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geleidelijk aan dichter bij.
Het weer kan dan van alles laten
zien. Wat dat betreft ligt er ook weer een
rijk gevulde editie van de Nuutsbaeker
voor u. Er zijn zelfs verenigingen die voor een
heel jaar vooruit hun activiteiten proberen te
beschrijven.
Een feestjaar voor fanfare St. Antonius in Genhout is ook al weer in de
derde maand.
U vindt een terugblik op de verschillende carnavalsoptochten van 2017.
Ook daar was voor elk wat wils.
De grote variatie, ook na het ‘vastelaovesgebeure’, getuigt toch zeker van het
bruisende karakter van onze gemeente. Wees uitgenodigd om deel te nemen aan
activiteiten die geboden worden. Sta niet altijd aan de kant, maar doe mee!
Denk eens na over een oproep vanuit het ‘vrijwilligerswerk’. Het biedt u en
natuurlijk ook de andere kant misschien wel ongekende mogelijkheden.
Vanuit de gemeente-informatie stroomt ook weer heel wat nieuws bij u binnen.
Doe er uw voordeel mee en neem, voor zover noodzakelijk maatregelen.
Er is op heel wat gebieden iets te doen.
Maak zelf een weloverwogen keuze, zoals u natuurlijk
ook op 15 maart gedaan hebt.
Ik wens u namens de redactie in deze ontluikende
lente, ongeacht de verschillende weerssoorten veel
plezier met deze editie van de Nuutsbaeker en
natuurlijk met de hierin genoemde activiteiten.
Wiel Heijnen, eindredactie

Gemeente info:

-
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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)

PROBEER OOK ONZE HEERLIJKE
WARM EN KOUD BELEGDE BROODJES
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100 jaar Fanfare St. Antonius in beeld,
tekst en geluid!
Doorlopende tentoonstelling Fanfare Genhout
In 2017 bestaat Fanfare St. Antonius uit Genhout 100 jaar!
Om dit heugelijke feit te vieren worden er verschillende
festiviteiten georganiseerd: Het jubileumjaar is in januari gestart
met het Kwatsjebal, op 2 april speelt ‘The Canadian Brass’ in het
Parkstad Limburgtheater in Heerlen (kaarten verkrijgbaar via
www.plt.nl) en eind juni is er een groots feestweekend gepland
met onder andere Royal Beat en Schintaler in de feesttent in
Genhout. Als afsluiting is er op 28 oktober “Het Concert – van
Sinatra tot GaGa” in het Astatheater
in Beek.

Voor de kinderen is er een speelhoekje zodat hun
ouders op hun gemak kunnen rondkijken.
Natuurlijk kan er altijd een kopje koffie of iets anders
gedronken worden in het café.
Samen met deze tentoonstellingen is ook het
Kunstcentrum in de Hubertuskerk van Genhout geopend.

Een 100-jarig jubileum is natuurlijk de
uitgelezen mogelijkheid om terug te
kijken, want Fanfare Sint Antonius is al
100 jaar ‘weg van muziek’!
En op die weg blikt de Fanfare graag
met u terug.
Dat doet ze met een doorlopende
tentoonstelling in Zaal Vroemen.
De fanfareleden hebben in de archieven
gegraven en allerlei mooie, interessante,
leuke en historische spullen opgedoken.
Zo liggen er notulen en kasboeken uit
lang vervlogen tijden ter inzage.
U kunt muziekstukken, medailles,
oude uniformen en foto’s uit het rijke
fanfareverleden bewonderen.
Zin in een nostalgische middag?
Dan bent u welkom bij zaal Vroemen,
Hubertusstraat 14 te Genhout, tussen
14.00 en 17.00 uur op de volgende
data:
- Voorjaarstentoonstelling over de jaren
1917-1967, open op zondagen 19 maart en 21 mei.
- Midzomertentoonstelling over de jaren 1967-1993,
open op zondagen 18 juni, 16 juli, 20 augustus en 17 september.
- Najaarstentoonstelling over de jaren 1993-2017,
open op zondagen 15 oktober en 17 december.

Komt u de fanfarecollectie bekijken?
Misschien herkent u uzelf en uw familieleden wel op
de foto’s.
U bent van harte welkom!

De Paasbestellijsten liggen vanaf
27 maart voor u klaar in de winkel
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

PAASMAANDAG
ZIJN WE GESLOTEN

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

75ste editie Paasvee Jaarmarkt, een oude traditie met jeugdig elan
Zondag 2 april staat de jubileum editie van de Paasvee Jaarmarkt Beek
op de agenda.
Voor de 75ste keer organiseert de Stichting Marktcommissie Beek deze
grote jaarmarkt in het centrum van Beek. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur
zal op diverse plekken in en rondom het Beekse dorpscentrum een
grote verscheidenheid aan activiteiten gaan plaatsvinden.
Omdat deze Jaarmarkt een jubileum
editie is, beginnen we dit jaar al op zaterdag 1 april! Tussen 18.30 uur en 20.30
uur willen wij iedereen de mogelijkheid
bieden om de geschiedenis van deze
oude traditie te aanschouwen.
In samenwerking met de Heemkundevereniging zal er in het tentpaviljoen een
foto-expositie en tentoonstelling van
voorwerpen worden georganiseerd.
Deze is voor iedereen vrij toegankelijk.
Middels oude foto’s, documenten en
verschillende voorwerpen leiden wij
jullie door 75 edities van de Paasvee
Jaarmarkt. Samen met jullie zullen wij
het glas heffen op de 75ste Paasvee
Jaarmarkt.

De Paasvee Jaarmarkt, een oud evenement, maar inmiddels aangepast aan de
hedendaagse wensen!
Vanaf 20.30 uur is er in het Asta Theater,
i.s.m. de nieuwe beheerders, een gezellige After-Party.
Samen nog even 75 jaar Paasvee
Jaarmarkt laten bezinken onder het
genot van een drankje op de klanken
van gezellige muziek.
“De Spikes”, de aller-leukste coverband
van België, zal deze avond voor de juiste sound zorgen. Het juiste repertoire, in
samenhang met veel show en humor
zorgt voor de juiste afsluiter van deze
dag voor jong en oud.

Op zondag 2 april staan de straten rondom het centrum van Beek gevuld met
een groot marktparcours. Net als de vorige editie zal ook nu weer de nieuwe lus
rondom het gemeentehuis deel uitmaken van het marktparcours.
In het tentpaviljoen op de Markt staat dit
jaar de ezel centraal. Presentaties van
verschillende rassen, demonstraties,
shows en spelletjes stellen de bezoeker
in de gelegenheid meer te weten te
komen over dit koppige maar oh zo
slimme dier. Onze kleinere gasten kunnen in het tentpaviljoen de boerderij instappen om heerlijk met kleinvee te
knuffelen.
De Konijnen- en Pluimveevereniging
Geleen-Stein zal ook dit jaar weer veel
verschillende dieren tonen. Ook zullen
de Alpaca’s uit Schweikhuizen aanwezig
zijn en presenteert Ut Buurke zich, een
agrarisch kinderdagverblijf en BSO.

100 kaartjes
ongevouwen voor € 55,100 kaartjes
gevouwen voor € 65,-

www.printsy.nl

Nergens goedkoper!
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Op de Maastrichterlaan wederom “Baek
Voiture”, waar oldtimerliefhebbers elkaar
treffen. Tijdens de jubileum editie zijn er
twee mooie oldtimer toertochten uitgezet, met een lengte van respectievelijk
60 km en 125 km, met als begin en eindpunt centrum Beek. Aansluitend aan de
tochten zal omstreeks 15.00 uur een defilé op de Maastrichterlaan / Wolfeynde
plaatsvinden. De ware auto- en motorliefhebber kan zijn hart ophalen aan een
groot aantal juweeltjes uit de auto- en
motorindustrie van de vorige eeuw.
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teressant showspel van perfecte samenwerking tussen mens en dier.
Tussen de kramen aan de Raadhuisstraat is de toegang naar de
“Leopoldskerk”. In het kerkje bevindt
zich een prachtig de Rijckere-orgel uit
1775 hetgeen zeker de moeite waard is
om te bekijken. In dit kerkje zijn duizenden nette tweedehands boeken
uitgestald en deze hele collectie wordt
voor spotprijzen aangeboden. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje.
Er is nog meer nieuws dit jaar:
Festival JIB.
Tijdens het festival krijgen bandjes uit de hele regio de kans zich
te presenteren voor alle bezoekers van de markt. Het evenement wordt georganiseerd door
Jong In Beek. Een groep jongeren die activiteiten organiseert
voor de Beekse jeugd van 13 tot
en met 23 jaar.

Ook de muziekliefhebber moet tijdens
de 75ste jubileum editie naar de
Paasvee jaarmarkt komen. Er is dit jaar
op de Markt een heuse kiosk opgebouwd. De Baton Rouge band uit Beek
zal de kiosk inwijden en vullen met swingende muziek. Gezelligheid ten top.
De Valkenier met zijn show zal net zoals
vorig jaar te vinden zijn in de tuinen rond
het gemeentehuis.
De altijd spectaculaire show blijft een in-

Op het pleintje in het Raadhuispark zal
een podium worden opgebouwd, zijn
eet- en drinkkramen aanwezig en zal
ook een graffiti demonstratie worden
gehouden door Jimmy’s 046.
Dit is dus de perfecte plek om te rusten
tussen het winkelen door of om gewoon
de creativiteit van de jeugd te aanschouwen. Heb je zelf een
band en wil je je presenteren aan een groot publiek?

Marktparcours
Geef je dan voor 25 maart a.s. op via
jonginbeek@gmail.com. Vermeld in de
email je naam, de bandnaam, je contactgegevens, het soort muziek dat jullie
spelen en eventueel een repertoire. We
laten je uiterlijk 28 maart weten of jullie
mogen optreden. Als je vragen hebt
mag je deze ook sturen naar het bovenstaande e-mailadres. Wij geven geen
vergoedingen aan de bands.
Tijdens de Paasvee Jaarmarkt in Beek
zijn alle winkels geopend en kan een bezoek worden gebracht aan een van de
vele expositieruimtes in Beek. Het
Elsmuseum, Hoeve den Erver en het
Gemeentehuis openen dan hun deuren.
Wij hopen jullie in Beek te
ontmoeten tijdens de jubileum
editie van de Paasvee Jaarmarkt in
het weekend van 1 én 2 april 2017.
Noteer nu alvast deze data
in de agenda!
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Your Sunday…
Your Feeling
Ik las een tijdje geleden dat een bouwmarkt in Medemblik
een extra voorraadje touw en Duck tape insloeg, omdat
ze een hoop hitsige bezoeksters verwachtten na de
première van 50 tinten donkerder.
Als vrouw frons je dan toch wel even.
Schijnbaar hebben mannen een volledig verkeerd beeld van
ons. De 50 tinten hype is leuk, maar willen wij nu meteen
allemaal een SM-kelder in? Ik dacht het niet.
Wat ik als vrouw wil, is een dagje voor mezelf.
Zonder touw en Duck tape, maar wel met een heerlijke
voetmassage, een fijne gezichtsbehandeling, een modern kapsel,
leuke tips over lifestyle, beauty, gezondheid, mindfulness en
wellness.
Dat er meer vrouwen zo denken blijkt uit onderstaand Event.
Esmiralda Dolmans-Bonné en Miranda de Jongh-Sanders droomden al
een hele tijd over een Event wat enkel en alleen gericht was op de
moderne vrouw van 18 jaar en ouder. Na een tijdje brainstormen hakten ze
de knoop door en begonnen te plannen,
te organiseren, te bellen.
Om een lang verhaal kort te maken: Het is de dames gelukt en hun
enthousiasme werkt aanstekelijk, want burgemeester
Christine van Basten-Boddin heeft laten weten dit Event van harte toe te
juichen. Hopelijk kan zij op zondag 9 april de opening komen verrichten.
Wat houdt het Event precies in:
De moderne vrouw van 18 jaar en ouder stelt zichzelf vaak op de laatste
plaats. Gezin en werk gaan voor en het beetje spaarzame vrije tijd dat ze
heeft, wordt meestal gebruikt om snel boodschappen te doen, bergen
was te verzetten en op en neer te rijden naar sportclubs.
Het wordt dus hoog tijd dat die vrouw een dagje aan haar zelf gaat
besteden.
Het Event Your Sunday… Your Feeling is dan ook de ultieme dag om de
boel de boel te laten en heerlijk te genieten.

Nieuw in Beek

Bert en Miranda
Miesen
Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

www.klinkerswinkels.nl
Burg. Janssenstraat 26
6191 JC Beek

6

U kunt ons ook vinden op Facebook!
voor reserveringen: 046 - 737 00 11

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten
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Wat kunnen wij, vrouwen,
op deze dag verwachten:

✔ Beautysalon Marjon Kepers staat garant voor geweldig advies op het gebied van alle soorten make-up.
Tevens visagie-demonstratie.

