website www.ehbo-beek.com.
Wilt u meer weten over de EHBOvereniging Beek of heeft u nog vragen
of opmerkingen stuur dan een email
naar secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met 06-45734886.
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DJ wedstrijd in Genhout na Schotse Highland Games
Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseert
Stichting Genhout Samen voor de 18e keer haar
jaarlijkse evenement. Naast de Schotse Highland
Games voor teams, kids en sponsoren organiseert de Stichting ook een DJ wedstrijd voor
jonge en beginnende DJ’s. Ben je jonger dan 30
jaar en beginnend DJ? Dan kun je je opgeven
voor dit unieke evenement. De winnaar mag zelfs
de avond afsluiten met een DJ-set van 1 uur!
De DJ-wedstrijden starten om 20.00 uur en iedere DJ krijgt minimaal een half uur om zijn of haar
kunsten te vertonen. Een deskundige jury en het
publiek bepalen de winnaar die vervolgens de
avond gaat afsluiten. Dus geef je op via genhoutsamen@gmail.com.
Ook voor de Schotse Highland Games kun je je
nog opgeven op bovenstaand e-mail adres.
Deze games starten omstreeks 15.00 uur met
een presentatie van de teams. Deze teams (ook
wel ‘clans’ genoemd) van minimaal 6 deelnemers worden getest op fysieke kracht, precisie,
techniek en samenwerking. Denk hierbij aan ludieke spellen als steen- en paalwerpen, paardspringen, de ‘Haggisroof’ en Doedelzakrace.
De clan met het hoogst aantal punten wordt de
winnaar van de eerste editie van de Schotse
Highland Games in Genhout. Ook kinderen
kunnen in de clan meedoen aan de ludieke
spellen.
Stan Nijsten en Peter Janssen
namens Stichting Genhout Samen

Stichting Genhout Samen organiseert ieder jaar een evenement en
de opbrengst gaat volledig naar de deelnemende
Genhouter verenigingen: CV de Sjravelaire, Fanfare Sint Antonius,
GSV’28, KinderVakantieWerk en Toneelvereniging Ons Genoegen.

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

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

Samen bewegen
voor uw gezondheid

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

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
GEZONDHEIDSCENTRUM
NEERBEEK:

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

U KUNT NOG STEEDS MEE
SAMEN BEWEGEN
VOOR UW GEZONDHEID !

Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl

WAT DOEN WE?
16-20 WEKEN WANDELEN IN GROEPSVERBAND
WIE LOOPT MET U MEE?
DE WANDELCOACH, DE HUISARTS, DE PRAKTIJKONDERSTEUNER, DE FYSIOTHERAPEUT EN DE DIËTISTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

WANNEER LOPEN WE?
ELKE WOENSDAG VANAF 12.00 UUR, VERTREK VANAF
HET GEZONDHEIDSCENTRUM NEERBEEK
WAT IS HET DOEL?
SAMEN BEWEGEN EN CONDITIE OPBOUWEN
WERKEN AAN SOCIALE CONTACTEN
EN VOOR PATIENTEN MET SUIKERZIEKTE:
MEEDOEN AAN DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE OP
30 SEPTEMBER 2017
WIJ HOPEN DAT U ENTHOUSIAST RAAKT EN WE U
MOGEN VERWELKOMEN OP WOENSDAG
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT
OPNEMEN MET MEVR C. ROMANS (HUISARTS) OF
MARIE-COLIEN CUIJPERS (PRAKTIJKONDERSTEUNER)

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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.
10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur
dinsdag gesloten

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

www.electrolemmens.nl
14
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Gemeenschapshuis Neerbeek is er voor u!
Sinds 1 juni 2017 heeft de gemeente
Beek de vergunning verleend aan
Gemeenschapshuis Neerbeek om vanaf
deze datum een voorliggende Wmovoorziening van de gemeente Beek te
zijn.
Gemeenschapshuis Neerbeek bestaat
uit de professionele zorgorganisaties als
Centrum Weng (Wilskracht en groei), het
wijkteam Neerbeek, het stichtingsbestuur Gemeenschapshuis en een zeer
gemotiveerde groep vrijwilligers waarin
de gemeente Beek vertrouwen heeft.

gewekt, of heeft u naar aanleiding hiervan nog
vragen?
Heeft u zelf nog leuke en interessante activiteiten die wij kunnen huisvesten?
Aarzel dan niet om contact op te nemen of
gewoon eens binnen te lopen en kennis te
maken met het aanbod, het is immers alle
dagen ‘Open inloop’.
Koffie staat klaar! Een echte aanrader is
het Eetpunt Bie Olga!

Wat betekent dit voor u?
Het gemeenschapshuis Neerbeek is inmiddels dé plek voor speciale aandacht
en biedt een centrale ontmoetingsplek
voor jong en oud, ziek en gezond.
De volgende activiteiten worden aangeboden als steunpunt voor welzijnszorgactiviteiten. Denk hierbij aan een ontmoetingsplek voor u, waar we betekenis
aan elkaar geven, onze gasten ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig
hebben. Daarnaast is er een veelzijdig
aanbod aan (bewegings-)activiteiten en
is het eetpunt ‘ Bie Olga’ erop gericht
om vereenzaming tegen te gaan, maar

ook om samen een lekkere maaltijd
te nuttigen.
Het gemeenschapshuis probeert
de voorzieningen voor de inwoners
van Neerbeek en omgeving te behouden, door op maatgerichte activiteiten aan te bieden. Hierdoor
kunnen mantelzorgers een paar
uurtjes per dag ontlast worden.
De hoofddoelstelling is het mobiliseren van de Beekse samenleving
om samen iets te betekenen voor
mensen mét en zonder ondersteuningsvraag.
Heeft bovenstaande uw interesse

KEULERS AARTS-MULDER 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
mw. mr. I.G. Aarts

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

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

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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Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
- Europäisches NachtwächterInleiding
Zoals ook in vorige jaren volgt onderstaand een kort verslag van de deelname van de Beeker nachtwacht aan het
Europees Treffen 2017.
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
bezocht tijdens het
Hemelvaartweekend 25-28 mei 2017
het 32e Europees Treffen van
Nachtwachters- en Torenblazers in de
plaats Obertilliach, gelegen in Ost-Tirol
in Oostenrijk tegen de Italiaanse
grens.
De afvaardiging bestond uit negen
nachtwachters en acht begeleidende

partners. Drie Kleppermen waren
vooraf afgereisd met hun caravans,
omdat ze aansluitend aan het Treffen
een vakantie hadden gepland. De overigen reisden in drie personenauto’s
via de autowegen in Duitsland en
Oostenrijk. De afstand was ca. 920 KM
en voerde globaal via München,
Kufstein, Insbrück en Brixen (Italië)
naar Ost-Tirol, een regio in Oostenrijk
met als hoofdstad Lienz.
Obertilliach
Hoog in de bergen op 1450 m. ligt het
typische Tiroler dorp Obertilliach met

688 inwoners. Het is een zelfstandige
gemeente met een burgemeester, een
VVV-kantoor, een brandweer enz. Vele
taken zijn overgedragen aan de regio.
De huizen – veelal vroegere boerenbedrijven - bestaan hoofdzakelijk uit hout
onder ver overstekende pannendaken.
Balkons waren prachtig versierd met
bloemen. Sinds het vorige Europees
Treffen in Obertilliach, gehouden in
1998, is er nogal wat ten goede veranderd. Veel huizen zijn met handhaving
van de traditionele bouwstijl omgebouwd tot hotels, pensions, vakantiehuizen enz. Op meerdere huizen waren
plaquettes aangebracht, dat de
Europese Gemeenschap in de kosten
had bijgedragen. Buiten de agrarische
activiteiten leveren vooral de houtzagerijen hier werkgelegenheid. De wegen in
het dorp hebben veel hoogteverschillen
en ze kronkelden de steile hellingen na.
Er was maar één straatnaam: Dorf.
Opvallend zijn de vele heel goed onderhouden veldkapellen en wegkruisen in
en rondom het dorp. Verschillende kruisen waren van recente datum. De katholieke dorpskerk is toegewijd aan St.Ulrich en heeft een interieur in rococo,
d.w.z. veel sierstucwerk en beelden,
veelal in kleur. Rondom de kerk ligt de
keurig onderhouden begraafplaats met
veel grafmonumenten in siersmeedwerk.

