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Wat kan er allemaal gebeuren
tussen 2 edities van de
Nuutsbaeker? 
Een van de zaken die steeds terugkomen
is het aanleveren van de kopij. 
Gezien de steeds verdere toename van 
digitale mogelijkheden en prachtige 
programma’s om documenten te ‘verpakken’,
wordt het steeds moeilijker om aangeleverde 
stukken te ontcijferen. Om een en ander nu in juiste
banen te leiden doen wij een dringend verzoek op iedereen om zich
in dezen te beperken tot de gebruikelijke ‘worddocumenten’. Dit bespaart overbodig
zoek- en converteerwerk. 
Een ander aandachtspunt is de maandelijkse bezorging. Die is verdeeld over de 
kernen van de gemeente. Zo kan Scouting in Beek, evenals de voetbalclub van
Spaubeek en groep 8 van basisschool ‘De Bron’ in Neerbeek een extraatje verdienen
voor activiteiten die anders moeilijk verwezenlijkt kunnen worden. 
In Genhout wordt de bezorging weer op een andere manier verzorgd. 
Nu kan het wel eens gebeuren dat een of ander niet precies verloopt zoals gepland.
Volg in dat geval de daarvoor geboden weg en meld een te late, of niet bezorging van
de Nuutsbaeker bij het adres dat telkens op de voorpagina vermeld staat. 
Ergens anders hierover ‘klagen’ heeft geen zin.
Misschien ten overvloede ook nog eens aangegeven is de vermelding van belangrijke
data met betrekking tot het inleveren van kopij en het verschijnen van de
Nuutsbaeker. Kijk op blz. 2, links onderaan. Daar vindt u deze informatie telkens.
Ook  is het ook goed om er nog eens op te wijzen dat u de volledige edities ook telkens
digitaal kunt raadplegen. 
Als u naar nuutsbaeker.nl gaat op internet, verschijnen de bezorgde edities en kunt u
er makkelijk doorheen bladeren.

Na deze, misschien deels overbodige, informatie, 
hebt u weer een kleurrijk exemplaar van de mei editie voor
u liggen. Er zijn vele interessante artikelen aangeleverd,
maar toch hebben we niet alles kunnen plaatsen, omdat
we o.a. ook afhankelijk zijn van reeds genoemde deadlines.   

Namens de redactie wens ik u weer veel lees- en kijkplezier
met deze editie.

Wiel Heijnen, eindredactie
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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 EENS EEN AUSTRALISCHE RIB-EYE
OP UW BARBECUE.....ECHT GENIETEN!
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Vanaf 30 april krijgt Beek zijn
eigen BannerBags, stuk voor stuk
unieke tassen gemaakt van 
actiebanners die hun dienst al
lang en breed bewezen hebben
voor de Belevend Beek promotie. 

De gemeente zocht naar een
goede bestemming voor deze
banners en vond die via de 
stichting Harambee uit Beek. 

Word je jaardonateur van Harambee
voor minimaal 25 euro euro per jaar,

dan krijg je je eigen unieke Beekse
handgemaakte BannerBag gratis!
De gemeente wil zo de banners op een
verstandige, duurzame manier recyclen
en tevens een goed doel uit de eigen
gemeente ondersteunen. 

De tassen, prima geschikt
voor de boodschappen,
zijn ‘te koop’ bij de onder-
nemers in het centrum. 
Zo ondersteunen naast
de gemeente ook de 
winkeliers en de makers,
de vrijwilligers van
Harambee, het goede
doel.

Wat doet Harambee?

Harambee is een stichting
die vanuit Beek geld inza-
melt om jongeren in Kenia
een beroepsopleiding te
laten volgen. 

Zowel in Kenia als in
Nederland onder-
nemen vrijwilligers
acties om geld in te
zamelen, via dona-
ties, sponsoring, het
verkopen van zelf-
gemaakte spullen
en het organiseren
van workshops.
Harambee betekent
Samen Vooruit! 
Met de unieke
Bannerbag Beek
help je niet alleen 
jezelf, maar ook 
jongeren in Kenia
vooruit.

Ja, ik wil een
BannerBag Beek!