✔ Pedicurepraktijk Foot Care 4 All;
Medisch Pedicure Miranda de Jongh geeft uitleg over
de Fox-laserbehandelingen m.b.t. schimmelnagels en
heerlijke voetmassages.

✔ Young Living Essential Oils wordt vertegenwoordigd
door Kim Frijns-Bovendeerd en Sarah de Rooy.
Deze dames maken met etherische oliën zelfgemaakte
producten ter ondersteuning van de algehele
gezondheid op emotioneel en fysiek vlak.

✔ Bonnail & Body, schoonheid van top tot teen.
Nagelstyliste Esmiralda Dolmans geeft demonstraties
met OPI Gelcolor, Sugar waxing, spray tan en
wimperextensions.
✔ Patroushka, vertegenwoordigd door Patricia Cremers
heeft een leuke stand met sieraden en meer
bijouterieën
✔ stOEr, natuur- en orthomoleculair voedingsadviseur
Claudia Waelen-Sanders geeft advies op maat bij
diverse ziektebeelden en aandoeningen bij kinderen en
volwassenen. Ze maakt healty-baksels en high tea’s.
Deze zijn op biologische basis, gluten vrij, zuivelvrij en
vrij van geraffineerde suikers.
✔ Sportshop Kicks is aanwezig met een stand met
damessportkleding.
✔ Skin Care by Cindy Jonkers,
schoonheidsspecialiste Cindy Jonkers geeft
demonstraties over tanden bleken, meso-therapie en
Puurr-producten.
✔ Chocolaterie Choman is aanwezig met een stand
met heerlijke chocolade-artikelen.
✔ Permsal Magnesium, Maik & Marianne zullen
tijdens een 45 minuten durende workshop uitleg geven
over magnesium.
Ervaar zelf tijdens deze workshop wat magnesium voor
jou kan betekenen.
✔ MaAn, Marjon Knooren en Annick Verlaan,
beide Medisch Pedicures, staan met een stand met
alpaca- en merinowollen producten.

✔ Forever Living Products;
gezondheids- en dieetproducten met adviezen voor
een gezondere levensstijl.
De producten zijn op basis van Aloë Vera.
✔ Klinkers Body-Fashion; zij adviseren u graag bij de
keuze van de beha die u bij de sport activiteit draagt.
De sport-bh’s van Triumph hebben een optimale
ondersteuning tijdens de activiteit en zijn gemaakt van
functionele materialen.
Tijdens het event ook diverse leuke nachthemdjes
verkrijgbaar.
✔ Me time! by Emmie; Emmie Voncken, ergotherapeut,
geeft 2 x deze dag een ontspannende yogaworkshop
en meditatie van 30 minuten. Tevens staat zij garant
voor advies over geestelijke ontspanning, het in balans
brengen van je lichaam en geest.
✔ Anouk Blokhuis-Lemmens, kapster bij Love4Hair
die prachtige gala-kapsels maakt.
Verder verzorgd zij diverse vlechtworkshops en kunt u
bij haar opsteektechnieken leren.
Aan elk aspect is gedacht.
Lieve dames, neem een dagje vrijaf van alle
beslommeringen en laat u een keer lekker verwennen.
Kom, u krijgt er geen spijt van.
Datum :
Tijdstip :
Locatie :
Toegang:

zondag 9 april
11.00-16.00 uur
Asta Theater Beek
GRATIS, Ladies Only 18+
Christy

PEDICUREPRAKTIJK

Massage- en schoonheidspraktijk

FOOT CARE 4 ALL

Feel Good

Vergoeding mogelijk voor
diabetici en reuma-patiënten
Behandeling volgens afspraak
Depositair van Alpaca- en Merinowolproducten
Depositair van Permsal Magnesium producten
Miranda de Jongh - Sanders
Medisch pedicure
Adsteeg 4a - 6191 PX Beek - 06 - 834 016 51
www.footcare4all.nl footcare4all@ziggo.nl

Ontspaningsmassage
Hotstonemassage
Therapeutische hoofpijnmassage
Therapeutische rugpijnmassage
Magnetiseren
Gezichtsbehandeling
Cosmetische lymfedrainage
Cosmetische bindweefselmassage

Joyce Nicoll
Schuurweidestraat 11, 6191 EZ Neerbeek
06-46340604 joyce.nicoll79@gmail.com
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TUINMEUBELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ PVC SERRES ∞ KWEEKBAKKEN ∞ HEIDE MATTEN
KIPPENHOKKEN ∞ KATTENTOILETTEN ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

OP
=
OP

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

BEEK - POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE - LOCHT 2
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Thijs: ‘Geweldig dat ik door mijn vrijwilligerswerk
iets voor mensen kan betekenen’
Verder komen
Thijs: ‘Al ongeveer 2,5 jaar ben ik vrijwilliger bij SGL, een organisatie voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke
handicap. Ik was mijn werk in de ICT
een beetje beu en wilde ontdekken of
de zorg iets voor mij was.
Ik heb daarnaast veel affiniteit met hersenletsel. Door een meningo-encefalitis
heb ik zelf hersenletsel opgelopen, met
klachten die eerst onduidelijk waren.
Dat stond mijn leven behoorlijk in de
weg. Die ervaringen kan ik
positief gebruiken om anderen te begrijpen en er met
mensen over te praten.
Maar ik kan met die kennis
ook iemand helpen om verder te komen.’

ervaring in de zorg oplevert. SGL helpt
mij ontplooien.
Geweldig om te zien hoe mensen
opknappen tijdens het zwemmen en
plezier beleven aan de gesprekken die
we voeren. Dat geeft veel voldoening.’
Iets betekenen voor iemand
anders?
Vrijwilligers zijn voor SGL heel belangrijk. Zij zorgen er mede voor dat cliënten
met hun lichamelijke handicap of

hersenletsel verder komen.
Bij De Haamen zijn diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Van ondersteuning tijdens het zwemmen, tot
helpen bij de wellness of in de gymzaal.
Maar er zijn ook mogelijkheden om bij
de zorg te ondersteunen.
We zouden het geweldig vinden om
meer vrijwilligers te kunnen
verwelkomen.
De mogelijkheden voor vrijwilligers
staan op onze website
www.sgl-zorg.nl - vrijwilligers.

Mooie afwisseling
‘Bij activiteitencentrum De
Haamen ondersteun ik vooral
in het water en bij de lunch.
Op vrijdag is er Jongerensport.
’s Ochtends help ik dan bij
het zwemmen; ’s middags
sporten we in de gymzaal of
op de atletiekbaan.
Ook ondersteun ik soms de
‘‘SGL Gentlemen’s Club’’,
een groep ondernemende
mannen met beginnende
dementie. Bovendien ben ik
met veel plezier beheerder
van de sociale mediakanalen
van De Haamen.
Een mooie afwisseling, die
mij contact met mensen en

Thijs Eilander met cliënte tijdens het zwemmen.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

VOORJAARS KORTINGEN!
Tot 25% korting op nieuwe
scootmobielen, rolstoelen
en rollators!
geldig tot 31-03-2017

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Een waar kunstenaar m

Rij je vanaf Spaubeek/Schimmert de
Grootgenhouterstraat in via Geböschelke, dan kan
het je niet ontgaan zijn. Bij de eerste boerderij aan
de rechterkant pronken sinds enkele maanden
kunstwerken uitgezaagd uit boomstronken.
Sinds juli 2016 is deze boerderij het nieuwe
onderkomen van Ed van der Linden en zijn vrouw
Marijn en 3 dochters Tess, Julie en Fé.

Een kennismaking met de gedreven
carver Ed
Ed is 32 jaar, geboren in Heerlen en opgegroeid in
Schinnen. De laatste jaren woonachtig geweest in

Jabeek in een mooie boerderij
(note: de boerderij staat nog
steeds te koop), maar toch
bleef Genhout het gezin van
der Linden trekken. Ze hebben
hun intrek genomen in de
opknapper en de komende
jaren zal hier hard worden
gewerkt om het naar hun zin te
maken.
De boerderij biedt Ed de ruimte
om zijn hobby en vak te kunnen
uitoefenen: boomcarven. Voor
degenen die niet weten wat dit
is: Ed gaat met een motorzaag
een boom(stronk) te lijf om daar
een mooi kunstwerk uit te
maken.
Het begon een 16-tal jaren
geleden in het hoveniersbedrijf
van zijn vader. Daar leerde hij
de eerste kneepjes van het vak:
bomen planten, snoeien en
rooien.
Het eerste kunstwerk dat Ed
maakte was 10 jaar geleden:
het maken van een grote Sarah
van maar liefst 500 kilo voor
zijn schoonmoeders
verjaardag.
Die viel zo in de smaak dat snel
meer opdrachten volgden.
Je kunt het zo gek niet
bedenken of Ed carvt het
onmogelijke met zijn motorzaag.
Meestal gebeurt dit in de vorm van een opdracht, ook
geeft Ed regelmatig demonstraties op locatie. Het meeste
gevraagde object is de uil. Om een beeld te vormen:
in Amerika, waar carven echt ingeburgerd is, maken de
carvers veelal adelaars en beren. Maar ook andere dieren,
banken en uithangborden (de nieuwe ingang van
bijvoorbeeld kinderboerderij Daniken in Geleen) zijn het
visitékaartje van Ed.
4e op het NK Carven en 3e op de Carvingcup
Je kunt dus wel zeggen dat Ed van zijn hobby zijn beroep
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met boomstronken

heeft gemaakt. En de competitief ingestelde Ed wilde zijn geluk weleens
beproeven met andere carvers.
En met succes. In augustus vorig jaar
werd hij 4e op het Nederlands
kampioenschap met slechts 0,04 punt
verschil met de nummer 3, de voormalig Nederlands kampioen 2016.
Daarmee liet hij 19 carvers achter
zich. Het werk van Ed kenmerkt zich
door alles te doen met de motorzaag.
Andere carvers gebruiken bijvoorbeeld ook dremels en houtbeitels,
maar Ed doet dit alles enkel met
behulp van zijn motorzaag. En ook
zijn originaliteit staat al bekend in de
carvingwereld. Als hij een boomstronk
ziet, dan duurt het niet lang of er is
een idee geboren.
Het liefst heeft hij een rare zijtak of
een kromming in de boom, dan
komen de mooiste creaties in hem op.
Komend jaar wil Ed ook weer
meedingen voor de hoofdprijzen op
het 2-daagse NK en Carving Cup. De
Carving Cup wordt georganiseerd in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
Gelijk aan het NK bestaat het uit
2 delen: uit grote boomstammen
moeten de carvers een groot beeld
maken. Daar krijgen ze 2 dagen de tijd
voor. Tussendoor wordt iedere dag
het onderdeel speedcarven
gehouden: In een half uur moeten de
carvers dan een klein beeld maken.
Vaak is dat een uil, maar ook de originaliteit wordt
beoordeeld. Ed droomt ervan om zo’n wedstrijd een keer
naar Limburg te halen, bijvoorbeeld naar Valkenburg.
De gesprekken daarover lopen nu al.

Toekomst
Mooie dromen heeft Ed natuurlijk ook.
Zo zou hij graag weleens willen strijden
met de grote mannen uit Amerika op een
internationale wedstrijd.
Of het maken van meubels, maar wellicht
ook het geven van workshops.
Maar voorlopig blijft Ed 3 dagen werken
bij het bedrijf van zijn vader als boomverzorger.
Vrijdags zorgt hij voor zijn 3 prachtige
dochters en de overige dagen blijft hij
carven in zijn eigen bedrijf “Carving en
Boomverzorging Limburg”.
Carven is de mooiste hobby die er bestaat
stelt een glunderende Ed vanonder zijn
befaamde hoed.
Peter Janssen

Maar ook refereert Ed aan de gezellige Hoevefeesten in
België, waar tractortentoonstellingen, oude ambachten en
carvingdemonstraties centraal staan. Veel gezelligheid en
maar liefst 8 speciaalbieren van de tap. Maar ook de houthakkersfeesten, waar jaarlijks het NK gehouden wordt,
op kasteel Drakensteen in Lage Vuursche mogen op veel
publiek rekenen. De carvingwereld zit in de lift.
11
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Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met
vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Wolfeynde 2, 6191 EB Beek
T. 0031 - (0)46 437 2454
F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Wegens succes van voorgaande jaren
verlengd…. in

GENHOUT (gemeente Beek)

Garage/Oprit Sale!!!
op zondag 23 april a.s. van 10.00 tot 16.00 uur
Het voorjaar komt er
weer aan… tijd om
nieuwe spullen /
kleding / meubelen
aan te schaffen…
wel gebruikt…
maar zeker nog
welkom bij U!
Vanwege het grote
succes van voorgaande
jaren vindt ook dit jaar
weer de

Garage/Oprit Sale
plaats.
De deelnemers staan door het hele dorp verspreid, vanuit
hun garage / verkooppunt spullen te verkopen.
Aan de inwendige mens is ook gedacht…
Op diverse plaatsen in het dorp kunt u een lekker kopje
koffie / thee met zelfgebakken gebak / broodje nuttigen.