Overzichtsfoto Obertilliach met op voorgrond een van de vele fraaie wegkruisen

Hoewel de rijkdom aan uitingen van het
katholieke leven doet vermoeden, dat
ook voldoende voorgangers in de eredienst beschikbaar zijn, constateerden
wij, dat de dienstdoende pastoor uit
Afrika afkomstig was.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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’ in Obertilliach/Ost-Tirol
- und Türmerzunfttreffen 2017 Europees Treffen
Nachtwacht
‘De
Baeker
Kleppermen’ was ondergebracht
in Gasthof Unterwöger in het
centrum van het dorp. De
Gasthof staat onder monumentenzorg als typisch Tiroler
Dorfwirtshaus (dorpsherberg) uit
1760, gebouwd door de Tiroler
vrijheidsstrijder Ignaz Peter
Valtiner – diens wapenschild
siert de voorgevel - en is na diverse opvolgende families sinds
1960 in het bezit van de familie
Lugger.
Het programma op Hemelvaartsdag begon om 19.30 uur
in de Kultursaal, die prachtig versierd was met vlaggen en met
vele foto’s op groot formaat van
het Treffen uit 1998. Hierop ook
afgebeeld de Kleppermen die
destijds aan dat Treffen deelnamen.
De Kleppermen zongen hier het
traditionele Protokollied, waarin
verwerkt waren opmerkelijke gebeurtenissen, die voorgevallen waren tijdens
het Treffen 2016 in het Deense Faaborg.
De aanwezigen stelden dit lied erg op
prijs.
Op vrijdag brachten de deelnemers per
bus een bezoek aan de mooie regiohoofdstad Lienz. In een indrukwekkende
stoet marcheerden ze door de drukke
winkelstraten en bezochten de weekmarkt. Tijdens deze tocht zongen ze op
meerdere plekken liederen. Na terugkomst in Obertilliach werd in diverse
restaurants gegeten, waarna het
‘Ausschwärmen’ in verscheidene groepen door het dorp plaatsvond.

Slotceremonie bij overdracht Zunftvaandel aan de torenblazer van Schwartzenberg (Ertzgebirge)
in centrum Obertilliach
Het Treffen werd officieel afgesloten met
een Oecumenische dienst in de parochiekerk St.-Ulrich. Alle deelnemers verzamelden zich achter de Obertilliacher
Musikkapelle met aan het einde van de
stoet de Schützenverein. Na de dienst
droeg de nachtwachter van Obertilliach
het door Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ in 1994 geschonken
Zunftvaandel over aan de torenblazer
van Schwartzenberg in het Ertsgebergte
in Duitsland, alwaar het Treffen 2018 zal
worden georganiseerd. Bij deze overdracht klonken enkele salvo’s uit de geweren van de Schützenverein.

diner plaats, waarna aan het slot een orkest, bestaande uit leden van de familie
Lugger, eigenares van de Gasthof, een
vrolijk Tiroler concert verzorgde.

Rond 20.00 uur vond in Gasthof
Unterwöger het uitstekende afscheids-

Jacques Aussems, secretaris
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

Slot
Op zondag resp. maandag aanvaardden
de Kleppermen de terugreis naar Beek.
Een drietal Kleppermen met echtgenoten vertrok met zijn caravans richting
Italië voor een korte vakantie. Dit Treffen
was wederom een echte topper, waarbij
vooral ook het zomerse weer een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Op zaterdag was de gebruikelijke
Zunftsitzung, de jaarvergadering tijdens
welke de nieuwe Klepperman Jack
Lacroix als lid in de Zunft werd opgenomen. Voor de begeleiders van de deelnemers had de organisatie een dorpswandeling georganiseerd met o.m. een
bezoek aan het Koetsenmuseum. Tegen
het middaguur werden de deelnemers
met de Gondelbahn Golzentipp naar
een hoogte van 2000 m. gebracht alwaar in het restaurant Connyalm gegeten werd.
17
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Zomertocht Spaubeek
Op zondag 27 augustus
2017 organiseert het
wandelcomité van Fanfare
St. Caecilia Spaubeek de
Zomertocht.
De wandelingen van dit comité
staan bekend om haar mooie
routes waar van veel deelnemers
positieve reacties komen.
Ook nu weer gaan de routes van
8 - 10 - 12 en 20 km zoveel mogelijk door natuur en over onverharde paden. Alle routes gaan
aan de noordkant van de autobaan A76 door het landschapspark De Graven en het Geleenbeekdal met holle wegen en
eeuwenoude carréboerderijen. Op alle afstanden is gezorgd
voor een binnenrustplaats met toiletten.
Inschrijfgelden: € 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor de overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
Kinderen onder 14 jaar gratis mits onder
begeleiding
IVV stempel verkrijgbaar
Op startplaats en controle consumpties tegen wandelaarsvriendelijke prijzen.
Let op bij parkeren. Gebruik alleen toegestane parkeerplaatsen en het grasveld op de markt.
Bereikbaarheid: Met de auto via de A76 afrit 3
en bewegwijzering volgen.
NS-station Spaubeek op
15 minuten loopafstand tot startlokaal.
Arriva buslijn 54 tot halte Kerk Spaubeek of
halte Zandstraat Spaubeek op 5 minuten
lopen van de start.
Starten:

07.00-12.00 uur: 20 km
07.00-14.00 uur: 12, 10 en 8 km

Startplaats:

Huize Bougie, Hobbelrade 68,
6176 CH Spaubeek

Voor inlichtingen: Hub Stevens 046-4433490
Tot ziens in Spaubeek op zondag 27 augustus 2017
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Letterlijk vertaald betekent dit; Nederlandse bouwstenen.
Achter deze naam staat weliswaar iets dat met bouwstenen te
maken heeft, maar niet de bouwstenen waar huizen e.d. mee
gebouwd woorden. Toch is dit nu in dit geval ook weer niet
helemaal waar. Het woord Dutchbricks in dit artikel zijn de wereldbekende lego stenen. Dit artikel wordt helemaal geen advertentie voor ‘lego’ maar toch is het lego waar het om draait.
Wie goed heeft opgelet zag in het weekend van 10 en 11 juni
voor de ‘Asta’ diverse vlaggen staan, deels in de Engelse taal
waar werd aangekondigd dat daar binnen in de ‘Asta’ iets met
lego werd gedaan. Een tentoonstelling die was georganiseerd
door onder meer twee Beekse leden van Dutchbricks, vader
Peter en zoon Kenneth Vaessen, van de Nederlandse
Dutchbricks vereniging voor de echte ‘LEGO fan’. Maar laten
we even de vereniging zelf aan het woord.
Onder de naam DutchBricks organiseren wij, een euregionale
LEGO® vereniging, sinds 2015 jaarlijks meerdere evenementen voor jong en oud om enorm plezier te beleven met het bekende blokje dat sinds jaar en dag speelgoed nummer 1 is.
Vanaf de oprichting eind 2015 telt DutchBricks ca. 50 leden uit
3 verschillende landen en nog meer nationaliteiten.