Ga dan vanaf 30 april naar een van de
deelnemende ondernemers in het
Beekse centrum, vul hier het donateurs-
formulier voor Harambee in en je loopt
apetrots met één van de meest kleur-
rijke BannerBags de deur uit. 

Namens Harambee, de gemeente en
de ondersteunende ondernemers 
alvast bedankt voor je steun voor

Harambee!
We zijn er blij mee,

in Beek en ook in Kenia.

Nieuw, uniek én gratis: de BannerBag Beek!

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

25 mei: Hemelvaartsdag gesloten
5 juni: Pinkstermaandag gesloten

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

3

18 juni:Vaderdag
met als actie een

Jägermeistertaartje
en een “scherpe” attentie
voor elke papa!

Zolang de voorraad strekt
Gelieve te bestellen en op = op!
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Lintjesregen in Beek

VERDIENSTEN GEDECOREERDEN

Mevrouw 
Versteegden-Crompvoets (Mia)

Van 1986 tot heden is zij een bevlogen
vrijwilliger bij Unicef. Zij maakte als
coördinator Voorlichting en gastlesge-
ver mensen bewust van de ongelijkheid
die er heerst in de wereld. 
Ook is zij landelijke pleitbezorger van de
incasso i.p.v. contant geld bij collecten.
In het verleden is zij tevens nauw 
betrokken geweest bij de oprichting van
Handbalvereniging MSV te Meijel en 
actief lid van het parochiebestuur in

Spaubeek. Kortom, een inspirerende
hardwerkende vrouw die van grote
waarde is voor onze samenleving en de
doelstellingen van Unicef.

De heer Fölker (Wim)

Sinds 1990 draagt de heer Fölker de
Carnavalstraditie in Limburg een warm
hart toe. Hij is een gedreven bestuurslid
van CV De Doorzetters uit Neerbeek en
vervult binnen deze vereniging diverse
onmisbare rollen. Daarnaast is hij vanaf
1964 een actief lid en was hij van 1988
tot 2007 een actief bestuurslid van
Gemengd koor Neerbeek. 

Tenslotte is hij sinds 1987 penning-
meester en mede-oprichter van de
Krijgershofzangers. 
Kortom, door zijn langdurige inzet een
voorbeeld voor velen.

De heer Gerits (Jos)

Sinds 1988 zet de heer Gerits zich 
actief in binnen het schutterswezen.
Sinds 1988 als (hoofd)redacteur van het
Limburgs Schutterstijdschrift. Sinds
2004 tevens een gedreven bestuurslid
van de Stichting Limburgs Tijdschrift,
sinds 1991 organisator, programma-
leider en presentator van de jaarlijkse
Schuttersdag. In 2012 was hij initiator
en mede-schrijver van het jubileumboek
voor de OLS federatie (75 jaar bestaan)
en in 2013 heeft hij de missie en visie
voor de federatie opgesteld. Reeds in
2006 heeft hij voor de Kroniek van
Schutterij St. Laurentius Spaubeek
geschreven als ondersteuning voor het
uniformenfonds. Daarbij heeft hij een
programma opgesteld om schutterijen
die dat nodig hebben te helpen of te
doen herleven. Kortom,  een schutters-
man in hart en nieren met een enorme
drive ten behoeve van het voortbestaan
van het schutterswezen in beide
Limburgen.

Bij de lintjesregen in Beek zijn, op woensdag 26 april 2017, 1 vrouw en 
5 mannen gedecoreerd. Zij ontvingen de Koninklijke Onderscheiding uit
handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin. 
De lintjes vormen een blijk van waardering voor mensen die zich op 
bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. 
Vaak zetten zij zich in alle bescheidenheid in, zonder eigenbelang.
Eénmaal per jaar worden deze mensen in het zonnetje gezet. 
Mensen met bijzondere verdiensten vormen immers samen het cement
van onze samenleving.

Leden in de Orde van Oranje Nassau:

• Mevrouw M.J.E. Versteegden-Crompvoets (Mia, 80 jaar) te Spaubeek;
• De heer  W.G.J. Fölker (Wim, 78 jaar) te Neerbeek;
• De heer J.G.W.M. Gerits (Jos, 59 jaar) te Spaubeek;
• De heer W.M.J. Ponjé (Wim, 74 jaar) te Neerbeek;
• De heer W.H.P. Veugelers (Wil, 77 jaar) te Beek;
• De heer L.P. Ponsen (Leonard, 62 jaar) te Beek.