U komt toch zeker ook!!!
(Plattegrond van de verkooppunten is verkrijgbaar op het
kerkplein)
- 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

Deze actie wordt u aangeboden door het
Damescomité van Fanfare Sint Antonius uit Genhout.
Het Damescomité wil met de opbrengst van de jaarlijkse
Garage / Oprit Sale een financiële bijdrage aan het
100-jarig jubileum van onze fanfare Sint Antonius geven.
Dit jubileum wordt gevierd in 2017!
Met vriendelijke groet,
Damescomité Fanfare Sint Antonius

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
13e jaargang nr. 3 (maart ) 1987
….. Hoera.....groot feest. De Nuutsbaeker bestaat 12½ jaar.
Door de ontwikkelingen in de maatschappij vond de
gemeente het noodzakelijk een goede communicatie,
voorlichting en inspraak te promoten. Met inbreng van
particulier initiatief was reeds een overleggroep
Samenlevingsopbouw opgericht. Toen ook nog het
weekblad De Nieuwe Mijnstreek werd opgeheven was er
geen enkel communicatiemiddel meer. De keuze viel op
een nieuw blad specifiek voor de Beekenaar.
Voor hem....maar ook door hem.
En na 12½ jaar kan men zeggen dat het een geslaagd
procedé is geweest.

….. Op de praatstoel hebben we deze keer koopman en
fokker van de dikbillen. Het is Sef Vrencken uit Kelmond.
Bekend en geroemd op elke veemark. En zeker op de
Beekse Paasveemarkt ontbreekt hij nooit.
Het prachtigste vee staat dan te showen.
….. Theo van Winkel maakt eens een wandeling (met
landkaart) langs diverse Beekse monumentjes.
We starten aan het “Kapelke” in Kelmond via “Tershaag”
(Eerdshaag) en Eikgraaf naar “de Boekesjtok” naar
Spaubeek. Terug via Neerbeek, Cijnsberg, Hommeldaalse
weg en klein-Genhout naar de molen. Dan via de holle
weg terug naar de kapel. Een lange maar o zo
wetenswaardige wandeling, waar je met Theo van Winkel
als gids een vracht aan prachtige beschrijvingen en
verhalen rijker bent.
….. Het is feest, dus geeft de Nuutsbaeker een jubileum
puzzel om op te lossen. De vaste lezers zullen er wel weg
mee weten.
….. Het missie-studiefonds van pater Weusten wordt nog een
onder de aandacht gebracht. Het is broodnodig.

Japo
….. Vrijwilligersprojekt in Neerbeek “’t Höfke” zoekt mensen
om te klussen. Men kan ook een kaartje leggen of wat
gezellig kletsen.
….. Beentjes van de vloer. Ga eens gezellig volksdansen.
Alles wordt aangeleerd. U kunt terecht in hotel Benelux.
Marga v.d.Riet staat voor u klaar.
….. Zwemvereniging Becha bestaat 15 jaar. Natuurlijk met de
nodige activiteiten met het motto “zwemmen is een
gezonde sport voor iedereen.”
….. In Spaubeek is een nieuwe toneelvereniging opgericht.
Na de opvoering van ” de Sjuurkirk” wil men met deze
mensen verder gaan. Er zijn al dertig leden. Er zijn zelfs al
plannen om in het openluchttheater op te treden.
Maar dan moet dit eerst opgeknapt worden.
….. Het damessenioren team van de handbalclub Caesar
gaat een bezoek brengen aan het Poolse Katowice.
Het zal er enkele wedstrijden spelen.
….. Ook een promotingartikel maakt ons bekend met de
Beeker Rugby Club “Grasshoppers””
….. Langdurige zieken en minder mobiele mensen uit
Spaubeek kunnen nu terecht bij hun eigen “Zonnebloem”
afdeling. De plaatselijke afdeling is nu geheel zelfstandig.
….. En de kleuters zitten goed . Peuterspeelzaal “Dol-Fijn”
wordt 15 jaar. Het zal gevierd worden maar op een
bescheiden manier.
….. Twee groepen jongeren poseren voor de lens van
Rob Holthuis. Het zijn de jongens van A.V.Caesar en de
jongens van V.V.Spaubeek.
Zij zorgen ervoor dat de Nuutsbaeker correct bij u
afgeleverd wordt.
Proficiat voor die groepen.
….. In het gemeentenieuws neemt burgemeester van
Goethem de pet af voor de 12½ jarige jubilaris, de
Nuutsbaeker.
….. En door de politie wordt erop gewezen dat het dragen
van een autogordel niet alleen verplicht is, maar dient
voor je eigen veiligheid. Cijfers boekstaven deze theorie.
….. In het zwembad in De Haamen is een spellenmiddag
gepland. Dus vlug de zwembroek aan en duiken maar....
Plons
Japo

Begeleiding van uw dier door zorg en aandacht!
Een afspraak maken?
Geef dan aan ons door wie uw favoriete dierenarts is. Zo
weten wij zeker dat uw huisdier de zorg en aandacht krijgt
die u van ons verwacht!
Liever op spreekuur?
Check onze website en facebookpagina voor het
spreekurenrooster. Zo weet u zeker dat u geholpen
wordt door de dierenarts naar wens.
Julianalaan 7a | 6191 AL | Beek
info@dgkcentrum-beek.nl | www.dgkcentrum-beek.nl |
Diergeneeskundig.Centrum.Beek
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Tribunus Plebs XVI-II- MMXVII
Alles ligt of staat weer gereed voor de
vergadering van vandaag 16 februari
2017 n.l. de agenda, de koffie, drinkwater en nog een versnapering toe.
Gezien het aantal hamerstukken dat
afgeslagen moet worden krijgen we
straks weer een ritmische solo met de
hamer. Maar we beginnen eerst met
een lijst van afwezigen; in totaal zijn vijf
raadsleden op een of andere manier
verhinderd deze vergadering bij te
wonen.
Na de opening en vaststellen van de
agenda maakt niemand gebruik van
‘het spreekrecht burgers’
De aan de Raad geadresseerde stukken worden snel doorgestuurd en nadat
de notulen van de vorige vergadering
zijn goedgekeurd gaan we hameren.
Punt 5: Steenbosschervoetpad in
Spaubeek wordt gedeeltelijk aan de
openbaarheid onttrokken.
Dan als punt 6: Zendtijdtoewijzing
Streekomroep START.
Gevolgd door punt 7: Actualisatie
rechtspositieverordening van de wethouders en de raads- en commissieleden.
En dan nog als laatste punt 8: Voorstel
tot wijziging van de APV, Algemene
Plaatselijke Verordening.
Nu resteert er nog een écht agendapunt
en daarna komen er nog drie sprekers
in de categorie Vragenuur.
Maar we starten met punt 9 en 9a
gecombineerd met de mooie naam:
Upgrading, stand verkeersregelinstallatie ( VRI) Neerbeek -A76.
Een agendapunt dat bij veel mensen
zichtbaar is als ze in Neerbeek de A76
c.q. de A2 oprijden.
De fractie BBB-NDB is blij dat er
besloten is om het bovenste gedeelte
van de Aldenhofstraat ook mee te
nemen bij de upgrading van dit project
(de projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Beek, de
gemeente Sittard-Geleen en Rijkswater-

LASSOO
makelaars en taxateurs

staat) Toch is zij een beetje bang dat de
twee oprijstroken naar de A76, richting
Heerlen misschien te kort worden. Zij
wensen een betere bewegwijzering naar
de A2.
Dan is het woord aan de factie PB.
Zij vraagt of binnen het project alles
zó ‘goed’ wordt aangepaktopgepakt
zodat we over 4 jaar niet wéér opnieuw
moeten beginnen.
De fractie CDA verwijst naar een lied
van Andre Hazes over bloed, zweet en
tranen dat van toepassing is op de
voortgang en het dossier van dit project. Er zijn niet minder dan drie onderzoekbureaus bij dit project betrokken
waardoor de onderlinge communicatie
wel eens hapert en ‘de neuzen niet dezelfde kant uit staan’. De woordvoerder
van de fractie is van mening dat, als er
jaren geleden de adviezen richting de
projectgroep van de Gemeente waren
opgevolgd, alleen al een bedrag van
€ 30, - de kosten voor het plaatsen van
een verkeersbord met het verbod
“verboden voor vrachtauto’s”
voldoende effect had gehad”.
Maar wie gaat nu opdraaien voor de
meer- prijs???
Wethouder H. Hodselmans geeft aan
dat de gemeente SittardGeleen als eigenaar van de VRI
(de verkeersregelinstallatie Neerbeek-A76)
verantwoordelijk is en hoopt
dat in 2018 begin 2019 het
project ‘gereed’ is. Hij geeft
aan dat de VRI aan het ‘einde
van haar Latijn’ (technische
levensduur) is.

George Stevens

voldoende verwarmen.
Eveneens uit deze fractie PB komt de
vraag of de Provincie nu de ‘lead’ heeft
genomen in het ‘Groeve Spaubeek
dossier’ en de Gemeente min of meer
buitenspel heeft gezet. Zij wenst graag
ter plekke een meldpunt voor de
burgers.
De fractie CDA spreekt over de extra
Rijksgelden die dan ook als zodanig ten
goede moeten komen van de kinderen
die bijvoorbeeld overstappen naar een
hoger onderwijs. Interruptie was tijdens
dit agendapunt van vragenuur NIET
mogelijk. Wethouder H. Schoenmakers,
belast met o.a. de Haamen, vertelde dat
bij de oorspronkelijke aanleg van de
verwarming op de tennisbanen ‘alles
werkte’, maar waarom nu niet? Een los
contact was schijnbaar de oorzaak.
Voor wat betreft het vandalisme in de
Haamen wordt er extra toezicht gedaan
gedurende de stille uren in de Haamen.
Er wordt bekeken of de camera’s op
andere plekken moeten komen ect.
Volgens wethouder H. Hodselmans o.a.
belast met groeve Spaubeek, is er bij
de start van dossier afgesproken dat er
voor vragen over groeve Spaubeek één
centraal meldpunt is en dat blijft zo.

Nu volgt nog agendapunt
Vragenuur, waarbij een drietal
fracties de aandacht vragen
van de Raad voor even zoveel
’knelpunten’.
De fractie PB spreekt zijn zorg
uit over het stijgende vandalisme in park de Haamen, het cameratoezicht evenals het toezicht van Boa’s.
Ook wordt nog even gevraagd hoe het
mogelijk is dat bodemverwarmingen
van de ‘tenniscourts’ op het moment
suprême gaan haperen c.q. niet

Na deze aardig korte maar toch
bewerkelijke vergadering, waarbij toch
ook vrij veel leden last hadden van een
weigerende of slechtwerkende i-pad
wordt de vergadering met een
bescheiden hamerslag gesloten.

Wilt u graag de waarde van uw woning
of bedrijfspand weten?
Bel dan voor een gratis waardebepaling!

T 046 - 48 10 346
15
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VV Spaubeek dankt SPAR Salden

VV Spaubeek is erg in haar nopjes met het aan het begin van dit seizoen afgesloten hoofdsponsorcontract met SPAR Salden.
Het hoofdsponsorschap zien beide partijen als een eer en als vereniging zijn we in alle opzichten erg blij met SPAR en de
persoon Niek Salden. SPAR Salden zoekt net als de voetbalvereniging de samenwerking actief op en kijkt waar dingen samen
beter gedaan kunnen worden. Teamwork zogezegd.
Een mooi voorbeeld daarvan is de spaaractie die in december en januari georganiseerd is door SPAR Salden.
De spaaractie waaraan de klanten van SPAR Salden de laatste weken punten konden sparen voor diverse Spaubeekse
verenigingen heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van € 479,00 opgeleverd.
VV Spaubeek bedankt SPAR Salden dan ook heel hartelijk voor deze geboden kans en ziet uit naar volgende vormen van
samenwerking.
Een dankjewel is hier ook op zijn plaats voor alle mensen die bij het verdelen van de muntjes over de diverse verenigingen hun
hart voor de voetbalvereniging hebben laten spreken.

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
16

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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!!!! Attentie, Attentie !!!!
!!!! komt dat zien, komt dat zien !!!!
Beste mensen,
Het is het weer zo ver. De spelers zijn weer
met volle inzet bezig om dit jaar weer een
mooi toneelstuk op de planken te brengen.