DutchBricks organiseert een- en meerdaagse evenementen, BrickTopia genaamd, door de hele provincie Limburg
(Beek, Brunssum, Roermond) en wordt jaarlijks uitgenodigd op evenementen van derden. Wij bieden zó onze
leden, maar ook de bezoekers van onze evenementen, een
onvergetelijke tijd en het plezier om met LEGO® te bouwen, unieke dingen te creëren en aan te prijzen.
Ondanks het feit dat het de eerste keer was dat deze tententoonstelling in Beek met tropische temperaturen werd
gehouden zijn toch al mooie resultaten behaald; we kijken
even naar enkele getallen.
-

450 bezoekers gehad over het weekend;
25 exposerende standhouders (waarvan 2 verkopers);
100 meter aan tentoon gestelde LEGO bouwwerken;
Diverse thema’s: Technic, Star Wars, Friends, City,
Trains, Eigen bouw, etc.

Nu nog wachten op een volgende keer!
George Stevens
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VAN ALLE
MATEN THUIS
DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

KBO Beek
MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp: “Italiaanse Impressies”
Docent: De heer Maurice Wiche
Data: donderdag 14-9, 21-9, 28-9, 5-10, 12-10
’s morgens van 10.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

Locatie: Soosgebouw, Molenstraat 158 te Beek

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

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

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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Kosten: bij 20 deelnemers € 25,-- en bij 25 deelnemers
€ 20,-- + € 2,50 koffiegeld (ook niet-leden zijn welkom).
Musicus en recensent Maurice Wiche leidt u in beeld en geluid door de hoogtepunten van de Italiaanse opera van de
19e eeuw. Van belcanto tot verisme. (Deze stroming was
belangrijk op het gebied van de laat-19de-eeuwse Italiaanse
opera). Het libretto was vaak geïnspireerd op eigentijdse sociale problemen en-of bloedige drama`s die zich onder het
gewone volk afspeelden.
PROGRAMMA:
Les 1. Bellini - Norma
De Romeinen bedreigen de Galliërs.
Hogepriesteres Norma aarzelt het teken
tot strijd tegen de Romeinen te geven.
Zij heeft twee kinderen bij de Romeinse
proconsul Pollione. Haar stemming
verandert drastisch als zij erachter komt
dat Pollione haar verlaten heeft voor priesteres Adalgisa.
Woedend vervloekt zij hem en roept haar volk op tot de
strijd. Maar haar kinderen vermoorden kan Norma niet. Als
Pollione gevangen genomen wordt, lijkt het logisch dat hij
geofferd wordt om de aankomende strijd tegen de
Romeinen te zegenen. Maar Norma besluit zichzelf als offer
aan te bieden. Zij heeft immers als priesteres de gelofte gebroken. Als Pollione ziet wat voor
nobele geest Norma heeft, volgt hij
haar op de brandstapel.
Les 2. Rossini De Barbier van Sevilla
Sevilla, aan het einde van de 18e
eeuw. De knorrige medicus Bartolo
heeft een oogje laten vallen op zijn
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pleegdochter Rosina en meer nog op haar bruidsschat. Zij
prefereert de jonge graaf Almaviva, die bij alle verwikkelingen
de hulp krijgt van de barbier Figaro. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en de hulp van Rosina's muziekleraar
Basilio trekt Bartolo uiteindelijk aan het kortste eind
Donizetti - l’Elisir d’Amore
Kwakzalver Dulcamara verkoopt aan de
wanhopig verliefde Nemorino een liefdesdrankje opdat Adina voor hem zal kiezen
in plaats van voor de verwaande
garnizoenssergeant Belcore. Onkundig
van een onverwachte erfenis die hem tot
een rijk man maakt, schrijft Nemorino zijn
plotselinge populariteit bij de andere dorpsmeisjes toe aan de
toverdrank. Zijn gedrag verandert volkomen, en zie daar:
opeens beseft Adina - overigens ook niet op de hoogte van
Nemorino's erfenis - dat zij toch van Nemorino houdt.
Les 3. Verdi - Nabucco
Jeruzalem en Babylon, 586 v. C. Koning
Nabucodonosor verovert met zijn troepen Jeruzalem en voert de Joden onder
leiding van hun hogepriester Zaccaria
als ballingen mee naar Babylon. Als hij
zich in zijn hoogmoed uitroept tot hun
god, wordt hij door waanzin getroffen en
van die gelegenheid maakt zijn bastaarddochter Abigaille gebruik om de macht te grijpen. Zij wil
de Joden, bij wie Nabucco's wettige dochter Fenena zich
heeft aangesloten, laten ombrengen. Nabucco's gelofte zich
eveneens tot de godsdienst van de Joden te bekeren bezorgt
hem zijn verstand terug. Hij verijdelt de plannen van Abigaille,
die dodelijk gewond raakt, en staat de Joden toe naar hun
land terug te keren. Abigaille smeekt Jehova, de god van de
Joden, om vergeving.
Puccini - Tosca
Floria Tosca is een operazangeres. Ze is
mooi om te zien en als ze zingt, dan lijkt
de aarde te stoppen met draaien. Ze is
tot over haar oren verliefd op de knappe
schilder Mario Calvaradossie. Ze is erg
achterdochtig en bang dat Mario er nog
andere liefjes op na houdt. Op een dag
komt zij in het atelier van Mario. Hij doet
zenuwachtig en probeert haar zo snel mogelijk weer buiten te
krijgen. Zij gaat weg, boos, jaloers en overtuigd dat hij een

ander heeft. Hij verbergt echter op dat moment de republikein
Cesare Angelotti, iemand die dezelfde politieke ideeën heeft.
De politie komt er achter dat Mario de gevluchte Cesare verbergt en neemt Mario gevangen. Scarpia, hoofd van de politie, is ook verliefd op Floria Tosca. Hij zegt dat hij in ruil voor
haar liefde, Mario met losse flodders zal beschieten. Mario
moet doen alsof hij dood is maar kan zo worden gered. Tosca
doet net alsof ze met het plan instemt. Op het moment dat zij
zeker weet dat Scarpia instructies heeft gegeven aan zijn
corps, steekt Tosca hem dood. Ze gaat naar de executie
maar komt er daar achter dat Scarpia tegen haar gelogen
heeft. Mario wordt doodgeschoten en Tosca werpt zich, vol
verdriet en wroeging, van de toren
Les 4. Verdi - Messa da Requiem
Begrafenis mis.
Aanleiding was de dood in mei 1873
van Alessandro Manzoni, één van de
belangrijke figuren uit de Risorgimento
(de periode van de eenmaking van Italië)
Les 5. Thema les:
De Tjechische TOP:
Smetana: Hij was Tsjechische componist en dirigent. De
eerste Tsjechische nationalistische componist, die veel volksmelodieën in zijn muziek verwerkte, net als na hem Dvorák .
Hij componeerde, behalve acht opera's, kamer-, orkest- en
pianowerken. Bekende werken: Ma Vlast (Mijn Vaderland),
een cyclus van zes symfonische gedichten.
Dvorak: Antonín Leopold Dvořák was een Tsjechisch componist, dirigent, muziekpedagoog, violist en organist. Dvořák
wordt met Bedřich Smetana en Leoš Janáček gerekend tot
de grootste componisten van Bohemen: Bekende werken:
Symfonie nr. 9 (Uit de Nieuwe Wereld), Rusalka (opera), celloconcert.
Janacek: was een Tsjechische componist en muziekpedagoog. Als derde grote Tsjechische componist, na Antonín
Dvořák en Bedřich Smetana, liet ook hij zich door de volksmuziek van zijn land. Bekende werken:Sinfonietta, Lachische
Dansen, Taras Bulba, Glagolitische mis, Jenůfa, Katja
Kabanová, Het sluwe vosje, Mladí.
Aanmelden vóór 5 september a.s.
bij R. Kiers tel: 046 - 437 33 47 e-mail: roel.kiers@gmail.com
Het bestuur KBO-Afdeling Beek
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1e editie Data4 Limburg Cup
In het weekeinde van zaterdag
26 en zondag 27 augustus 2017
wordt in sporthal De Haamen in Beek
de 1e editie van de ‘Limburg Cup’
georganiseerd.
Voor deze Limburg Cup worden alle
Limburgse handbalverenigingen die
uitkomen in een landelijke divisie
uitgenodigd.
Limburg Cup
Handbal is een bloeiende sport, zeker in
de provincie Limburg. Rob Damoiseaux,
initiatiefnemer en organisator van de
Limburg Cup licht toe: “De doelstelling
van de Limburg Cup is tweeledig.
Het biedt teams die op landelijk divisie
niveau handballen een gelegenheid om
de laatste puntjes op de spreekwoordelijke “i” in hun voorbereiding op de competitie te zetten.
Bovendien is het een unieke promotie
van handbal in Limburg: het Limburgse