4
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De heer Ponjé (Wim)

Sinds 1979 tot heden is de heer Ponjé
een actief vrijwilliger en bestuurslid van
de parochie St. Callistus in Neerbeek.
Sinds 2005 is hij actief vrijwilliger en 
secretaris en was hij van 2007 tot 2014
tevens penningmeester van stichting
Gemeenschapshuis Neerbeek. 
Ook is hij sinds 1981 een bekwaam en
deskundig klusman van het klooster
Paters Minderbroeders te Beek.
Kortom, een rasvrijwilliger en iemand
waarop men kan bouwen en 
vertrouwen, een begaafd man die de
term gemeenschapszin ten volle 
uitdraagt.

De heer Veugelers (Wil)

Sinds 1985 tot heden is de heer
Veugelers een deskundig vrijwilliger bij
de belastingservice FNV in de
Westelijke Mijnstreek. 
Daarbij is hij een actief vrijwilliger voor
modelbaanvereniging Zuid-Limburg en
sinds 2005 een gepassioneerd 
vrijwilliger van de Miljoenenlijn van de
Zuid Limburgse StoomlijnMaatschappij. 
Hierdoor zet hij zich in voor het behoud
van het Limburgs cultureel spoorweg-
erfgoed. Kortom, een bekwaam 
persoon die door zijn inzet en 
coördinerende vermogens van grote
waarde is voor de gemeenschap.

De heer Ponsen (Leonard)
De heer Ponsen is sinds 1965 
(bestuurs)lid van fanfare Irene Beek (na
de fusie Irene Lucia Beek) en was dé 
organisator van de Aktie Anjerfonds.
Daarnaast heeft hij zich sinds 2003 tot
heden ingezet voor de Queensparade
als voorzitter van het bestuur. Het eve-
nement is inmiddels niet meer weg te
denken in de Beeker gemeenschap.
Inmiddels heeft hij de voorzittershamer
doorgegeven, maar men kan nog altijd
een beroep doen op zijn kennis, 
uitgebreide netwerk en ervaring.
Kortom, een bekwaam en 
gepassioneerd vrijwilliger die zijn 
kwaliteiten onvermoeibaar blijft inzetten
voor onze gemeenschap.

5
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Burgemeester van Basten-Boddin: “De
sociale betrokkenheid en bestuurlijke
inzet van de heer Vonken is van grote
waarde voor de culturele samenleving
en fanfare St. Antonius in Genhout. 
Hij is een man die woorden omzet in
daden, een motiverende verbinder en hij
zet zich altijd in voor het welzijn van de
fanfare en de leden.”

De heer Jo Vonken is sinds 1969 lid van
de fanfare St. Antonius in Genhout. 
Hij is een man die sinds 1990 veelvuldig
de handen uit de mouwen steekt. 
Zo haalt hij samen met andere leden
oud papier op, speelt hij een belangrijke
rol bij de fondsenwerving/promotie en
overige activiteiten van de fanfare. Hij
onderhoudt belangrijke contacten in de
muziekbranche en benadert sponsoren.
Niets is hem teveel als het gaat om het
welzijn van de vereniging en de leden.

Tot 2002 was hij algemeen bestuurslid
en sinds 2002 tot heden is hij een gedre-
ven voorzitter en het boegbeeld van de
fanfare. 
Door zijn communicatieve kwaliteiten is
hij een kei van een voorzitter en creëert
hij rust en overzicht in het bestuur. 
Als actief lid van de muziekcommissie
(2000-heden) weet hij wensen van de
leden in een muzikaal programma te
gieten. Hij plant vele concerten en diver-
se maatschappelijke activiteiten en
geldt als een enthousiast verbinder bin-
nen de vereniging door inzet van zijn
communicatietalenten. 
Dit alles versterkt de saamhorigheid en
motiveert leden, waardoor de fanfare
optimaal kan functioneren. 
Tevens maakt hij deel uit van de con-
courscommissie en bewaart hij het over-
zicht van de gemaakte afspraken en be-
waakt het budget. 