Het toneelstuk
“HOERA, ’T IS INNE JÓNG”
(gespeeld in dialekt)
Een komedie in drie bedrijven.
“HOERA, ’T IS INNE JÓNG”, is de titel van
de komedie die “Sjpaubik Sjpeelt” in maart
2017 op de planken gaat brengen.
Op de dag dat dokter Willy de Wever en zijn
vrouw Henny precies een jaar getrouwd zijn, wordt hun hele
droomwereld op de kop gezet. Dat komt niet alleen door de
komst van de schoonouders van dokter de Wever, maar ook

een vriendin van Henny dient zich aan
en dan is er ook nog advocaat Paul
Welling, die op zoek is naar dokter de
Wever. Deze laatste, die overigens een
studievriend van de Wever is komt met
zeer opmerkelijk nieuws uit de studententijd. Nieuws dat het hele huishouden op zijn kop zet, waardoor Paul
Welling samen met de Wever alles uit
de kast moet halen om ervoor te zorgen dat dit nieuws niet ter ore komt
van Henny en haar ouders. De ene verwikkeling volgt op de andere en op het
moment dat “d’r jóng” in huize de
Wever zijn opwachting maakt is het
hek helemaal van de dam. Hoe haalt
Willy zijn hoofd nog uit de “scheidingsstrop” ? Krijgt Paul
Welling alles nog op rij ? En welke duit doende schoonouders
en vriendin Helga nog in het zakje?
Al met al voldoende ingrediënten voor een vanouds zeer plezierige toneelavond, zoals u die van “Sjpaubik Sjpeelt” gewend bent.
Ed Gubbels, regisseur.
Het stuk word gespeeld op zaterdag 18 en zondag
19 en zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017
in het MFC Musschenberg 101 Spaubeek.
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) Kaartjes € 8,-

Tot ziens; Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”

Kaartjes zijn te verkrijgen:
M. Knols 046-4431594
Glenn Bloemsierkunst Hobbelrade 2 Spaubeek
Bakkerij v.d.Bongard, Zandstraat 15 Spaubeek
Of via E-mail secretariaat: batjakker@home.nl
Deze informatie is ook te vinden op onze
website: www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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DIART

edelsmeden

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

NOTENKRAKERSTOCHT
Muziekkorps St. Callistus
Op zondag 2 april a.s. organiseert het
wandelcomité van Muziekkorps St. Callistus
Neerbeek weer de jaarlijkse
NOTENKRAKERSTOCHT.
U kunt kiezen uit 4 afstanden n.l. 9, 12, 18 of 23 km door
een afwisselend landschap met hellingbossen en open
vlaktes en met prachtige vergezichten.
De tocht gaat ook langs de meanderende Geleenbeek
lopen.
Vertrek vanaf café De Keulsteeg, Keulsteeg 43 in
Neerbeek.

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

Burg.

Janssenstraat 10 a • 6191
046 437 7140

JC

Beek

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

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

Uw adres voor:

Inschrijven vanaf 8.00 uur tot 14.00 uur voor 9 en 12 km
en tot 12.00 uur voor 18 en 23 km.
Kosten € 2,50 per persoon, leden van KWBN op vertoon
van lidmaatschapspas € 1,50.
Het rustpunt waar u
kunt genieten van
koffie, fris, vlaai,
belegde broodjes
en soep, is in het
IVN-Spau-Beek
onderkomen, waar
u eventueel een
kleine rondleiding
kunt krijgen of
vragen over de
natuur kunt stellen.

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

Tot 2 APRIL

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

voor al uw officiële legitiematiebewijzen
zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

Postkantoor
18

Servicepunt

Servicepunt

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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BRZ biedt kinderen meer
sportmogelijkheden met FLEXtennis

Introductieles Tenniskids in maart voor alle
kinderen van Beek

FLEXtennis is nieuw!
Tenniskids zijn kinderen die starten met tennis. Er zijn verschillende categorieën, waarin het
kind kan doorgroeien van mini tot
grootveld-speler.
Met FLEXtennis willen de trainers
van BRZ aan deze kinderen meer
sportmogelijkheden bieden.
FLEXtennis betekent namelijk dat het kind
naast twee vaste trainingsmomenten per
week ook op de andere dagen in diezelfde
week kan komen trainen.
Gewoon als extraatje of om een les in te
halen.

Op zaterdag 25 maart zijn de kinderen t/m 12 jaar uit Beek
welkom bij BRZ. Er is dan een proeftraining en er wordt informatie gegeven aan de ouders.
Aanmelden kan via www.brztennis.nl.
Ook volwassenen kunnen kennismaken met tennis bij BRZ!
Tennis is een leuk spel dat je met je gezin of vrienden kunt leren spelen van je 5e
tot je 80e. De combinatie van sportiviteit en gezelligheid staat voorop.
Wij organiseren speciale zomercursussen zodat je snel met je gezin of vrienden
een leuk balletje kunt slaan. In april starten ook voor volwassenen beginnerscursussen tennis. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar trainers@brztennis.nl.
Info www.brztennis.nl.

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

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

www.vluggen.com
19
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Van horen
zeggen …
Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Bij de oorspronkelijke aanleg
werkt alles, maar waarom nu
dan niet?
Dat kan wel eens gebeuren; iets
wordt aangelegd en het werkt.
Alle omstandigheden zijn in
orde. Hoe lang duurt zoiets?
Waar is het van afhankelijk?
Laten we elkaar nu niets
wijsmaken. Hoelang is lang?
En wat kan allemaal invloed
hebben op slijtage?
Soms gaat het heel vlug.
Maar nu hoorde ik toch iets: de
verwarming van de tennisbanen
werkte niet. Ja, ik bedoel buiten,

niet binnen. Had men hier
geprobeerd het binnenste buiten
te krijgen? Waar moet die verwarming nu werken?
Loop er eens langs, ik bedoel,
langs die tennisbanen. Wel goed
gekleed, want je weet nooit of
alles is zoals gedacht, gehoopt of
gedroomd. Zonder verwarming is
het voor een korte broek
misschien net te fris, maar je gaat
toch niet tennissen in een lange
broek, ongeacht de leeftijd.
Ik bedoel, de leeftijd van de
drager, niet van de broek.
Bent u van uw verbazing
bekomen? Er werkt iets niet.

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

20

Misschien wel een los contact.
Wie zal het zeggen? Vreemd
hoe dingen kunnen gaan.
Enerzijds zit iets te vast,
anderzijds wellicht een los
contact.
Is er wel sprake van contact, of
slaat dit alles en hoort het in de
categorie: Ongelooflijk? Zoek
maar naar het juiste evenwicht
in temperaturen en sluit daar
dan bij aan.
Zo ook met extra toezicht
gedurende de stille uren in de
Haamen.
Wie weet wat er dan te zien is.
Hopelijk niets, anders klopt het
hier ook niet.
Camera’s registreren, maar als
er niets te zien is, wat dan?
Hangen ze wel goed of is het zo
stil dat er gewoon niets te zien
is? De techniek staat toch voor
niets, dat is ook zo bij i-pads in
de gemeenteraad. Als er maar
contact is; ik bedoel geen los
contact!
Kunt u het nog volgen?
Ik niet.
Misschien wel een draadje los,
wie zal het zeggen?
Emes

maart 2017 - NB no. 3:Layout 1

02-03-2017

08:13

Pagina 21

Cursus
‘Moestuinieren’ met
gratis jaarlang huur
perceel in Spaubeek!

IVN Spau-Beek
De cursusavonden (vooralsnog gepland voor
maandag 3 april, 1 mei en 12 juni 2017) zullen
om 20.00 uur beginnen en uiterlijk om 22.00 uur
afgelopen zijn.

Als u zin heeft in lekkere en gezonde
groenten ‘uit eigen tuin’, maar niet
precies weet hoe je die zelf kunt kweken, dan is de cursus ‘Moestuinieren’
écht iets voor u.
In samenwerking met de
Volkstuinvereniging De Looiwinkel
organiseert het IVN Spau-Beek in de
periode april - juni drie cursusavonden
op dat gebied. De cursus is vooral
bedoeld voor beginnende liefhebbers
en zal worden gehouden in het IVNhome, dat is gevestigd in de kelder van het Asielzoekerscentrum
(AZC) Sweikhuizen. Daarnaast zullen we waarschijnlijk ook af en
toe samen naar het moestuincomplex aan de Arntzstraat in
Spaubeek gaan om te bekijken hoe een en ander er nu in de
praktijk uit ziet.
De cursus vormt de ideale opstap voor iedereen die zelf een
moestuintje (of kweekbak) in de tuin wil aanleggen. Maar
tuinieren in een moestuincomplex is ook bijzonder populair.
Wilt u ervaren hoe het is om zelf groenten en fruit te verbouwen
en te oogsten? Als u deze cursus volgt, krijgt u een jaar lang een
gratis stuk grond van ca. 45 m2 van de Volkstuinvereniging
De Looiwinkel aangeboden (normale huurprijs 7,50/jaar, locatie
Arntzstraat)!
De cursus kost € 25,-, waarvoor u niet alleen 3 verzorgde
cursusavonden krijgt (inclusief koffie/thee), maar ook
cursusmateriaal in de vorm van een ‘cursus-doeboek’ en de
getoonde beamer-presentaties. Voor echtparen wordt € 10,reductie berekend.

Opgave voor de cursus (vóór 25 maart) kan op de
volgende wijzen:
- Inlevering van de ingevulde antwoordstrook bij
Wim Koetsier,
Grindakker 10, 6176 JC Spaubeek
- Per mail via: d.w.koetsier@kpnmail.nl
- Telefonisch via 06-12992601
De cursus gaat door als minimaal 10 personen zich
aanmelden. We kunnen maximaal 25 cursisten
herbergen; dus: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
------------------------------------------------------------------------Ondergetekende (Voor-/Achternaam)
………………………………………………………….…………………………………………….………………………………

Meldt zich aan voor deelname aan de Moestuincursus 2017
als single/duo * (doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat

: …………………………….…………………………………………….………………………………

Woonplaats : …………………………….…………………………………………….………………………………
Tel.nr.

: …………………………….…………………………………………….………………………………

E-mailadres : …………………………….…………………………………………….………………………………
Handtekening: …………………………….…………………………………………….………………………………
Evt. opmerkingen van uw zijde:
………………………………………………………….…………………………………………….………………………………
………………………………………………………….…………………………………………….………………………………

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
21
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Problematisch g
‘Mensen met dementie die (zo lang mogelijk) thuis
wonen’, het ideaalbeeld van de Nederlandse
participatie-samenleving. Als het goed gaat, is dat
feitelijk ook zo.
Want wie wil nu niet oud worden in z’n eigen,
vertrouwde omgeving, met bekende mensen om
zich heen die goed voor hem of haar zorgen?
De realiteit is helaas vaak anders.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
LASWERKZAAMHEDEN
ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
COMPLEET SCHADEHERSTEL
ONDERHOUD EN APK
REPARATIE
UITLATEN / ACCU’S
UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
AIRCO ONDERHOUD
VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS
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gedrag als gevolg van dementie
Tijdens deze voordracht wordt dementie in al
zijn vormen toegelicht.
Daarnaast zal er verklaard worden waarmee de
cliënt en zijn omgeving geconfronteerd kan
worden.
Vervolgens zal er ingegaan worden op de
praktische hulp die door de mantelzorger of
omgeving gegeven kan worden. Er zal ruim
voldoende tijd zijn om vragen te stellen.
“Deze lezing is ook toegankelijk voor niet
leden.
Personen die de lezing willen bijwonen worden
verzocht om zich voor 20 maart aan te melden
bij dhr. L. van Oostrom, telefoon 046-4377082
of per mail leon.van.oostrom@gmail.com.”
Spreker: Rob Winkens, HBO-Verpleegkundige
Geriatrie Gerontologie.
Tijdstip: 14.00 uur- 15.30 uur.
Locatie: KBO-Beek, Molenstraat 158 te Beek.

EVENEMENTEN-SEVICE KOMITEE BEEK (opgeheven) schenkt
resterende financiële middelen aan VINCENTIUSVERENIGING BEEK
In de Nuutsbaeker van 2011 werd een
uitvoerig artikel geplaatst over de oprichting en de activiteiten van het in
1974 opgerichte Evenementen-Service
Komitee Beek (E.S.K.).
Dat artikel had tot doel de lezers te informeren over het feit, dat het E.S.K. besloten had om per 1 januari 2011 over te
gaan in de “rust”-toestand.
De argumenten, die hieraan ten grondslag lagen, werden uitvoerig vermeld.
Ook aan deze rusttoestand is thans een
einde gekomen en het Komitee heeft
besloten om zichzelf op te heffen en om

de nog aanwezige financiële middelen
ten bedrage van € 828 te doneren aan
de Vincentiusvereniging Beek, waardoor
dit geld in principe aan de hele gemeenschap Beek ten goede komt, althans bij
hen die in omstandigheden verkeren,
waarin hulp geboden is.
Afgezien is van de gebruikelijke ‘aangeklede’ opheffingsbijeenkomst, geheel in
de lijn waarin het E.S.K. al die jaren zijn
werk heeft gedaan.

jaar is in deze Nuutsbaeker uitgebreid
stilgestaan bij het werk van de
Vincentiusvereniging Beek ten behoeve
van de minderbedeelden in onze samenleving.
Mede dankzij deze extra steun kunnen
zij weer een aantal noden van mensen
die het hard nodig hebben, lenigen.
Anderzijds betreurt men, dat het E.S.K.
met haar enorme verdiensten voor de
Beeker gemeenschap, nu de geschiedenisboeken in gaat.