publiek verrassen met louter
Limburgse derby’s, mooi handbal
op een steenworp afstand van
hun thuishavens.” Mattie Kaelen,
voorzitter van BFC en nauw betrokken bij de Limburg Cup, vervolgt: “De eerste edities van de
Limburg Cup worden georganiseerd door handbalvereniging BFC
in samenwerking met de Stichting
Platform Limburg Handbal 2.0. We
zijn heel trots om te delen dat Data4
voor de komende drie jaar als naamsponsor verbonden is aan de Limburg
Cup.”
Line-up
De eerste editie mag zich verheugen op
een uitgebreid en interessant deelnemersveld. Alle Limburgse verenigingen
die uitkomen in een landelijke divisie zijn
uitgenodigd. Bij de heren hebben OCI
Lions 2, Cabooter Group Handbal Venlo,
HV Sittardia, Rapiditas en natuurlijk
Smezo BFC hun deelname toegezegd.
Bij de dames gaan in ieder geval de
teams van V&L, Cabooter Group Hand-

bal Venlo, en Benefitt BFC de strijd met
elkaar aan. Mogelijk dat dit deelnemersveld nog wordt uitgebreid.
Toernooi opzet
Er wordt een halve competitie gespeeld
waarbij de wedstrijden over 2 dagen
(zaterdag 26 en zondag 27 augustus)
worden verdeeld. Aan de winnaar van
de dames- en herenpool wordt de
‘Limburg Cup’ uitgereikt.

MOL & GEURTS GROEP

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
WONEN

HERSTOFFEREN

B2B PROJECTEN

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

50%
HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)
ѵƐƒƔ"b-u7
Tel.: +31 (0)46 451 99 22
E-mail.: info@molgeurts.nl
Website: molgeurts.nl
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IVN Spau-Beek
De 4 avondwandelingen die het IVN Spau-Beek verzorgt zijn weer anders dan
voorgaande jaren. Laat u verrassen door de mooie wandelingen die door ons
glooiende landschap, verborgen paadjes en prachtige holle wegen gaan.
Bij de meeste avond wandelingen zien we schitterend zonsondergangen die het fotograferen zeker waard zijn. Laat u verrassen door de afwisselende wandelingen in uw eigen gemeente.
Vertrek steeds om 19.00 uur. Deze wandelingen duren ca. 2 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Wandelingen niet geschikt voor kinderwagens.
Deelname is gratis.

Maandag 22 augustus
1e avondwandeling ± 8½ km.

Woensdag 24 augustus
3e avondwandeling ± 5 km.

Bij de eerste van de 4 avondwandelingen lopen we
richting Aalbeek.
Bezoek regelmatig onze website voor de juiste informatie
of kijk in de weekbladen.

Nu lopen we vanaf Kasteel Gen Broek door het
Kelmonderbos naar Geverik en terug naar de
parkeerplaats bij kasteel Gen Broek.

Vertrek19.00 uur vanaf:
Fam. Kösters
Dorpstraat 142
6176AE
Veldweg oprijden en achter het huis parkeren.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Vertrek19.00 uur vanaf:
Kasteel Gen Broek
Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek Lb
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Dinsdag 23 augustus
2e avondwandeling ± 7½ km.

Donderdag 25 augustus
4e avondwandeling ± 7 km.

De tweede avondwandeling lopen we vanaf het station
Spaubeek richting Eijkenkuilsweg, dit is een van de
mooie hollewegen terug naar het station Spaubeek.

Bij deze laatste is de serie van vier avondwandelingen
starten we bij de sportvelden De Haamen in Neerbeek.
Nu lopen we door een afwisselend landbouw gebied.

Vertrek19.00 uur vanaf:
NS station Spaubeek.
Op 't veldje 1
6176 BJ Spaubeek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Vertrek19.00 uur vanaf:
Sportacomodatie De Haamen.
De Haamen 1
6191 HV Beek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Het zonnetje komt!
Weer lekker op pad met een scootmobiel van Gabriel Hulpmiddelen!
Bij Gabriel krijgt u :
- Goed advies en goede service!
- 10 jaar ervaring
- Professionele werkplaats en pechhulp service
- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg
- Gratis veilgheidshesje
- Officiële dealer van diverse merken

Wij leveren ook service aan huis!

Aanbiedingen geldig tot 31 augsutus 2017

Opvouwbare
scootmobielen
gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe
scootmobielen!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Wie kent Wie 135 - mei 2017
De foto in de mei editie leverde de volgende reactie op:

DIRECTIE MET PERSONEEL VAN SPRONKEN SIGARENFABRIEK,
GEMAAKT IN 1929 BIJ GELEGENHEID VAN DE INGEBRUIKNAME VAN DE NIEUWE FABRIEK.
Achterste rij vlnr.:
Pierre Schurkens, Willem Collard,
Sef Smeets, Ties Peters, Sef Douffet Jr.,
Frans Bausch, Mathieu Penders,
Sef Dreesen, Sjang Peters,
They Dohmen, Sef Douffet Sr., Harie
Smeets, Sjeng Smeets en Sef Smeets,
Staand 2e rij vlnr.:
Mej. L. Rekko, mevr. Smeets-Rekko,
J. Soeren, Jac Penders, J. Schepers,
P. Peters, Martin Ronken,
Sjeuf Spronken, P. v. Woerkom,
Harry Vrijman, Pierre Dohmen,
Michiel Caton en Mathieu Smeets,
Zittend vlnr.:
Mevr. Janssen-Spronken, Mevr. Taymans-Spronken, Mevr. Spronken-Gerits, Mevr. Spronken-Molling, Lei Spronken,
Pastoor P. Brouns, Nic Spronken, Jan Spronken, Mevr. Spronken-Hertz en Mevr. Spronken-Lemmens,
Zittend op grond vlnr.:
Sjeng Gubbels, Nol Schepers, Pie Janssen, Stikkelbroek, Sef Smeets en Pie Janssen,

“VRIJMARKT” in de Carmelwijk
Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip voor veel mensen
geworden. Deze jaarlijkse vrijmarkt wordt voor de 30ste keer gehouden op de groenvoorziening midden in de wijk.