Hij is ook de man die heeft geijverd dat
de fanfare naar het WMC gaat.

Kortom, een rasvrijwilliger, een ware am-
bassadeur van de fanfare en een stimu-
lans voor velen. Zijn langdurige inzet
kenmerkt zich door gemeenschapszin
en is van onschatbare waarde voor de
vereniging.

Koninklijke onderscheiding voor Jo Vonken

De dames van Benefitt/BFC wisten
wat de opdracht was voor ze aan de
wedstrijd tegen VHC in Valkenswaard
begonnen. Winnen. Vet winnen ei-
genlijk. Met een verschil van mini-
maal 18 doelpunten. Helaas bleek dit
een te ambitieuze opdracht. De wed-
strijd, waarin het tempo hoog lag en
er een enorme drive was bij alle
speelsters om te scoren, werd welis-
waar gewonnen, maar dat was niet
genoeg. Op doelsaldo zijn de dames
geëindigd als 2e in de 2e divisie. Niet
genoeg voor een directe promotie
naar de 1e divisie, wel genoeg voor
een herkansing op 22 april. 

Rob Damoiseaux, bestuurslid van
BFC en verantwoordelijk voor de portefeuille prestatiesport
was erbij: “Zaterdagavond won Westsite uit Amsterdam, de di-
recte concurrent van Benefitt/BFC, met 31-9 van MHV. Met
een doelsaldo van +138 voor Westsite en een doelsaldo van
+121 voor Benefitt/BFC was het heel duidelijk dat de wedstrijd
gespeeld moest worden met oog voor onze dekking en abso-
lute focus op het eigen scorend vermogen. Anita Ruigrok heeft
haar team, in haar laatste reguliere competitiewedstrijd als

Op vrijdag 14 april 2017 ontving de heer Jo Vonken (59) een
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Christine
van Basten-Boddin tijdens de jaarvergadering van fanfare 
St. Antonius in Genhout. 
Hij heeft zich langdurig op een bijzondere, maatschappelijk 
aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving,
in het bijzonder voor de fanfare St. Antonius in Genhout.

coach, goed weten te motiveren. Het eindresultaat op het sco-
rebord was 20-27. Genoeg voor de winst maar niet genoeg
voor het kampioenschap. Het is erg bitter om op deze manier
2e te worden, maar het is niet anders. De dames krijgen over 3
weken nog een herkansing  op promotie naar de 1e divisie. Nu
mogen we even kort treuren over deze gemiste kans, maar
vanaf morgen gaan de koppies weer omhoog en bereiden we
het team voor op deze laatste wedstrijd van het seizoen.” 

Benefitt/BFC nipt 2e
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Het is weinig mensen gegeven hun
droom werkelijk te verwezenlijken.
Iedereen heeft een droom, maar de
echte doorzetters zijn meestal op één
hand te tellen.
Als je dan ook nog als beginnende vijf-
tiger deze stap durft te nemen, ben je
goed bezig.
Bert en Miranda Miesen zijn vingers
van die ene hand en hebben hun
droom waargemaakt.
31 januari 2017 openden zij met ge-
paste trots hun Brasserie-Restaurant
De Poort in het voormalig alom beken-
de pand De Heeren van Beeck.
Dit is een gedurfde onderneming en al
zeker in Beek, waar, laten we eerlijk
zijn, bijna meer eetgelegenheden zijn
dan mensen.
Als ik zoiets hoor, word ik uiteraard
nieuwsgierig naar hun drijfveren.  
Onder het genot van een heerlijke
lunch en een gezellig gesprek, werd
een en ander al snel duidelijk.

Bert, geboren in Bunde, en Miranda,
geboren in Maastricht, zijn hun hele
leven werkzaam in de horeca en
wonen in Maastricht. Bert als chef-kok
en Miranda als hotelmedewerkster.
Een stille droom, vooral van Bert, was
om ooit een eigen Brasserie-
Restaurant te openen. Niet een stan-
daard zaak zoals zovelen, maar een
huiselijke plek, met betaalbare prijzen
en waar ook voltallige families gezelli-
ge uurtjes konden vertoeven. 
Die droom bleef sluimeren, maar met
twee kleine kinderen is het een riskan-
te business om alles achter je te laten
en de sprong in het diepe te wagen.
Nuchter verstand wint het dan van to-

meloze passie. Maar, dan komt ineens
dat moment dat je kinderen uit de lui-
ers zijn en je beseft dat de tijd rijp is. 
Bert koesterde nog altijd zijn droom en
voordat ze het wisten, gingen ze, zo
maar, diverse panden bekijken. Alle
windstreken hebben ze bezocht, maar
telkens was er iets dat hen niet beviel.