De Vincentiusvereniging prijst zich gelukkig met deze onverwachte donatie.
In het decembernummer van afgelopen

Namens velen in Beek willen wij
zeggen: mannen van het E.S.K.
hartstikke bedankt!

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

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Foto’s:
Loe Bergers

Foto’s:
Loe Bergers
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Foto’s: Raoul Lamberiks

Foto’s: George Stevens
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1927 90 JAAR KLINKERS IN MEUBELEN
Grootvader en meubelmaker Jan
Klinkers stond in 1925 aan de wieg van
het familiebedrijf.
Vanuit de schuur bij zijn ouders fabriceerde hij verschillende meubels en
startte hij er een handel in.
De zaken gingen goed, er kwam behoefte aan een werkplaats met een winkelruimte, wat in 1927 in de Stegen kon
worden gerealiseerd.
In de oorlogsjaren werd verhuisd naar
een pand in de Brugstraat, waar de fabricage en verkoop van meubels zich
gestaag voortzette.

Zoon Hub (stoffeerder) en echtgenote
Elly breidden vanaf 1958 de zaken aan
de Brugstraat - Molenstraat uit.
Na de overname van een Textielhuis in

Eind jaren veertig kocht Jan Klinkers de
voormalige sigarenfabriek in de
Molenstraat en verbouwde hij deze tot
een winkelpand. Een jaar later was het
riante hoekhuis Brugstraat - Molenstraat
eigendom van Jan Klinkers en behoorde
inmiddels tot een steeds omvangrijker
wordend bedrijf.
De tweede generatie, de gebroeders
Sef, Huub en Jan Klinkers bouwden het
bedrijf verder uit, ieder op zijn eigen terrein, een gedegen vakopleiding en jarenlange praktijkervaring waren hier de
rede van. Zij verdeelden uit efficiencyoverwegingen onderling de taken naar
vakbekwaamheid en interessesfeer.

26

1982 werden ook drie van hun kinderen
bij de winkels betrokken. In 1985 werd
een meubel- en woninginrichting zaak te
Echt overgenomen.
Begin jaren negentig nam de derde generatie het definitief over en zette op
hun eigen wijze een florerende familietraditie voort.
Zonder in detail te treden over het luisterrijke verleden, kunnen we stellen dat
deze generatie er mede voor gezorgd
heeft dat “Klinkers” in Beek een begrip
is.
Hierbij mag zeker niet onopgemerkt blijven dat, mede onder invloed van de respectievelijke echtgenotes en hun handelsgeest in de loop der jaren “Klinkers
Body-Fashion” aan de Brugstraat ook
een niet te missen zaak is geworden.
In de afgelopen ontwikkelingen hebben
we bij Klinkers veel aanpassingen gezien. Er is altijd oog geweest voor veranderingen in de tijdgeest.
Waar vroeger de nadruk vooral lag op
degelijke zitmeubelen zien we nu steeds
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2017

meer de vraag naar relaxfauteuils die
met simpele bediening een natuurlijke
houding bieden waardoor lichaam en
geest optimaal kunnen ontspannen.
Wilt u verder kijken dan relaxfauteuils,
dan biedt een luxe slaapcomfort u ook
haast ongekende mogelijkheden, denk
hierbij aan kwaliteits matrassen, boxsprings en bijpassend bedtextiel en benodigdheden.
Verder leveren ze ook “zorgbedden” het
hoog-laag ledikant. U kunt ook terecht
voor woningstoffering, denk hierbij aan
de ruime sortering gordijnen raamdecoraties vloerbekleding: tapijt, vinyl. Naast
een deskundig advies staan kwaliteit en
een goede service hoog in het vaandel.
Aan degelijkheid zal het ook in de toekomst niet ontbreken.

Loop tijdens de komende
Paasveejaarmarkt op 2 april 2017
gerust naar binnen en doe uw
voordeel met interessante
aanbiedingen.

“Klinkers in Meubelen” zet ook in
de toekomst in op duurzaamheid.
U kunt er kiezen uit een uitgebreide collectie qua model en kleur, die jarenlang
meegaat en uw interieur beslist siert.
Het jaar 2017 staat in het teken van ons
90 jarig jubileum waar in de loop van het
jaar verschillende acties zijn.

Rijksweg-zuid 210
6134 AG Sittard
Tel. 046 - 452 31 11

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

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

www.bowlingstardust.nl
27
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Kazuifels, stola's, paramenten en meer uit de hele wereld
Expositie “De mode in de kerk” in kerk Genhout
De mode in de kerk gaat mee met de seizoenen of nog beter: met de
feestdagen. Het belangrijkste kledingstuk voor de priester is zijn stola. Dit
en veel meer ontdekt u tijdens de boeiende expositie "de mode in de
kerk" in Het Sint Hubertus Kunstcentrum, in de Hubertuskerk van
Genhout.
Pastoor John van Oss s.m.m. is de samensteller.
Hij vertelt: "De stola is het belangrijkste kledingstuk voor een priester in
functie. Zoals de burgemeester een keten draagt bij officiële gelegenheden, draagt de priester zijn stola. Vaak ontvangt de priester een eigen
stola bij een priesterwijding of een jubileum."
Het kazuifel, die onder de stola wordt gedragen, heeft zich in de loop der
eeuwen ontwikkeld. In het begin was het een volmaakte cirkel van stof
met een halsopening in het midden, later werd deze kleiner en stijver,
maar met meer borduurwerk. Deze ontwikkeling begon met het "klokmodel" en eindigde met het "Romeinse model". Waar in het westen de zijkanten van het kazuifel korter en korter werden, verkortte in het oosten de
voorzijde van het phelonion, wat eerder een kapmantelmodel geeft.
Tegenwoordig worden in Nederland vooral gotische modellen gedragen
en soms zelfs klokmodellen. De versiering en het materiaal van de huidige modellen kazuifels zijn modern en lijken niet op die van de middeleeuwse kazuifels.
Tijdens de expositie in Genhout kunt u bijzondere stola’s bewonderen uit
tal van landen. Ze komen uit de missiegebieden van de paters
Montfortanen, maar ook uit de eigen regio. Wat te denken van een stola
waarop tekeningen van Eugène Eggen zijn verwerkt?
Er zijn strakke Romaanse kazuifels van voor de Tweede Wereldoorlog en
eigentijdsere gotische kazuifels, vooral van na de vernieuwing van de liturgie. U ziet verder allerlei voorwerpen en gewaden die gebruikt werden
en worden, waaronder koormantels, die onder andere werden gebruikt in
Heilige Missen met drie en meer priesters.
De expositie "de mode in de kerk" toont stola's uit de hele wereld, versierd met kralen en schelpen (uit Borneo), bamboe (uit de Filippijnen) en
meer. Uit Congo stamt een kazuifel in de carnavalskleuren.
Sint Hubertus Kunstcentrum
Het Sint Hubertus Kunstcentrum in Genhout herbergt de stichting
Centrum voor Religieuze Kunst en van het Montfortaans Erfgoed. De
stichting wil de kerkelijke kunstschatten van Limburgse kunstenaars en
van het Montfortaans Erfgoed veilig stellen voor de toekomst. Dit gebeurt
onder andere door exposities en rondleidingen door de Hubertuskerk.
Deze kerk is een toonbeeld van Limburgse kunst uit de jaren '30.
Kerk en exposities zijn gratis toegankelijk. Een vrije gave wordt op prijs gesteld. Kerk en kunstcentrum zijn geopend op de derde
zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn dan ook rondleidingen met uitleg. Elke zondag na de heilige mis van 9.30
uur kan de expositie worden bewonderd. Groepen vanaf vier personen kunnen een afspraak maken op andere dagen en tijdstippen via Piet Slangen, tel. 046 - 436 01 29 of 06 - 22 90 34 40 en Pastoor van Oss, tel. 045 - 404 12 27.
De expositie “De mode in de kerk” loopt van tot eind juni. Het adres: Hubertusstraat 59, GenhoutBeek.

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

Aflevering 133

Willen ze naar binnen, of zijn ze net buiten? Wie heeft de fotograaf op deze foto vastgelegd?
Ze staan goed gegroepeerd. De dame is kennelijk niet zonder handschoenen aan te pakken.
Wie kan ons verder helpen op onze zoektocht naar de namen en mogelijke organisatie van deze groep.
Misschien helpt het als we zeggen dat dhr. Sef Mennens in de eerste rij staat.
Meer is ons hierover echter niet bekend.
Wie o wie staat bij dit achttal?
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
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Kunst en Concert in St. Hubertus

Zondag 23 april 2017
Kerk open: 13.30 uur - Aanvang concert: 14.30 uur - Entree: € 10,- incl. consumptie
Voorverkoop: € 9,- Kaarten verkrijgbaar bij Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14, Genhout
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek, Bloemenzaak Manjefiek, Hoofdstraat 41, Schimmert
Bestellen: 046-4375457 of wubaghs@kpnplanet.nl

Kunstenaars:
Ellen Muller
Ellen heeft vooral mensen en
natuur als inspiratiebron.
Zij laat zichzelf, en daarmee
ook haar toeschouwers, verrassen door emoties, vormen,
ritmes, structuren en kleuren.
Zij gebruikt ook actuele
thema’s en tegenstellingen,
zoals arm en rijk, oud en jong,
vrede en oorlog, scheiding en
verbinding.

Met haar doeken, waar enorme (2 bij 2 meter) portretten zijn
te zien, roept ze een extra emotie op; een ontdekkingstocht in
overpeinzingen, herkenbaar in het leven van iedereen, van
alle dag en overal.
Nico Bastens
Nico Bastens
is geboren en
opgegroeid in
Maastricht. Hij
is documentair
fotograaf die
midden jaren
negentig als
amateur zijn
eerste stappen in de fotografie maakte.
Zijn behoefte aan verbetering en professionalisering deden
hem besluiten tot het volgen van de 3-jarige studie aan de
Nederlandse Fotovakschool. Hij slaagde in 2009,
gespecialiseerd in documentaire fotografie.
Begin 2011 vervolgde hij zijn studie voor een hogere graad
aan de Fotoacademie in Amsterdam, opnieuw in documentair.
In juni 2012 slaagde hij cum laude.
Michel van Henten
Michel, geboren in ’s
Graveland (1979), volgde een
opleiding beeldhouwer aan
de Hogeschool voor de
Kunsten, afdeling autonome
beeldende kunst,
beeldhouwen te Utrecht van
1998 – 2002.
Michel maakt beelden van
hout en brons, maar voegt
ook bladeren toe, veren en
aarde. Vaak zijn het mensfiguren, meestal naakt, dat wil
zeggen zonder pantser, soms
in zichzelf gekeerd, getroebleerd, gemankeerd. Met het
materiaal hout is hij al van jongs af aan bekend.

KUNSTWERKEN van:
Ellen Muller, monumentaal kunstenaar
Nico Bastens, documentair fotografie
Michel van Henten, beeldhouwer
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CONCERT door:

Kunstcentrum
Artiesten:
De Moeze-band.
Zij maken muziek vanuit hun hart.