Dit jaar wordt de vrijmarkt gehouden op
zondag 6 augustus a.s.
Een vrijmarkt die begon met 25 standhouders uit de wijk maar
nu is uitgegroeid tot een gezellig rommel-snuffel-evenement
met voor elk wat wils en ruim 125 standhouders van binnen en
buiten de wijk. Of u nu een “oude” fiets zoekt of een “bijna”
nieuwe jas, het is er allemaal te vinden. Bent u iemand die
graag snuffelt, dan kunt u naar hartenlust rondlopen op de vrijmarkt. Zoekt u dat ene speciale dingetje? Wie weet vindt u dit
op de vrijmarkt.
De organisatie nodigt u dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op zondag 6 augustus a.s. van 10.00 uur 17.00 uur op de Vrijmarkt.
Uiteraard is er gelegenheid om de inwendige mens te versterken met een hapje en/of drankje.
Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een standplaats), bel de bewonerslijn van de Wijkraad “De Carmel”,
046 - 428 01 50. Of kijk op www.vrijmarktbeek.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
24
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Wie kent Wie

Aflevering 137

Het is vakantietijd. We trekken er weer op uit en leggen een en ander vast in beelden.
Zo ging het ook in lang vervlogen tijden.
Het hier getoonde gezelschap wilde in ieder geval voor het nageslacht bewaren dat zij samen in klederdracht veel plezier aan
hun verblijf in den vreemde beleefde.
Herkent u personen op de foto, laat het ons weten.
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.

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
25
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ProCult Straat t

INLOOPSPREEK U U R
Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

Pijn in uw rug of nek? Knieklachten?
Schouderpijn? Andere fysieke kwalen?
U wilt graag inzicht in uw klacht, zonder meteen een behandeltraject
in te gaan?

In onze gemeente wordt de zomervakantie jaarlijks afgesloten met het ProCultfestival.
Dit muziek- en straattheaterfestival heeft de afgelopen
jaren een goede naam opgebouwd in onze regio.
Dit jaar is voor een nieuwe locatie gekozen, namelijk het
achterterrein van café ‘De Döbbele Vònck’ in de
Raadhuisstraat 14 te Beek.

Dan is ons inloopspreekuur voor u een ideale oplossing. In ongeveer
tien minuten stellen wij vrijblijvend vast of fysiotherapie u kan helpen
bij uw probleem.
De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een vervolgtraject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed
advies!

INLOOP
SPREEKUUR
Uw specialist in bewegen in Beek!

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

Abigail Collins

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

www.bloemerievangurp.nl

Het festival start zondag 27 augustus om 14.00 uur.
Het is de organisatie gelukt om de Australische straatartieste
Abigail Collins te contracteren. Zij bezocht eerder, in 2013,
Beek en het publiek was razend enthousiast.
Zij opent het festival om 14.15 uur met haar show ‘Une
Femme Exposée’. Het verhaal van een diva in harde tijden.

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
26
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t theaterfestival zondag 27 augustus 2017
Na het verliezen van haar geliefde, haar carrière en haar rijkdom, ziet Katinka zichzelf verworden tot een clochard met een
doel; ‘The show must go on’! Straattheater in de puurste vorm.
Acrobatiek, hula hoops, een ridicuul ballet op dansschoenen
vervaardigd van verkeerskegels en deelname van het publiek
resulteren in een meeslepend en absurd, komisch optreden.
‘Une Femme Exposée’ is straattheater dat het hart raakt, het
brein prikkelt en de lachspieren genadeloos aanspreekt.
Om 16.00 uur zal zij een tweede optreden verzorgen met haar
nieuwe show waarbij de Brexit centraal staat: ‘Fool Britannia’.
Groot-Brittannië heeft gestemd om de EU te verlaten. WAAROM?!!!
Abigail Collins probeert antwoorden te vinden door de eigenaardigheden van de Britten te verkennen.
Van theetijd rituelen tot grote sportactiviteiten.

dit straattheater een geweldige ervaring.
Spektakel en verbazing op de vierkante meter.
Laat u verrassen! Hij zal de hele middag aanwezig zijn
en van tafel tot tafel reizen om zijn trucs te tonen, let op!
Op tijd aanwezig zijn is belangrijk, want het programma start
direct met de topper van dit jaar, Abigail Collins en de optredens vloeien in elkaar over.

Musac
Deze groep bestaat uit Wil van de Bool
(doedelzak, fluit, draailier en bombarde),
Hans Schmitz (doedelzak, nickelharpa, fluit
en draailier) en Huub Suikerbuik (contrabas
en accordeon). Zij spelen vooral traditionele
muziek uit Centraal Frankrijk, maar ook melodieën uit andere delen van Europa.
Daarnaast putten ze soms uit het repertoire
van middeleeuwen en renaissance.
Het grootste deel van het repertoire bestaat
uit dansmelodieën: bourree, polka, mazurka, scottish en wals. Dansen die zeer populair waren in de 19e en begin 20e eeuw. De
laatste decennia is de belangstelling voor
deze dansen en de bijbehorende muziek
weer toegenomen en ontstaan er weer
voortdurend nieuwe melodieën. Naast deze
vrolijke dansmuziek spelen zij ook meer gedragen melodieën, waarvan enkele met
tweestemmige doedelzakbezetting. De
groep zal tussen 14.00 en 18.00 uur spelen.
Magic show
Om 15.00 uur belanden we in de wereld van magie. Mister
Magic, een komische straatgoochelaar, presenteert een wervelende en hilarische goochelvoorstelling, waar de lachsalvo’s
en grote verbazing met elkaar wedijveren. Dit alles maakt van

Op het festivalterrein zijn voldoende zitplekken en kunnen de
bezoekers behalve van het theater en muziek ook genieten
van een lekker drankje of hapje. Het festival wordt georganiseerd door de Culturele Werkgroep Beek.
Paul Mennens

Voor al uw automaterialen
- Tabakswaren & Sigaren
- Luxe Sigaren in Humidor
- Lederen Tassen & Beurzen van Bear Design
- Leuke Woon & Kado spullen
- Groot assortiment Graf & Noveenkaarsen
- Pasfoto Service voor alle officiele documenten

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

www.vluggen.com
27
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ANWB Streetwise b

IVN Spau-Beek
Op zoek naar vleermuizen
Op vrijdagavond 1 septemsber
gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek
naar vleermuizen. Om 20.30
uur vertrekken we vanaf de
parkeerplaats bij de Biesenhof
om o.l.v. een ervaren en deskundige gids te zoeken naar
vleermuizen. We gaan door het
dal van de Geleenbeek en een
deel van het Stammenderbos, een ideaal gebied voor vleermuizen en
bij gunstige weersomstandigheden is de kans groot dat we een flink
aantal van deze nuttige vliegende zoogdiertjes te zien krijgen.
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien, 's avonds in de
tuin, op straat of in 'n park. In de schemering komen ze tevoorschijn
om als ware luchtacrobaten hun kostje (vliegende insecten) bij elkaar
te 'scharrelen'. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor
anderen een ware nachtmerrie. Vleermuizen roepen bij veel mensen
akelige gedachten op. Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je
aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor vleermuizen. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen,
beseffen maar weinig mensen.
Tijdens deze wandeling wordt met bat detectors naar vleermuizen gezocht. Er wordt informatie verstrekt over de waargenomen vleermuissoorten, hun voorkomen en hun gedrag.

Op maandag 12-6-2017 ANWB Streetwise,
een spannend verkeersprogramma bij
basisschool Catharina Labouré in Beek.

ANWB Streetwise leerden alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.
Catharina Labouré vindt het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag
ANWB Streetwise aan.

Let op: Bij regenweer gaat de wandeling niet door.
Deze avondwandeling is bijzonder leuk om samen met uw kinderen te
doen. Zaklampen zijn welkom bij het zoeken.
René van den Heuvel 06 53738966 en www.ivnspaubeek.nl
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Biesenhof 20.30 uur.
Adres: Biesenweg 1, 6164 RA Geleen.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

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

HET G.O.N.