FOLLOW YOUR 

8
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 DREAM
Wel waren ze vastbe-
sloten hun droom na te
jagen en behaalden on-
dertussen alle diplo-
ma’s die nodig waren.
Hun zoektocht naar een
geschikte locatie bleef
echter voortduren, tot-
dat ze een berichtje kre-
gen van hun accountant
die gevestigd is in
Beek, om vooral een
keer te gaan kijken naar
een pand in de
Burgemeester
Janssenstraat. 
Miranda bekende la-
chend dat ze Beek al-
leen maar kende van
het woord “Makado” en

vroeg zich af of dit
niet te zeer uit hun
richting lag. 
Toch zijn ze gaan
kijken en zoals
Miranda zei:
“Toen ik binnen
stond, was ik ver-
kocht. De huiselij-
ke sfeer, de inde-
ling, de oude
foto’s van vergane glorie aan de
muur, noem maar op, dit was
precies wat we zochten. Dit was
dé plek.” 
Uiteraard gingen ze niet over
één nacht ijs, maar het pand
bleef trekken en de knoop werd
doorgehakt.
In november 2016 werd begon-
nen met de verbouwing en eind
januari 2017 opende De Poort,
letterlijk zijn poorten.
Op mijn vraag of ze zich onder-
tussen als, oneerbiedig gezegd,
twee Sjengen, thuis voelden in
Beek, antwoorden beiden vol-
mondig met ja. 
De kennismaking met de eige-
naren van de ondernemingen in
de Burg. Janssenstraat, verliep
zonder meer soepel. Van het

bankje dat buiten staat voor De Poort,
wordt door het ijs-van-Choman-
minnende publiek, gretig gebruikge-
maakt. Molin Optiek geeft zijn klanten
een koffiebon van De Poort als ze lan-
gere tijd moeten wachten. 
De Poort past dus bijzonder mooi in
het Beekse geheel. 

Persoonlijk was ik meteen verliefd op
de buitenomgeving. Onder de poort is
het heerlijk vertoeven als het weer
aangenaam maar nog net niet warm
genoeg is en achter de poort zit je in
het stralende zonnetje.

Het voormalige café is omgetoverd tot
een sfeervol geheel, maar zoals u allen
weet, is er ook een grote zaal, die er
op dit moment een beetje eenzaam en
verloren “aanhangt”. 

Deze zaal is natuurlijk wel al beschik-
baar voor feesten en partijen en ook
van de mooie vergaderzaal boven
kan al gebruikgemaakt worden,
maar:
Namens Bert en Miranda mag ik
de volgende vraag aan u, de lezer,
stellen:
Hebt u suggesties, ideeën, voor-
stellen of wat dan ook, wat men
nog meer zou kunnen doen met
de benedenzaal? Ga naar De
Poort en vertel het. 
Ze zullen u dankbaar zijn.

Na de lunch ben ik met een tevreden
gevoel naar huis gegaan en dacht aan
de uitspraak: Follow your dream. Het
heeft niets met leeftijd te maken, maar
met passie en met durf.
Doodzonde dat velen onder ons die
stap niet durven te nemen. Het zou
ons leven op een aangename manier
verrijken.