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
De Moezeband van Daelzicht
Veronika Burenko sopraan
met pianobegeleiding van Sofia
Raichenko
Hoorn Ensemble Artamuse
o.l.v. Jan Kitzen

De
moeze-band
is een zeer
enthousiaste
muziekband
van Daelzicht.
De muzikanten bezoeken
dagcentrum
de Munnik in
Holtum en dagcentrum de Dagbeeker in Beek. Beide dagcentra voor mensen met een verstandelijke beperking.
Met versterking van 2 vrijwilligers verzorgen zij ongeveer
15 optredens per jaar. Van kerstoptredens tot carnaval en bij
bv. verzorgingstehuizen tot een gezellige avond bij de dames
van Zij-actief. Maar ook bij de Kennedy-mars en de zomermarkt in Grevenbicht zijn ze al vele jaren actief.
Veronika Bukarenko
Een jonge Russische sopraan
met een geweldige uitstraling en
die met haar bijzonder heldere
stem al veel harten heeft doen
smelten.
Veronika is geboren in Krasnodar,
Rusland. Op 16-jarige leeftijd
start zij een studie zang/opera te
aan Het Gnesis College of Music
te Moskou. Na 3 jaar vervolgt zij
haar studie aan het Chakovsky
State College die zij cum laude
afsloot in 2011. Al tijdens haar
studie zingt zij voor de Russische Academie van de Kunst en
treedt zij regelmatig op in het Bolshoi theater. Na 2 ½ jaar
besloot zij zich meer te gaan verdiepen in de Italiaanse en
Europese muziek. Zij meldt zich aan, aan het conservatorium
van Milaan en 2 jaar later wordt zij uitgenodigd voor het
uitwisselingsprogramma “Erasmus” aan de conservatorium
van Maastricht.
Zij zal op piano worden begeleid
door Sofia Raichenko.
Sofia is niet zomaar een pianiste. Ook zij is een uitzonderlijk talent.
Sofia is geboren in Kiev,
Oekraïne. Op 6 jarige leeftijd
neemt zij piano en zanglessen
en al snel wint zij vele prijzen in
zowel de Oekraïne als in de rest
van Europa. Op 14-jarige leeftijd
start zij een studie aan het
Muziekinstituut van Kiev. Tijdens
haar studie is zij al winnares van
diverse concoursen zoals het Prokofiev concours en het
Bortniansky kamerkoor concours. Zij studeert cum laude af.
Zij vervolgt haar studie aan de Tchakovski Akademie.
In 2013 gaat zij verder studeren aan het conservatorium te
Maastricht. Ook hier wint zij vele prijzen. Te veel om op te
noemen.

Hoornensemble Artamuse
Het hoornensemble staat bijna
20 jaar onder leiding van Jan
Kitzen, hoorndocent bij
Artamuse Sittard-Geleen.
Hoorndocent bij Schunck
Muziekschool in Heerlen en dirigent van verschillende orkesten
in Limburg.

Het ensemble heeft in die
jaren bestaan uit een wisselende bezetting. Sinds
enkele jaren heeft er weer
een wisseling plaatsgevonden en is er een nieuwe generatie zeer talentvolle jonge hoornisten aan de groep toegevoegd. Momenteel
bestaat het hoornensemble uit Iris van der Heijden, Maartje
Peltzer, Lynn Tijssen, Joep Tummers en Camiel Lemmens.
Lynn en Camiel zijn ook opgenomen in de talentenklas van
Artamuse.
Het repertoire is zeer breed. Het bestaat uit traditionele jachtmuziek, waar de hoorn zijn bekendheid aan ontleent , originele composities en bewerkingen van bekende lichtere werken.
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
Het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph is opgericht in 1924,
in eerste instantie onder de naam Waubachs Mannenkoor.
Nog tijdens het oprichtingsjaar werd de naam gewijzigd in
Mannenkoor St. Joseph. De huidige naam kreeg het koor in
1989 . Per 1 januari 2017 telt het koor niet minder dan
72 actieve zangers.

Het repertoire is zeer gevarieerd en omvat naast opera- en
concertwerken ook meer eigentijdse muziek en volksliederen.
En teneinde enthousiasme en draagkracht te maximaliseren
worden de zangers actief betrokken bij onderhoud en vernieuwing van dit repertoire.
Het koor staat onder leiding van dirigent Jules Luesink en de
pianobegeleiding is in handen van Mariëlle Frijns.
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Michel
de Jong

Imme
de Jong

De gemeente Beek wil een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in
Spaubeek realiseren. Een multifunctionele voorziening, waar de basisschool,
verenigingen, het huidige MFC en andere organisaties onder 1 dak worden
samengebracht en waar dagelijks activiteiten voor jong en oud gaan
plaatsvinden.

Inwonersbijeenkomst
Ietje
Heemels

dinsdag 28 maart
locatie: mFC Spaubeek tijd: 19.30 – 21.00 uur
Om u te informeren over de laatste stand van zaken omtrent
de Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek, nodigt de
gemeente Beek u graag uit voor de inwonersbijeenkomst.

Marion
Meijs

Meer informatie op
www.gemeentebeek.nl/kernenbeleid
en op onze facebookpagina BMV Spaubeek.
Guido
Geerkens
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Unne Baeker Auwt Prins in Dubai
plaats, waardoor het geheel werd
afgelast en verplaatst naar een
later tijdstip in Keulen. Ook in
Keulen werd de spreekwoordelijke
tent op z’n kop gezet en werden zij
tot winnaar uitgeroepen!

In navolging van (inter)nationale TV-programma’s als Idols, The X-factor en
Holland Got Talent organiseerde DHL
Express in Nederland een vergelijkbare
contest: DHL Got Talent.
Ook Orange Glory, in Beek bekend van
hun optreden tijdens de Grwoate Zitting
in 2015 en bestaande uit Ilkin, Dina en
Roel (Klomp), deed hieraan mee.

De Nederlandse wedstrijd werd door
hen gewonnen met een remix van
‘Rhythm is a dancer’ en een deelname
aan de Europese finale was een feit. In
eerste instantie zou deze plaats vinden
in Parijs. Echter, datzelfde weekend
vonden hier de vreselijke aanslagen

Na verschillende optredens in
België, Griekenland en Polen had
Orange Glory de eer om van 11 tot
en met 16 januari jl. op uitnodiging
van DHL Express naar Dubai te
vliegen. Er was een optreden geboekt in het Atlantis The Palm hotel
tijdens het Focus 2020 Event, zijnde een
evenement georganiseerd voor alle topmanagers van DHL wereldwijd.
Tijdens een waanzinnig galadiner, waarbij ook sponsoren en een afvaardiging
van de Koninklijke familie van Dubai
aanwezig waren, traden de diverse winnaars van DHL Got
Talent op. De optredens varieerden van
een (mannelijke) paaldans-act uit Vietnam
tot een traditionele
danseres uit het
Afrikaanse Burkina
Faso en van een
voormalig
achtergrondzangeres van
Ray Charles tot een
rapper, DJ en drummer uit Beek.
De overige dagen
werden de DHL Got
Talent-winnaars nog
verrast met diverse excursies en diners
op de mooiste plekken van Dubai. Zelfs
Kim Kardashian was onder de indruk
van al hetgeen Dubai te bieden heeft. Zij
was op datzelfde moment in het
Atlantis-hotel opnames aan te maken
voor haar real life serie ‘Keeping Up With
The Kardashians’ van MTV.

Kortom, een fantastische ervaring voor
een Baeker Auwt Prins, met als hoogtepunt het optreden voor de prinsen van
Dubai.

Na afloop van het optreden spraken
deze nog persoonlijk met de artiesten,
maar helaas mochten geen foto’s worden gemaakt.
Desondanks zijn ‘the Royals’ bij het verlaten van het galadiner op de gevoelige
plaat vast gelegd.
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START TO RUN cursus van AV CAESAR
Na de winter, met de lekkere zonnige zomerdagen in het vooruitzicht, kun je in blakende
conditie komen door deel te nemen aan
een nieuwe START TO RUN cursus van
AV CAESAR.

ELKE LES 18.00 tot 19.30 uur
BESTAAT UIT:

START:
Woensdag 5 APRIL 2016 van 18.00 tot
ongeveer 19.30 uur.
Hierna nog 12 woensdagen looptraining van
18.00 tot 19.30 uur.
De 13e woensdag op 28 juni 2016 sluiten we het
Start to Run programma af met een officieel geklokte
5 km. gelopen op de atletiekbaan van AV Caesar.
PROGRAMMA:
Les 1 introductie met een consumptie. Lezing over schoeisel
en kleding, lezing van gewichtsconsulente, lezing van de fysiotherapeut over blessurepreventie, kennismaking van trainster(s) en bespreken van het schema.
Les 2 t/m 12 opbouwend schema tot het lopen van 5 km.
Les 13: Afsluiting met het lopen van een 5 km., diploma uitreiking met consumptie en gezellig samen zijn.
Tevens zal er informatie verstrekt worden over de mogelijke
overstap naar een van de drie gezellige loopgroepen van AV
CAESAR

Inlopen
Warming-up
Loopscholing voor langzame verbetering van de
looptechniek
Loopprogramma
Cooling-down
KOSTEN:
60,00 euro over te maken op nr: NL05 RABO 0104 9022 64
t.n.v. AV Caesar Beek onder vermelding van start to run en je
naam.
Dit bedrag dient voor de start van de start to run op de rekening van AV Caesar te staan.
INSCHRIJVEN:
info@avcaesar.nl
Vermeld naam, adres en woonplaats en als het kan je emailadres.
Op die manier kan er voordat de cursus begint een aantal
vragen worden gesteld, waardoor de introductie minder tijd in
beslag neemt en we eerder met lopen kunnen beginnen.
Na inschrijving en betaling kun je vanaf 20 maart een reactie
verwachten.

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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TRAINER (s) :
Start to run wordt gegeven door een gediplomeerde looptrainer opgeleid bij de Ned. Atletiek bond, die tevens als maatschappelijk werker kennis heeft van geestelijke en verstandelijke en lichamelijke beperkingen en een gediplomeerd
chi-running trainer die als eigenaresse van een sportzaak het
juiste advies voor schoeisel en houding kan geven. Indien er
veel deelnemers zijn, zal er naar een 3e trainer gezocht wor-

den, die ook altijd gediplomeerd zal zijn.
Ook EHBO en reanimatie kennis is aanwezig.
Aarzel dus niet en durf je loopschoenen aan te trekken en
ervaar hoe gezond lopen kan zijn voor geest en ledematen.
Namens AV Caesar
Els Rovers en Hanneke Hurst

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

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Dit voorjaar organiseert Fanfare St. Caecilia
Dit voorjaar organiseert
Fanfare St. Caecilia weer een aantal
evenementen, die we graag bij u
onder de aandacht willen brengen.
Hieronder vindt u een overzicht van
de belangrijkste evenementen.

Kienavond 30 maart 2017
Op donderdag 30 maart a.s. om 19.30
uur vindt een ouderwets gezellige kienavond plaats in MFC ’t Raodhoes. Deze
kienavond wordt georganiseerd door
het ereledencomité van Fanfare St.
Caecilia Spaubeek. Uiteraard zijn er
prijzen te verdelen, waaronder geldprijzen en levensmiddelenpakketten.
U bent van harte uitgenodigd op 30
maart a.s. in het MFC!
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf
19.00 uur.

(in goede staat, d.w.z. zonder vlekken
en heel), met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot maat 80.
Inbrengen kleding
Maandag 3 april van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 4 april van 10.00 - 14.00 uur
Verkoop kleding
Woensdag 5 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 6 april van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen
niet-verkochte kleding
Donderdag 6 april van 19.00 - 20.30 uur

Zomerkledingbeurs damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
3 t/m 6 april 2017
Van 3 t/m 6 april 2017 organiseert het
damescomité van Fanfare St. Caecilia
Spaubeek de zomerkledingbeurs in
MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101
Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor
kinder-, tiener-, dames- en herenkleding

Tijdens de beurs gelden de
volgende regels:
• Maximale inbreng 60 kledingstukken
per inbreng(st)er.
• De prijs van een artikel wordt vastgesteld door de taxatrices van het damescomité.
• Indien de inbreng(st)er de prijs te laag
vindt, mag de taxatrice het kledingstuk weigeren.
• Het hoogste bedrag waarvoor een

kledingstuk getaxeerd wordt is € 50,-.
• Buiten de beurs om wordt niet
gehandeld.
• De helft van de opbrengst van een
kledingstuk is voor het damescomité,
de andere helft is voor de
inbreng(st)er.
• Niet verkochte kleding kan tegen
overleg van het ontvangen reçu op
het vastgestelde tijdstip n.l.
donderdag 6 april van
19.00-20.30 uur worden opgehaald.
• Kleding die niet wordt opgehaald,
vervalt aan het damescomité.
• De kleding kan niet op zicht worden
meegenomen, alles dient direct te
worden afgerekend.
Voor eventuele vragen,
bel 046-4432056 of 046-4432215.
Op woensdag 5 april staat om
10.00 uur de koffie voor u klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

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

voordeuren

garagedeuren

horren

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

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl
NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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a weer een aantal evenementen
Lentetocht Spaubeek
op zondag 9 april 2017
Op zondag 9 april organiseert het wandelcomité van fanfare st. Caecilia
Spaubeek haar jaarlijkse Lentetocht. De
routes van 8-12-20 en 25 km gaan zoveel mogelijk door natuur en over onverharde paden. Echter, na een lange
winterperiode worden de ergste modderpaden vermeden. Dit jaar lopen alle
routes grotendeels aan de zuidkant van
de autosnelweg A76, vooral door holle
wegen en langs grote, eeuwenoude carréboerderijen. Op alle afstanden is gezorgd voor binnen rustplaatsen met toiletten.
Startplaats: Multifunctioneel Centrum ‘t
Raodhoes, Musschenberg 101, 6176
BE Spaubeek.