KIENEN

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
28

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje etc
waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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e bij basisschool Catharina Labouré
van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats
op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf
remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
- Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8
op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op.
Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.
Daarnaast is er de iCheck, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheck is
speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast wordt er een iCheck uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in
de klas de oogmeting kan uitvoeren.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen
over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
- In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en
2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen
en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast
wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leren de kinderen van
groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel
en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt
geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6
over de remweg van een auto en de invloed

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)

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

of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg
de website van de landelijke
vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
29
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IVN Spau-Beek
Op ZONDAG 3 SEPTEMBER
hebben het IVN Spau-Beek
en Schinnen hun jaarlijkse
gemeenschappelijke
activiteit.
De wandeling start bij het IVN lokaal
Spaubeek.
Wij lopen langs door het bos richting
IVN lokaal Schinnen waar we dan verse
koffie / thee en vlaai kunnen nuttigen.
Let op, de route kan modderig zijn.
Afstand is ca. 7km.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt
op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt:
IVN lokaal Spaubeek om 10.00 uur.
Adres:
AZC Sweikhuizen. (voormalig
Retraitehuis)
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen
Info.: H. Janssen, 046-4423057,
B. Derks, 046-4749781
Zie ook http://www.ivnspaubeek.nl en
http://www.ivnschinnen.nl

Bridge Cursus
Vanaf half
september 2017
organiseert de
Bridge Club
Beek een
cursus bridge op
drie niveaus van
beginnelingen tot gevorderden.
12 Lessen steeds op dinsdagavond.
Voor het volgen van die lessen hoef je geen lid te
zijn van de Bridge Club Beek. De kosten bedragen
€ 5,- per persoon per les.
Opgeven kan bij Herman Winands
E-mail: tagore@hetnet.nl tel. 0613202175.
Verdere informatie op www.bridgeclubbeek.nl
30
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Evenementenrooster

2017-2018
16 juli
23 juli
27 juli
6 augustus
14 t/m 18 aug.
19 en 20 aug.
20 augustus
20 augustus
26 augustus
27 augustus

Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Vrijmarkt De Carmel
KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
Feestweekend Buurtvereniging Kelmond tbv 40 jarig bestaansfeest
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
Straattheater- en muziekfestival ProCult, Achter terrein 'Döbbele Vònck',
org. Culturele Werkgroep Beek
27 augustus Zomerwandeltocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek
2 september Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
10 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 t/m 18 sept. Zwemvereniging Becha organiseert een zwem4daagse in De Haamen in Beek
15 september Oktoberfest met Wir zin Spitze, aanv. 21.00 uur, boerenschuur Kleingenhouterstr. 42 Genhout.
17 september Boereblaosfestijn, Boerebrunch, aanvang 11.00 uur met blaaskapellen uit Nederland, Belgie en
Duitsland, boerenschuur Kleingenhouterstr. 42. Org. De Limburgse Boereblaoskapel uit Genhout
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek, 9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
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
7 oktober
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
4 oktober
Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
15 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober
Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober
Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
30 okt. t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga! Asta Theater
28 oktober
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
4 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
8 november Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
2 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
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 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
2018
9 t/m 12 april
29 okt. t/m 1 nov.
3 november
16 december

Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kroningsavond van de 67e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
Receptie van de 67e Lichtkoningin in het Asta theater Beek
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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.

Laat je verleiden en (her)ontdek Beek
Promotiecampagne Belevend Beek slaat nieuwe weg in
De gemeente Beek slaat met de promotiecampagne Belevend Beek een nieuwe weg in met de
lancering van het Belevend Beek magazine. Zaterdag 17 juni j.l. presenteerde burgemeester
Christine van Basten-Boddin de eerste editie van dit magazine dat zowel online als in een
gedrukte versie verschijnt. Tevens is de eerste aflevering van de serie De Verleiding ‘in première
gegaan’. Het decor voor deze prikkelende serie vormen herkenbare en unieke locaties binnen de
gemeente Beek. Met deze nieuwe weg wil de gemeente Beek de promotiecampagne Belevend
Beek een verdiepingsslag geven, onder het motto “Laat je verleiden en (her)ontdek Beek”.
Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “Sinds de lancering van de campagne in 2013, is ‘Belevend Beek’ echt
een begrip geworden in Beek en de regio. In de afgelopen
4 jaar lag de focus op evenementen die Beek in korte tijd
op een geweldige manier in-the-picture hebben geplaatst.
Maar Beek heeft zoveel meer te bieden dan evenementen.
We gaan de komende periode meer inzoomen op de onderscheidende waardes van Beek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbod aan recreatiemogelijkheden, de
uitstekende voorzieningen voor aangepast sporten op
Sportlandgoed de Haamen, de luchthaven en de omringende bedrijventerreinen als economische motor en het
grote aanbod aan winkelvoorzieningen.“

Basis hiervoor vormt de Kadernota Marketing die de gemeenteraad eind vorig jaar heeft vastgesteld. Het evenementenbeleid wordt hierbij, meer dan voorheen, ten
dienste gesteld aan dit marketingbeleid en centraal staat
de vraag: Wat maakt ons echt uniek?
Christine van Basten-Boddin: “Een belangrijke doelstelling
uit het Marketingbeleid is tevens het vergroten van de trots
en betrokkenheid van de Beekse inwoners en ondernemers. Dat willen we bereiken door meer verhalen te delen
vanuit de haarvaten van de Beekse gemeenschap. Want
wie zijn nu betere ambassadeurs dan onze eigen inwoners
en ondernemers?”
De online versie van de
eerste editie van het
magazine is te vinden op
www.belevendbeekmagazine.nl.
In de loop van deze maand
verschijnt deze editie tevens
in gedrukte vorm.
De eerste aflevering van
“De Verleiding” is te vinden
op www.deverleiding.tv

32
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Jong in Beek zoekt organisatietalent
tussen de 13 en 23 jaar!
Hallo, Haai, Heey, Hoi,
Je hebt ze misschien al op facebookpagina voorbij zien komen: De leden van Jong In Beek (JIB)
die zich voorstellen. Met dit artikel willen wij JIB ook nog eens voorstellen aan alle andere
Beekenaren. JIB bedenkt activiteiten voor de Jeugd in gemeente Beek. We willen het zo afwisselend mogelijk houden door activiteiten te organiseren op gebied van sport, cultuur en muziek
voor de doelgroep 13 tot en met 23 jaar.

Maar om die activiteiten te organiseren is een groot team
nodig. We hebben een gezellige groep, maar we zijn nog
op zoek naar versterking. Wij zoeken naar jongeren (m/v),
woonachtig in de gemeente Beek die tussen de 13 en de
23 jaar zijn en zich willen aansluiten bij ons team om
activiteiten te organiseren voor de jeugd in Beek. Als je je
aan wilt melden kan dat via jonginbeek@gmail.com of een
bericht sturen via de facebookpagina. Je leert er heel veel
van, je kunt je goed ontwikkelen en we hebben een
gezellig team.
Wij vergaderen elke drie tot vier weken en hebben sinds
kort, naast de vergaderingen, ook werkgroepen. In deze
werkgroep zit je met een klein groepje leden bij elkaar en
kun je je focussen op een bepaald onderwerp, zoals
bijvoorbeeld communicatie via de facebookpagina.
Ook zijn er werkgroepen die zich bezig houden met de

volgende activiteit(en). Hierdoor zitten we dus minder vaak
met z'n allen aan de tafel en wordt toch efficiënt gewerkt.
Ook gebruiken we Whatsapp om veel zaken te bespreken.
Zo hoef je niet bij elkaar te komen om kleine zaken te
bespreken.
Heb je geen tijd om te helpen, maar heb je wel een leuk
idee voor een activiteit? Stuur ons een email of facebookbericht.
We hopen jullie snel te zien bij een van onze activiteiten.
Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten kun je onze
facebookpagina liken! Zoek op facebook naar Jong In
Beek!
Jong In Beek wordt ondersteund vanuit Partners In Welzijn
en de gemeente Beek. Zij helpen en begeleiden ons
tijdens het organisatieproces!
33
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Buurtbewoners knappen Mariakapel op

Enkele omwonenden van de Mariakapel in Spaubeek vonden het tijd worden dat dit karakteristieke kapelletje een facelift
kreeg. Ze gingen samen aan de slag en schakelden tevens de werkgroep Kruisen en Kapellen van het IVN in. Met ondersteuning van het project Burger!Kracht van de gemeente heeft dit geleid tot een daverend succes.
Na 4 maanden plezierige en intense samenwerking mag
het resultaat worden gezien, chapeau!
Burger!Kracht
Het opknappen van de Mariakapel was een initiatief van
bewoners en past daarmee binnen het project
Burger!Kracht. Uitgangspunt van Burger!Kracht is dat inwoners zelf actief bouwen aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling
is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen
enthousiast maken om mee te doen. De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.
Heeft u ook een initiatief waarmee de leefbaarheid in uw
kern kan worden verbeterd? Neem contact op met de
gemeente Beek, tel. 046 – 43 89 222.