Christy

9
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De sprookjes

Beek zal op 9 juli worden omgetoverd in
sprookjesachtige sferen, waarbij de om-
geving van het gemeentehuis sprook-
jesachtig wordt ingericht met vertier
voor jong en oud. 
Op de kindvriendelijke route van de
Sprookjestocht worden 12 sprookjes
uitgebeeld waarbij ieder sprookje een
uniek decor heeft, speciaal gemaakt
voor de Sprookjestocht. 
Nadat u kennis heeft gemaakt met de
koning van de Beekse sprookjeswereld
zult u tijdens de tocht genieten van de
sprookjes van Klein Duimpje,
Assepoester, Doornroosje, Hans &
Grietje, De nieuwe kleren van de keizer,
Roodkapje & de grote boze wolf en
Sneeuwwitje & de 7
dwergen. Naast deze
klassiekers zijn er
deze editie ook een
tweetal nieuwe
sprookjes toegevoegd.
Zo zijn ook Elsa, Anna,
Kristoff en Olav te be-
wonderen terwijl zij de
wereld van Frozen in
Beek laten zien. 
Verder zal het piraten-
schip van Kapitein
Haak aanmeren in
Beek en zulllen Peter
Pan, Wendy en de ver-
loren jongens hem
vanuit Nooitgedacht-
land volgen.

Voor de kids: Kleurplaat 
en VIP arrangement

Speciaal voor de kinderen vindt u
hiernaast de Sprookjestocht een
kleurplaat. 
Beste kinderen, lever jouw ingekleurde
kleurplaat in bij Rabobank Beek en 
ontvang 2 toegangskaarten voor de
Sprookjestocht Beek, t.w.v. € 5,- per
stuk, gratis (zo lang de voorraad strekt).
Heb je een (spaar)rekening bij de
Rabobank, dan maak je kans op een
VIP arrangement voor het hele gezin!

Sprookjestocht leeft in Beek

Bij de Sprookjestocht zijn meer dan 120
vrijwilligers betrokken die hun steentje

Op zaterdag 15 april is om 12.00 uur de voorverkoop van de Sprookjes Beek
gestart, een uniek evenement voor het gehele gezin dat plaats zal vinden op
9 juli. Nu, een maand later kan al geconcludeerd worden dat de kaartjes als
warme broodjes over de toonbank vliegen. Een derde deel van alle kaartjes
waren na 1 week voorverkoop al verkocht! 
De voorverkoop werd op ludieke wijze ondersteund door een filmpje met
daarin hoofdrollen voor onze Raad van Aanbeveling: Burgemeester Mevr.
Christine van Basten Boddin, Dhr Rene Boonstra en Dhr. Frans van Tiggelen. 
We worden overspoeld door berichten via social media en telefoontjes van
mensen die graag een kaartje willen kopen. Advies aan eenieder is dan ook
om tijdig een kaartje te kopen en teleurstelling te voorkomen.

bijdragen als decorbouwer, acteur, gri-
meur of in een andere rol binnen de or-
ganisatie. De komende tijd zal er nog
veel werk verzet moeten worden. 
Om alleen al de decors te maken is er
een team van 20 vrijwilligers aan de
slag. De grime en kledingploeg zal er-
voor zorgen dat alle acteurs passende
kleding en grime hebben en alles er
sprookjesachtig uitziet. Dat de
Sprookjestocht leeft in Beek is te 
merken aan de vele enthousiaste en
spontane reacties van vrijwilligers, er is

een groot draagvlak binnen de
Beekse gemeenschap.
Daarnaast is er een goed doel
gekoppeld aan de
Sprookjestocht: het inrichten
van een belevingstuin bij de
Dagbeeker in Beek, dus ook
op maatschappelijk vlak is de
Sprookjestocht betrokken.

Verkooppunten

De entreekaarten kosten € 5,-
per stuk en zijn te koop bij:
Sjeunkes kinderschoenen,
Slagerij van Melick (Makado),
Café D’n Dobbele Vônck,
Eetcafe / Hotel Napoleon of via
onze website www.sprookjes-
tochtbeek.nl. 
Meer info? Kijk dan ook op
onze website.

We gaan er samen een
onvergetelijke dag van maken!

Tot 9 juli!

Stichting Sprookjestocht
Jorg Lacroix, Bas Souren, 

Patrick Kersemakers, Ralph Huntjens,
Frank Gubbels, Robert Coenen, 

Roy Hermans.