Inschrijfgelden:
€ 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
kinderen t/m 14 jaar gratis, mits onder
begeleiding.
IVV stempel verkrijgbaar
Op startplaats en controles consumpties
tegen wandelaarsvriendelijke prijzen.
Let op: s.v.p. niet op de stoep parkeren,
maar gebruik toegestane parkeerplaatsen.
Bereikbaarheid: met de auto via de A76
afrit 3 en bewegwijzering volgen.
Trein: NS-station Spaubeek op
15 minuten loopafstand tot startlokaal.
Bus: Arriva lijn 54, halte Spaubeek
centrum, op 5 min loopafstand.

U kunt starten vanaf 7.00 tot 11.00 uur
voor 25 km, tot 12.00 uur voor 20 km
en tot 14.00 uur voor 8 en 12 km. Het
startlokaal sluit om 17.00 uur.
Voor inlichtingen:
Hub Stevens 046-4433490
Tot ziens in Spaubeek op 9 april 2017!

Vincentiusvereniging Beek
Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in
nood. Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van
de landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
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Bridge Club Beek 60 jaar
oud maar springlevend

KBO Beek
Woensdag 19 april
Voorlichtingsmiddag over het thema

Bridge is een populaire ‘denksport’.
In Nederland zijn er een half miljoen mensen die bridgen
waarvan honderdduizend lid zijn van de Nederlandse Bridge
Bond.
Er wordt veel gebridged door ouderen, die hebben de tijd om
te bridgen. Maar de Nederlandse wereldkampioenen van
2016 Brink en Drijver zijn toch gewoon heel jong.
De Bridge Club Beek bestaat dit jaar zestig jaar en telt
zestig leden. Er wordt het hele jaar door gebridged op de
donderdagavond, dus ook in de zomermaanden.
Twee keer per jaar is er een interne competitie van zes donderdagavonden; de rest van de avonden is het vrij bridgen.
Daarnaast zijn er enkele bijzondere bridgedrives, waaronder
dit jaar een feestelijke naar aanleiding van het jubileum. Bij de
Bridge Club Beek staat plezier in het bridgespel voorop!
Informatie waaronder de uitslagen is te vinden op
www.bridgeclubbeek.nl
Vanaf half september organiseert de Bridgeclub Beek een
cursus bridge op drie niveaus van beginnelingen tot
gevorderden.
Voor het volgen van die lessen hoef je geen lid te zijn van de
Bridge Club Beek. Opgave kan bij Herman Winands e-mail
info@bridgeclubbeek.nl tel. 0613202175

“Ouderen & Veiligheid”
De voorlichting wordt verzorgd door
PIW en door mevrouw Desiree
Vrouwdeunt gepresenteerd.
Onderwerpen die
aan de orde worden
gesteld hebben
betrekking op
situaties die we
dagelijks tegen
kunnen komen.

OUDEREN & VEILIGHEID
ag ik
Wat m n?
zegge

Zoals;
H
deur ad ik de
maa
gela r dicht
ten!

- er staat een
verkoper aan de
deur of
- iemand vraagt
naar persoonlijke
gegevens of
- hoe kan ik veilig
pinnen

Nieuw leden zijn van harte welkom.
Aanmelden via
info@bridgeclubbeek.nl
of bij de secretaris Leonie
Roebroek tel. 045-4052412
of 06-651088835

Dan zijn onze Veiligheidscoaches
er voor u!

Deze middag is ook toegankelijk voor niet leden.
Personen die de middag
willen bijwonen worden
verzocht om zich voor
19 april aan te melden
bij dhr. Lei van Oostrom
of per mail
leon.van.oostrom@gmail.com.
De aanvangstijd is 14.00 uur
en de locatie is KBO-Beek,
Molenstraat 158 te Beek.

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

www.bloemerievangurp.nl
38

ken
Ik te s!
niet

Voelt u zich wel eens onveilig in
het dagelijks leven?

Met de Bridge Club Stein wordt een samenwerking
verkend. Mogelijk leidt dat tot een fusie.
Saillant is dat de Bridge Club Stein twintig jaar geleden ontstond uit de Bridge Club Beek toen een aantal niet-rokende
leden na verhitte discussies het niet langer konden harden en
uit de club stapten. Inmiddels is de rook opgetrokken!

Wat wil
die
meneer?

Hulserstraat 83, Geulle | T 043 364 13 08
www.vissers-woninginrichting.nl
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de Hartstichting
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Evenementenrooster

2017-2018

Van 2 t/m 8 april vindt de jaarlijkse collecte
van de Hartstichting plaats.
Al voor de 50ste keer gaan de collectanten langs de
deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd
tegen hart- en vaatziekten. Juist in dit jubileumjaar
willen de collectanten, waarvan 70 in Beek, zoveel
mogelijk geld ophalen voor het werk van de
Hartstichting.
De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting aan patiënten. Jaarlijks worden miljoenen
euro gestoken in onderzoek dat er op gericht is
hart- en vaatziekten eerder op te sporen en te behandelen. Uitvoerige informatie is te vinden op de
website www.hartstichting.nl
De jaarlijkse collecte in de Hartweek is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Hartstichting.
Vorig jaar werd in Beek (incl. Neerbeek, Geverik en
Genhout) ruim 4000 euro ingezameld.
Graag verzoeken we u zeker dit jaar de
Hartstichting te ondersteunen door een bijdrage
aan de collecte. U kunt ook online een eenmalige
bijdrage geven vis de website.
Alvast hartelijk dank!

10% KORTING*
* Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u
10% korting op al uw slijpwerk.

WIJ VERZORGEN AL UW SLIJPWERK
Vleesmessen, broodmessen, stofscharen,
huishoudscharen,kappersscharen,
gehaktmolenmessen,tafelmessen met of zonder kartel
Takkenscharen, grasscharen,heggescharen (hand &
electrisch),houthakselmessen, snoeischaren,grasmaaiers
(cirkel & kooi),kettingzagen
Cirkelzagen, handzagen, lintzagen,houtbeitels,
schaafmessen,vlakbank messen, frezen, boren

SLIJPERIJ EN GEREEDSCHAPHANDEL

KARVEELWEG 13
TEL. 043 - 363 21 14
6222 NJ MAASTRICHT FAX 043 - 362 63 88
WWW.SIKO-TOOLS.NL
WWW.SIKO-TOOLS.NL
POSTBUS 194
INFO@SIKO-TOOLS.NL
6230 AD MEERSSEN INFO@SIKO-TOOLS.NL

16 maart
19 maart
18, 19, 25 en
26 maart
23 maart
18, 19 maart
24, 25, 26 mrt
19 maart
19 maart
30 maart
1 april
2 april
2 april
3 t/m 6 april
9 april
9 april
12 april
16 april
20 april
23 april
26 april
27 april
29 april
10 mei
13 mei
18 mei
21 mei
21 mei
21 mei
15 juni
17 juni

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt” Toneeluitvoeringen in het M.F.C. Spaubeek,
Musschenberg 101, aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ brengt een klucht “Döbbel gebook” in het
Asta Theater in Beek; aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.15 uur
Voorjaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Cantorinato Landgraaf
Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Hef het glas op de 75ste Paasvee Jaarmarkt
Paasveejaarmarkt 2017
The Canadian Brass -100 jaar Fanfare Sint Antonius, Parkstad Limburg Theater Heerlen 19.00 u
Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Lentetocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Your Sunday Your Feeling, Beauty Event Asta Theater Beek
Lezing over Angelika Kaufman door mevr. Van Romondt, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Garage / Oprit Sale Genhout van 10.00 tot 16.00 uur
Lezing over het Mergellandschap door boswachter Van Loo, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
Queensparade Beek
Concert Beeker Liedertafel met het Oeral Kozakkenkoor in het Asta Theater (20.00 uur).
Lezing over de kunst van het dirigeren door de heer Wiche, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
Garage verkoop in heel Geverik, indien voldoende deelname
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v Per Cantare, Vocal Group Odeon en
soliste Sien van Wersch. Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek, 20.00 uur, toegang gratis.
18 juni
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen
18 juni
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
18 juni
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
22 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 juni
Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg Neerbeek, Org. Buurtvereniging ’t Kepelke.
30 juni-2 juli Feestweekend 100 jaar Fanfare Sint Antonius! - Feesttent Genhout
9 juli
Zeskamp (Speeltuin de Kabouter), aanvang 13.30 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
9 juli
Sprookjestocht Organisatie Zvc De Kneeschers
16 juli
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
23 juli
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
27 juli
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
14 t/m 18 aug. KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
20 augustus Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
20 augustus Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
26 augustus Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
27 augustus Straattheater- en muziekfestival ProCult, Oude Pastorie, org. Culturele Werkgroep Beek
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek, 9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
27 september Zomerwandeltocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
7 oktober
Jubileumconcert b.g.v. 165 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
4 oktober
Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
15 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober
Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober
Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
20 okt. t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 oktober
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga! Asta Theater
29 oktober
31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
4 november Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
8 november Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
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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.

Asbestdaken verboden in 2024
Eigenaren zelf verantwoordelijk voor verwijderen asbestdaken
In 2015 is landelijk besloten dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland worden verboden.
Particulieren, bedrijven en instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Wie na
2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. De maatregel moet gezondheidsproblemen
door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en
wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Asbestvezels vormen een gevaar voor de
volksgezondheid.
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan
met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.
Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan
de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.
En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om
bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Is een
asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd,
dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te
(laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot
2024 blijven liggen.

Eigenaren zelf verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor
de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal
35 m2 asbestdak, dat in goede toestand is, zelf verwijderen.
Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. In de meeste
gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. Het verwijderen van
asbest moet zorgvuldig gebeuren. U dient dit altijd te
melden bij de gemeente. Het melden doet u via de landelijke website www.omgevingsloket.nl. Voor het invullen van
het formulier op de website heeft u DigiD nodig.
Stimuleringslening Duurzaam Thuis
De provincie Limburg heeft voor particulieren
per 1 januari 2017 een stimuleringslening
voor de verwijdering van asbest beschikbaar
gesteld. Voor bedrijven en wooncorporaties
is er een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf,
zonnepanelen erop’. Het is van belang om
goed na te gaan waar u voor in aanmerking
kunt komen.
Voor meer informatie hieromtrent kunt u
contact opnemen met Provincie Limburg,
telefoonnummer: 043 – 389 99 99.
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Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de
rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.
Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit
organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking.
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak
met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen
in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte
van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2
bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze
regeling.
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december
2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019
indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes
maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen
13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. Aanvragen kunt u doen via https://mijn.rvo.nl/home.
Voor 2017 is een budget van € 15 miljoen beschikbaar.
Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien
een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst
naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.
De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.
Meer informatie over de subsidie is te vinden op
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregelingverwijderen-asbestdaken/faq.

Speel je in een band en wil je optreden voor publiek? Grijp dan nu je kans!

Jong talent gezocht voor nieuw festival
Tijdens de Paasveejaarmarkt op zondag 2 april a.s. krijgt jong muzikaal talent uit de regio
de kans zich te presenteren aan publiek tijdens Festival JIB. Dit is een nieuw initiatief
georganiseerd door Jong in Beek (JIB), een groep jongeren die activiteiten organiseert voor de
Beekse jeugd van 13 tot en met 23 jaar.
Het festival vindt van 11 tot 17 uur plaats op het pleintje aan Raadhuispark (achter het gemeentehuis). Hier zal een podium worden opgebouwd, zijn eet- en drinkkraampjes aanwezig en is er gelegenheid om
even bij te komen van het struinen langs de marktkraampjes. Rondom dit
pleintje zal ook een graffitiworkshop worden gehouden door Jimmy’s046.
Optreden tijdens Festival JIB?
Heb je zelf een band en wil je je presenteren aan een groot publiek?

Geef je dan vóór 25 maart a.s. op via
jonginbeek@gmail.com. Vermeld in de email je naam,
de bandnaam, je contactgegevens, het soort muziek
dat jullie spelen en eventueel een repertoire. We laten
je uiterlijk 28 maart weten of jullie mogen optreden.
Als je vragen hebt mag je deze ook sturen naar het
bovenstaande e-mailadres. Wij geven geen
vergoedingen aan de bands.
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Inloopvoorziening GGz in Beek
Mensen met psychische of psychosociale beperkingen kunnen gebruik maken van de inloopvoorziening van Zuyderland GGz in Beek. Ook familieleden en mantelzorgers van mensen met
GGz-problematiek kunnen hier terecht.
Op de locatie zijn professionals en ervaringsdeskundigen
aanwezig. Deelnemers kunnen vrijblijvend binnenlopen,
een kop koffie drinken, de krant lezen of mensen
ontmoeten. Ook kan men deelnemen aan activiteiten die
binnen de inloop georganiseerd worden.
De inloop GGz is gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen die om verschillende
redenen wat meer aan de kant staan, niet volop kunnen of
durven deel te nemen aan de samenleving.