Nieuws van de wijkagent!
Beste mensen,
Graag wil ik een praktijkvoorbeeld uit een andere gemeente
met u delen.
Een meneer is in de tuin aan het werken en twee jonge
heren, netjes in pak vragen hem of hij even tijd heeft.
Meneer heeft alle tijd en hoort een mooi verhaal aan over
het een of andere goede doel. Op het einde vragen de
heren of meneer aan het betreffende goede doel geld wil
geven. Ze werken extra veilig, vertellen ze. Ze werken
namelijk met automatische incasso’s.
Meneer hoort het allemaal aan en vindt het helemaal geweldig, dat is slim… zo veilig geld storten op een goed doel…
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Na enkele weken blijkt dat bij meneer een groot bedrag van
de rekening is afgeschreven.
Dat wilt u niet meemaken! Geef nooit uw banknummer af
aan mensen die bij u aan de deur komen hoe betrouwbaar
de mensen er ook uitzien.
Neemt u eens contact op met Partners in Welzijn, zij hebben
vrijwilligers opgeleid tot veiligheidscoach en kunnen u nog
veel meer tips geven om uw veiligheidsgevoel te vergroten.
Met vriendelijke groet,
Mario Corstjens, Wijkagent Beek
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Onkruidbestrijding zonder chemische
middelen
Sinds 2016 is het verboden om chemische middelen
te gebruiken bij de bestrijding van onkruid op
verhardingen. Gemeente Beek bestrijdt onkruid
dan ook zonder chemische middelen. Zo dragen we
bij aan een beter milieu. Het betreft de onkruidbestrijding op verhardingen met kieren waarin
onkruid kan groeien. Voorbeelden zijn: stoepen,
goten, middengeleiders, fietssluizen, pleinen
enzovoort. Het onkruid in perken, plantsoenen en
boomspiegels wordt apart bestreden op een nietchemische wijze.
De gemeente Beek past, net als in de omliggende gemeenten, de volgende werkwijze toe bij de bestrijding van
onkruid:
• Grote oppervlakken, zoals stoepen, parkeerplaatsen
enz.
onkruid branden met hete lucht, met een een werktuigdrager met aan de voorzijde een grote branderbak
• Obstakels
onkruid branden met hele lucht, met een kleine
handgedragen brander
• Goten
onkruid borstelen met een veegmachine

Helpt u ook?
Op de meeste plaatsen is onkruid pas storend als het te
hoog wordt. Vaak gaat het dan maar om enkele groenstengels. Daarnaast moeten de onkruidmachines minimaal 30
cm van hagen afblijven omdat anders de blaadjes door de
hitte bruin verkleuren. Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten onkruid in het trottoir voor uw huis en onkruid
langs uw hagen handmatig te verwijderen. Gebruik hierbij
geen chemische middelen.

Met de ervaringen opgedaan in 2016 is in 2017 ook
weer gekozen voor een verdeling in goten, grotere oppervlakten en obstakels. Daarnaast is besloten speciale aandacht te geven aan de grote middengeleiders
op de doorgaande wegen. Het aantal rondes is op
vier gehandhaafd.
Voor het branden van onkruid rondom obstakels
wordt dit jaar een quad ingezet. Door een handbrander op een quad te plaatsen kan men zich snel van
het ene naar het andere obstakel verplaatsen. Het
branden van obstakels gaat hierdoor veel sneller ten
opzichte van de werkwijze van vorig jaar. Het onkruid
op de middengeleiders is vaak slecht bereikbaar voor
de reguliere onkruidbestrijdingsmachines. Het onkruid
wordt hier nu handmatig bestreden met varkensbranders en een kleine borstelmachine.
Net als vorig jaar wordt de onkruidbestrijding na het
seizoen geëvalueerd en wordt gekeken of de aanpassingen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

In augustus (zaterdag 5 augustus) vindt er
geen repaircafé plaats.
Eerstvolgende repaircafé: zaterdag 2 september a.s.
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Steunpunt
Mantelzorg

Westelijke Mijnstreek

Cursus Mindfulness
Steunpunt Mantelzorg-WM organiseert in samenwerking met Be-aware-mindfulness in de
maand september een mindfulness cursus voor mantelzorgers.
De cursus bestaat uit een viertal bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats in het
Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 Geleen. Naast de wekelijkse bijeenkomsten probeer
je thuis dagelijks tijd te besteden aan het doen van oefeningen.
In de cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan ervaringsgerichte aandachtoefeningen zoals de drie minuten
ademruimte, de zitmeditatie, de zelfcompassie oefening en
aan het leren van elkaar.
Het doel van de cursus is onder anderen:
• het leren omgaan met stress,
• het verhogen van de kwaliteit van leven,
• het op een gezonde manier leren omgaan met de belastende situatie en met de heftige emoties die er soms
mee gepaard gaan,
• te leren om bewuster keuzes te maken,
• het vinden van rust, kalmte en balans,
• het versterken van het vermogen om zelf richting te
geven aan je leven,
• te leren ruimte te maken voor jezelf
6,13, 20 en 27 september ’s middags van
13.30 tot 15.30 uur
Locatie
Wijksteunpunt de Linde, Hyacintenlaan 33
Geleen.
Kosten
De kosten van de vier middagen bedragen
€ 115,00 (inclusief BTW). Je ontvangt hierbij
een werkboek, opdrachten en audiobestanden om thuis te kunnen oefenen.
Vergoeding Bij sommige zorgverzekeraars, zoals
CZ –zorgverzekering, kun je in aanmerking
komen voor een (eenmalige)vergoeding van
een cursus voor mantelzorgers.
Voor meer informatie hierover en over de
eventuele voorwaarden, adviseren wij je
contact op te nemen met je eigen
zorgverzekeraar.
Data

36

Aanmelden Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden
bij:
Be-aware-mindfulness
Hoogland 15 , 6191 NM Beek,
06-51819608
E-mail: info@be-aware-mindfulness.nl