Sprookjestocht maakt veel los in Beek
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 BEEK - POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE - LOCHT 2

TUINMEUBELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ PVC SERRES ∞ KWEEKBAKKEN ∞ HEIDE MATTEN
KIPPENHOKKEN ∞ KATTENTOILETTEN ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

IN ONZE WINKELS IN BEEK, KERKRADE
& HEUGEM (MAASTRICHT)
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Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseert Stichting Genhout
Samen voor de 18e keer haar jaarlijkse evenement. 

Precies 10 jaar 
na de laatste zes-
kamp organiseren
we dit jaar echte
Schotse Highland
Games voor
teams, kids en
sponsoren. 
En je kunt je nog
opgeven voor dit
unieke evenement.

De Schotse
Highland Games
starten omstreeks
15.00 uur met een
presentatie van de
teams. Deze
teams (ook wel
‘clans’ genoemd)
van minimaal 
6 deelnemers 
worden getest op
fysieke kracht,
precisie, techniek
en samenwerking. 

Denk hierbij aan ludieke spellen als steen- en paalwerpen,
paardspringen, de ‘Haggisroof’ en een Doedelzakrace.
Uiteraard zijn er ook finalegames en rode draad spellen, waar-
bij we o.a. met touwtrekken de brute kracht van clans op de
proef stellen.

De clan met het hoogst aantal punten wordt de winnaar van de
eerste editie van de Schotse Highland Games in Genhout.
Ook kinderen kunnen in de clan meedoen aan de ludieke spel-
len. Na de Highland Games bouwen we nog een gezellig
feestje in de feesttent op het trapveldje van GSV’28. De arties-
ten voor deze afterparty houden we nog even geheim, maar
het wordt een veelbelovende avond.

Wil je je met een clan opgeven voor de spellen en er eens in
Schotse kledij bijlopen? Dat kan. 
Geef je nu op via genhoutsamen@gmail.com.

Stichting Genhout Samen organiseert ieder jaar een
eigen evenement. De opbrengst gaat volledig naar de

deelnemende Genhouter verenigingen: CV de Sjravelaire,
Fanfare Sint Antonius, GSV’28, KinderVakantieWerk en

Toneelvereniging Ons Genoegen.

Stan Nijsten en Peter Janssen 
namens Stichting Genhout Samen

organiseert

Schotse
Highland Games

IVN Spau-Beek
Zaterdag 17 juni 2017

Midzomernachtwandeling
Midzomer is het moment waarop de zon precies boven de
Kreeftskeerkring op het Noorden van de Aarde staat en wij
hier de langste dag ervaren, en ook het begin van de
zomer. Dit jaar zal dat moment zijn om 06.24 uur op 
21 juni. IVN Spau-Beek wil u graag uitnodigen om dit 
bijzondere moment in de natuur te vieren met een familie-
wandeling (ong. 4,5km) afgesloten met verhalen over oude
gebruiken, druïden en wat lekkers bij een kampvuurtje
(kampvuur afhankelijk van weersomstandigheden).

Datum: Zaterdag 17 juni 2017. Start wandeling: 20.45 
(om 21.46 gaat de zon onder dus neem een zaklamp mee!)

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.

Vertrekpunt en parkeren bij fam. Kusters, Dorpstraat 142, 
(linkerzijde bovenop de Heiberg richting Schimmert) Spaubeek

Natuurgids: Petra Driessen 06 - 27 834 315

Voor de allerlaatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl 
of de Facebook pagina IVNSpau-Beek.
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BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99

Sinds enkele jaren bestaat bij een aantal
inwoners uit Neerbeek de wens om een
Jeu de Boules baan te realiseren in het
dorp. Medio vorig jaar is er een werk-
groep van inwoners actief aan de slag
gegaan met de voorbereidingen voor de
realisatie. Begin dit jaar is het draagvlak
door middel van een handtekeningen
actie aan wethouder Hub Hodzelmans
aangetoond. De aanleg wordt gereali-
seerd met een financiële bijdrage van
Sabic. Deze bijdrage van € 2.000 heeft

Zaterdag 15 april om 13.00 uur opende wethouder Hub Hodzelmans de nieuw
aangelegde Jeu de Boulesbaan in Neerbeek. 
De feestelijke opening ging gepaard met diverse activiteiten voor kinderen,
zoals paaseierenzoeken, schminken en voetballen op het Pannaveld. 
Ook was er een springkussen aanwezig.