Voor de inloop is geen (Wmo-)indicatie nodig.
Inloopvoorziening in Beek (MFC de Molenberg,
Molenstraat 158)
Openingstijden: Maandag
13.00u – 16.00u
Donderdag 09.00u – 12.00u
Contactpersoon voor de inlooplocatie is: Marij Housmans.
Tel: 046-4518914
E-Mail: m.housmans@zuyderland.nl

Beek doet mee aan WNF’s Earth Hour
Op zaterdagavond 25 maart vindt Earth Hour 2017 plaats: Wereldwijd op zoveel mogelijk
plekken tegelijk de verlichting doven, met als doel de mensen bewust te maken van het enorme
energieverbruik van de mensheid. Ook de gemeente Beek doet mee aan dit initiatief van het
Wereld Natuur Fonds (WNF).
Hoe donkerder, hoe beter
Earth Hour is de grootste internationale campagne van het
WNF wereldwijd en iedereen, van jong tot oud, burger of
onderneming, kan zijn of haar steentje bijdragen. Doe de
lampen in en rondom uw huis uit, doof de lampen van uw
bedrijfspand, doof reclame- en sierverlichting enzovoorts.
Hoe donkerder, hoe beter.
Tijdens Earth Hour doven wereldwijd ook diverse bekende
gebouwen hun verlichting. Denk hierbij aan de Euromast in
Rotterdam, de Sint Pieter in Rome, het Paleis op de Dam
in Amsterdam of de Eiffeltoren in Parijs.

Wat doet de gemeente?
In de avond van 25 maart dooft de gemeente de sierverlichting op en rondom het gemeentehuis en andere
gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is een deel van
straatverlichting uitgeschakeld tot het niveau van de nachtverlichting. Met andere woorden, de lampen die normaal
’s nachts uitschakelen (ruim 30% van alle lampen) worden
niet ingeschakeld. De nachtverlichting blijft omwille van
de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid op het
gebruikelijk niveau branden.
Voor de langere termijn wordt er gewerkt om onze straten
slimmer en zuiniger te gaan verlichten zonder dat de veiligheid en de sfeer in het geding komt.
Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 25 maart tussen 20.30 en 21.30 uur
lokale tijd eventuele huis-, tuin- of gevelverlichting niet in te
schakelen, helpt u ook mee. Als bedrijf zijnde kunt u ook
deelnemen door de verlichting in uw bedrijfspand en
reclame en sierverlichting te doven.
Meer info?
https://www.earthhour.org/
https://www.wnf.nl/acties-en-evenementen/earth-hour.htm
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Beek Schoon

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

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

Hondenpenning afgeschaft
Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente de hondenpenning afgeschaft. De penning die u nu heeft,
mag u houden. De hondenbelasting blijft bestaan.
De hondenpenning was bedoeld om te kunnen controleren
of de eigenaar wel hondenbelasting had betaald. In de
praktijk blijkt deze controle echter veel effectiever te
kunnen door de huis aan huis controle. Door niet meer met
de hondenpenning te werken, gaat het aan- en afmelden
van een hond bovendien simpeler en sneller. Zo werkt de
gemeente goedkoper en met minder regels.

Voor elke hond die u heeft, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW). Hoe hoog de belasting is, hangt
af van het aantal honden dat u hebt. Krijgt u een nieuwe
hond, verhuist u of is uw hond overleden? Geef dit dan
door aan de BsGW.
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Heeft u de mantelzorgwaardering al aangevraagd?
Gemeente Beek waardeert mantelzorgers met € 175
De gemeente Beek wil graag een blijk van waardering uitspreken aan mantelzorgers voor hun
zorg en inzet voor zorgvragers uit de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom voor hun
mantelzorger een waardering aanvragen van € 175 voor het jaar 2016. De mantelzorgwaardering kan tot en met 31 maart 2017 aangevraagd worden.
Wie is mantelzorger?
Iemand is mantelzorger als hij/zij langdurig en onbetaald
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn/haar persoonlijke omgeving zorgt.
Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander
familielid, vriend of kennis.
Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering gelden onder meer de volgende criteria:
1. De zorgvrager, de inwoner aan wie mantelzorg wordt
verleend, woont in de gemeente Beek, de mantelzorger
hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Beek.
2. Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur
per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt
verleend.
3. Per zorgvrager kan maar één mantelzorgwaardering
worden aangevraagd.

4. De mantelzorger dient geregistreerd te staan bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van
Partners in Welzijn.
Aanvragen
De mantelzorgwaardering 2016 kan nog tot en met
31 maart 2017 worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen dit
formulier per post van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek. Niet geregistreerde mantelzorgers kunnen zich
melden bij het Steunpunt:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens
T 046 - 457 57 00
M avermeulen@piw.nl
M mwehrens@piw.nl

Identiteitsbewijs kwijt?
Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Dan hoeft u geen aangifte meer te doen
bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente. Dit is nodig
om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw
reisdocument.
Verklaring van vermissing
Een verklaring van vermissing afleggen is verplicht om een
nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Ook is het aan te
raden om een verklaring van vermissing te doen als er
geen nieuw identiteitsbewijs aangevraagd hoeft te worden,
omdat u nog een ander identiteitsbewijs hebt. De overheid
registreert bij een verklaring van vermissing het documentnummer van uw vermiste identiteitsbewijs. Deze registratie
helpt bij de strijd tegen identiteitsfraude. U kunt een verklaring van vermissing ook digitaal regelen via onze website.
Aangifte doen bij diefstal
Is uw identiteitsbewijs gestolen? Dan adviseren wij u wel
meteen aangifte te doen bij de politie. Dit is handig als u
verzekerd bent tegen diefstal en dit moet kunnen aantonen.
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Aangifte doen in het buitenland
Bent u uw identiteitsbewijs in het buitenland kwijtgeraakt?
Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Daarna kunt
u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een
noodpaspoort aanvragen. In Nederland hoeft u dan geen
aangifte meer te doen bij de Nederlandse politie. Met het
buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een
identiteitsbewijs aanvragen.
Noodpaspoort aanvragen
Bent u uw reisdocument kwijtgeraakt en moet u onmiddellijk op reis? U kunt dan een noodpaspoort aanvragen.
Het noodpaspoort is alleen om te reizen. Bij de Koninklijke
Marechaussee kunt u het noodpaspoort aanvragen.
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Heeft u een mantelzorgvraag, loop dan gerust
binnen bij het wijkteam bij u in de buurt
In 2017 heeft Partners in Welzijn in samenwerking met de Gemeente bewust gekozen om wijkgericht te werken. Dit betekent dat het Steunpunt Mantelzorg Beek nog beter voor u bereikbaar
is. U kunt tijdens de open inlooptijden van de wijkteams Spaubeek, Neerbeek en Beek terecht
met vragen over mantelzorgen. U kunt overigens bij de wijkteams terecht met alle vragen en
zorgen over mantelzorg waar u zelf geen antwoord op heeft.
Open inloop:
Neerbeek: U vindt de medewerkers van wijkteam
Neerbeek in het Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, op
maandag- en dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek: U vindt de medewerkers van wijkteam Spaubeek in ’t Raodhoes, Musschenberg 101, op maandag- en
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Beek/ De Carmel: U vindt de medewerkers van Wijkteam
“De Carmel” in de muziekschool, Dr. Stassenstraat 88 te
Beek, op dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur en donderdag van 09.00 uur tot 10.30 uur.
Genhout/ Kelmond/ Geverik: neem contact op met
Partners in Welzijn, 046-4575700.

Wat is mantelzorg?
Wij merken dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is
wanneer iemand mantelzorger is. Zorgt u voor een langdurig chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis?
Dan bent u mantelzorger.
Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener,
maar geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid omdat u een
persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.
Zorgt u meer dan 8 uur per week gedurende 3 maanden
per jaar dan komt u ook in aanmerking voor een mantelzorgwaardering van de gemeente Beek. U kunt tot
31 maart 2017 de waardering aanvragen over het jaar 2016.
Lotgenotencontact
In samenwerking met Zuyderland organiseert Steunpunt
Mantelzorg-WM Beek één keer per maand een open
inloop voor mantelzorgers die behoefte hebben aan
lotgenotencontact. Een goed gesprek of gewoon even op
andere gedachten komen onder het genot van een kop
koffie. Als u behoefte heeft om met andere mantelzorgers
te praten over uw zorgen, ervaringen, gevoelens of
gewoon een luisterend oor nodig heeft dan bent u elke
laatste donderdag van de maand welkom.
MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek
Donderdag 30 maart van 09.30u tot 10.30u.
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Het Steunpunt Mantelzorg WM-Beek van Partners in Welzijn organiseert diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Beek. Graag nodigen wij u hiervoor uit, ook al
bent u geen mantelzorger en het thema spreekt u wel aan dan heten wij u van harte welkom.

April 2017
Mantelzorg thema: Dementie

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is
wenselijk maar niet verplicht. U bent altijd welkom als u zorgt voor een ander.

In samenwerking met Hulp bij Dementie & wijkteam Neerbeek organiseert Steunpunt Mantelzorg-WM Beek de themabijeenkomst
Dementie. Dementie wordt vaak (te) laat onderkend en dat is meer
dan jammer. Hoe vreselijk de boodschap ook is, het benoemen
van de ziekte helpt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we nogmaals
kort in op het ziektebeeld om daarna de middag verder in te vullen
hoe om te gaan met Dementie. Daarnaast is er gelenheid om met
de gastspreker van Hulp bij Dementie in te gaan op vragen.

U kunt zich vanaf vandaag telefonisch aanmelden
of rechtsreeks aanmelden voor een themabijeenkomst op onze website.
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact
opnemen met:
Maarten Wehrens/ Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM

Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9 Neerbeek
Woensdag 12 april van 13.30u tot 16.00u.

Telefoon: 046-4575700 /
e-mail: mantelzorg@piw.nl
Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Huiswerkproject 2016-2017
Het huiswerkproject is in 1992 ontstaan en heeft al een groot aantal leerlingen
geholpen bij het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van hun
leerresultaten. In kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen per vrijwilliger wordt
aan dit aandachtsgebied gewerkt. Zo wordt een rustig werkklimaat gecreëerd.
Een deel van de vrijwilligers van dit project is (oud)vakdocent.
Er is momenteel nog voldoende plek. Het huiswerkproject vindt plaats op de Molenberg,
Molenstraat 158, Beek:
• maandag
van 16.45 uur tot 17.45 uur.
• dinsdag
van 17.00 uur tot 18.00 uur.
• donderdag van 16.45 uur tot 17.45 uur.
Voor deelname aan het huiswerkproject geldt een zo laag mogelijke eigen bijdrage,
zodat deelname voor iedereen betaalbaar is.
Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met:
Partners in Welzijn
Maarten Wehrens
Molenstraat 158, Beek, telefoon: (046) 4575700, e-mail: mwehrens@piw.nl
46
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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:
• Begeleiding bij (conditie)training Fitstroke (V1872)
In de Fitstroke zijn cliënten bezig met werken aan hun
conditie en behoud van vaardigheden zodat ze langer
zelfstandig kunnen functioneren. Dit gebeurt onder
andere door middel van het doen van diverse oefeningen
op sportief gebied.
• Wereldwinkelvrijwilliger gezocht (V1866)
Wij zijn op zoek naar een winkelmedewerker voor de
koopavonden op donderdag van 18 tot 21 uur.
U komt in een team van 35 vrijwilligers. Belangrijk dat u
goed Nederlands spreekt en kunt omgaan met computer.
• Ontwikkelaar van educatieve leermiddelen (V1865)
Voor het ontwikkelen en updaten van ons educatieve
lesmateriaal zoeken we een vrijwilliger die kennis heeft
van didactiek, natuur en duurzaamheid. Je ontwikkelt
vernieuwend educatief materiaal voor natuur- en
milieueducatie of je stelt bestaande materialen bij.
• Vrijwilliger Planning Computer Doe- en Leercentrum
(CDL) (V1651)
Het Computer Doe en Leercentrum (CDL) organiseert
verschillende computercursussen en workshops voor 50plussers. Het CDL bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers.
Als planner vervul je een centrale rol in de dienstverlening
van het Computer Doe en Leercentrum (CDL).

• Collecteren Astma Fonds afd. Beek (V1075)
Het hele jaar door zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
tijdens de collecte week van het Astmafonds in de maand
mei willen collecteren. De doelstelling van het
Astmafonds is: Het verkrijgen van financiële middelen
voor bestrijding en onderzoek naar allerlei vormen van
Astma.

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

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