Oproep aan mantelzorgers om deel te
nemen aan het Mantelzorgforum
Voor de Gemeente Beek is het belangrijk om te weten hoe
zij mantelzorgers kunnen ondersteunen en waarderen.
Daarom gaat Steunpunt Mantelzorg- WM i.s.m. de
Gemeente en ‘Zorg Verandert’ een mantelzorgforum
organiseren waarvoor wij mantelzorgers uitnodigen.
Samen gaan we praten over de dingen die echt belangrijk
zijn voor mantelzorgers zodat de Gemeente deze
informatie kan verwerken in de beleidsnota.
Bent u een jonge mantelzorger of zorgt u voor uw vader,
moeder, kind, partner of iemand anders die u dierbaar is
en wilt u uw ervaringen kenbaar maken en meedenken,
dan zouden wij het op prijs stellen als u zich aanmeldt voor
dit forum.
Het mantelzorgforum vindt plaats op 5 oktober van
9.30 uur tot maximaal 12.30 uur in Beek.
De locatie wordt nog bepaald. Wilt u zich aanmelden of
heeft u vragen dan neem contact op met
Astrid Vermeulen avermeulen@piw.nl of 046-4575700.
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Opstart van een Zelfhulpgroep voor
partners van NAH patiënten
Een van de mantelzorgers heeft bij ons Steunpunt aangegeven behoefte te hebben aan een “Zelfhulpgroep” voor
partners van patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Binnen een zelfhulpgroep heerst de overtuiging dat
elkaar helpen een bijdrage levert aan herstel zonder afhankelijk te willen zijn/worden van professionals. Binnen
een Zelfhulpgroep werken mensen zelf aan hun problemen, met elkaar.
Omdat het Steunpunt vaker mantelzorgers tegenkomt die
zorgen voor iemand met een NAH, roepen wij mantelzorgers

op die zich willen aansluiten bij deze groep. Wij willen
graag mantelzorgers faciliteren en de mogelijkheid bieden
om elkaar te helpen. Heeft u interesse of heeft u nog vragen
dan neem contact op met Astrid Vermeulen van Steunpunt
Mantelzorg-WM avermeulen@piw.nl of 046-4575700

Dag van de mantelzorger
Noteer alvast in uw agenda; op donderdagmiddag
9 november wordt in ’t Kaar in Beek de Dag van de mantelzorger georganiseerd. Alle mantelzorgers worden dan
weer door de Gemeente Beek in het zonnetje gezet. Meer
informatie zal in de volgende Nuutsbaeker verschijnen.

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

Aangepaste openingstijden zomer
Gedurende de zomerperiode gelden er aangepaste openingstijden voor het zwembad, het beweegprogramma en
de horeca van De Haamen. Kijk voor meer informatie over
de aangepaste tijden op www.dehaamen.nl.

Tour de Limbourg te gast bij
Sportlandgoed De Haamen
Op vrijdag 14 juli a.s. zal het
sfeervolle wielerprogramma
van de regionale omroep
L1 ‘Tour de Limbourg’ te
gast zijn bij Sportlandgoed De Haamen.

Dit rondreizend televisieprogramma bezoekt gedurende de
3 Tour weken wisselend verschillende andere Limburgse
gemeenten.
Op Sportlandgoed De Haamen presenteren wij de
sportiefste kant van de gemeente Beek. Gedurende
de draaidag worden er radio en televisieprogramma’s
gemaakt vanuit het sportlandgoed. Waarbij ook
publieke belangstelling van toeschouwers voor
het programma mogelijk is.
Tijdens het ruim 30 minuten durende programma wordt er niet alleen gepraat over de
etappe van die dag maar zal er ook worden
ingehaakt op de verschillende activiteiten van
Sportlandgoed De Haamen.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Tom Eijkelenberg via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl
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Wens uit wensboom: realiseren bijenhotels
Doet u mee?
2017 is alweer ruim over de helft, wat gaat de tijd toch snel! Toch blikken we even terug naar
begin van het jaar. Op 3 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats, in het
Asta theater. Het gemeentebestuur mocht ruim 250 inwoners, ondernemers en verenigingen
verwelkomen en de hand schudden.
Wensboom
In het midden van de zaal stond een wensboom. Hier kon iedereen
zijn wens voor Beek in hangen. Dit vanuit de gedachte dat we als gemeente steeds minder willen vertellen hoe het moet. De samenleving
is aan zet en de overheid faciliteert. Dat betekent in de praktijk meer
luisteren en de dialoog aangaan. Maar dat betekent ook meer
burgerkracht: het op eigen initiatief zelf maatschappelijke problemen
en uitdagingen aanpakken. De wensboom was bedoeld als
uitnodiging om Beek samen nóg mooier en leefbaarder te maken.
Veel wensen uit de boom hadden een ideëel karakter, bijvoorbeeld
“Dat het licht in Beek mag blijven stralen” of “Dat we allemaal trots
mogen zijn en blijven om Beekenaar te zijn”. Ook zaten er een aantal
praktische wensen tussen, die binnen het bestaande beleid van de gemeente kunnen worden meegenomen. Enkele
wensen leenden zich ervoor om daadwerkelijk door inwoners zelf, met ondersteuning van de gemeente, op te pakken.
Bijenhotel
Een van de aanwezigen had de wens om bijenhotels te realiseren in de gemeente. Dit is zo’n wens die zich er ons
inziens goed voor leent om door inwoners zelf opgepakt te worden. Daarom willen wij hierbij een oproep doen aan
iedereen die het leuk lijkt om mee te helpen deze wens voor Beek te realiseren. We zoeken handige mensen die een
bijenhotel mee willen bouwen, maar ook imkers en plantendeskundigen. Wilt u hieraan meewerken, stuur dan een mail
naar burgerkracht@gemeentebeek.nl of neem contact op met de heer Frans Keulen via tel.nummer 046 – 43 89 222.

Donderdag 27 juli en donderdag 31 augustus
van 9.30 uur / 10.30 uur
Bondgenotencontact voor mantelzorgers
in samenwerking met Zuyderland.
Locatie:
Partners in Welzijn, Molenstraat 158 Beek.
Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Aktiviteitenkalender

Donderdag 7 september

van 9.30 uur / 11.30 uur
Thema: Vlaai-Ontmoetingen in de Carmelwijk

Beek

en Steunpunt
2017
Mantelzorg-WM

Locatie:
Muziekschool, Dr. Stassenstraat 88
Contactpersonen: Miranda Brangers en Astrid Vermeulen

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten iswenselijk maar niet verplicht
Telefoon: 046-4575700 / email mantelzorg@piw.nl
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een vanonze bijeenkomsten.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Allround vrijwilliger Samen... Aan de Slag (V1916)
Aan de Slag is op zoek naar een paar enthousiaste, zelfstandige
vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden, zoals: werven van
leuke klussen bij vrijwilligersorganisaties, enthousiasmeren van
bewoners in het azc, groepjes vrijwilligers mee begeleiden naar de
klussen etc.

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

• Fietensmaker (V1926)
Op het AZC te Sweikhuizen bevindt zich een fietswerkplaats voor
onderhoud aan de plusminus 250 fietsen van bewoners. Wij werken
samen met bewoners, vrijwilligers en medewerkers COA om de
fietsen te repareren. Ben je geïnteresseerd in andere culturen, heb
je twee rechterhanden en kun je eenvoudige reparaties uitvoeren,
dan ben je meer dan welkom.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.

• Leiding op educatief vakantiekamp (V1925)
Voor haar educatieve vakantiekampen voor middelbare scholieren
zoekt onze vereniging nieuwe leiding. Kinderen die bij Anderwijs op
kamp komen, hebben veelal een achterstand op school, door ziekte
of anderszins, of hebben een steuntje nodig in de rug. Wij hopen de
kinderen het steuntje in de rug te kunnen geven dat ze nodig hebben.
• Muzikale talenten (V1892)
Bespeelt u een instrument of speelt u graag muziek en wilt u met
uw muzikale vaardigheden onze cliënten willen laten genieten dan
zijn er in al onze locaties mogelijkheden op een dagdeel dat het u
het beste uitkomt.
• Coördinator Educatie (V1885)
Het verzorgen c.q. organiseren van; cursussen, informatie- en
voorlichtingsbijeenkomsten, gespreksgroepen en andere culturele
evenementen.

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

Beek/ De
Carmel:

“De Carmel” in de muziekschool,
Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en
donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

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

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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