Sabic gedoneerd als geste richting om-
wonenden naar aanleiding van de perio-
de van stankoverlast in 2015. De bijdra-
ge was bedoeld voor een voorziening
ten algemeen nut van de inwoners.

Burger!Kracht

De Jeu de Boulesbaan is een initiatief
van bewoners en daarmee een mooi
voorbeeld van Burger!Kracht.
Burger!Kracht is de benaming voor het

Opening Jeu de Boulesbaan Neerbeek

kernenbeleid van de gemeente Beek.
Uitgangspunt van Burger!Kracht is dat
inwoners zelf actief bouwen aan de leef-
baarheid van de gemeenschappen waar
ze deel van uitmaken. De bedoeling is
dat inwoners zelf iets bedenken, uitwer-
ken en anderen enthousiast maken om
mee te doen. De rol van de gemeente
beperkt zich in deze gevallen tot
enthousiasmeren en faciliteren van de
inwoners.

Heeft u ook een initiatief waarmee de
leefbaarheid in uw kern kan worden 
verbeterd?  Neem contact op met de
gemeente Beek, tel. 046 – 43 89 222 
of stuur een mail naar 
burgerkracht@gemeentebeek.nl. 
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• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

13e jaargang nr. 5  (mei ) 1987 

….. De voorpagina gaat de
sportieve toer op. John
Bannier, onze verslag-
gever, geeft ons twee 
berichten die ons blij en
minder blij stemmen. 
Het eerste over de 
wielrenner die in het
Spaubeekse woont en
die op het ogenblik
mooie successen boekt.
Na de Vlaamse 
klassiekers en de 
Amstel Gold race staat
voor hem de Giro op het
programma. We volgen
met spanning de resultaten van Theo de Rooy.

….. Het tweede bericht is minder prettig. Onze aloude trots,
voetbalvereniging Caesar, degradeert uit de hoofdklasse.
Op 17 mei viel het doek en was degradatie een feit. Het
verloor de laatste wedstrijd tegen Longa met 1-4.
“Uithuilen en opnieuw beginnen.”. Na negen jaar hoofd-
klasse moeten ze de neerwaartse spiraal proberen te
doorbreken.
Onze vaste tekenaar
Theo v. Winkel geeft
ons weer een 
prachtige visie over
een doorkijkje in de
Dorpstraat, het huis
“Op de Linden”.
(Burg. Janssenstraat
nr. 84, huis
Vossebeld voorheen
hoeve Cals). 
Hij gaat nog ver in
de geschiedenis en
vertelt dat ernaast
Stijnen woonde, een
berucht lid van de

bokkenrijders. Wat is Theo een geweldige bron van 
informatie.

….. De raadsvergadering op 13 mei begint om 17.30 uur. 
Zo vastgesteld om iedereen de gelegenheid te geven om
de europacupwedstrijd van Ajax te kunnen volgen.

….. In verband met het 150 jarig bestaan van het hervormde
kerkgebouw zullen er enkele concerten op het unieke 
De Rijckere-orgel gegeven worden.

….. In het gemeentehuis is een tentoonstelling van de werken
van Cécile Budé. Geboren op de Stationsstraat in Beek,
en nu woonachtig in Maastricht . De expositie omvat een
dertigtal gouaches, acryl- en olieverfschilderijen. 

….. Zaalvoetbalvereniging heeft haar ledenstop opgeheven.
Spelers vanaf 16 jaar kunnen zich weer opgeven.

….. Bij TSMK Lucia werd Brigit Lupgens als 15 jaar lid, 
Miss Majorette en instructrice gehuldigd.

….. Het ouderen zangkoor “Ons Genoegen” Beek viert haar
vierde lustrum. Het koor is een onderdeel van de KBO
“St. Josef” afd. Beek.

….. Op de praatstoel zit deze keer het danspaar Karin en
Henk Vaassen-Lemmens uit de Molenstraat. Het paar,
leerlingen van de danschool Rien en Betty Decker, gooien
hoge ogen op de diverse danstoernooien en zullen dan
ook binnenkort in de hoogste klasse uitkomen.

….. En zuster Egberta Wulterkens uit Spaubeek viert haar
gouden professiefeest bij de zusters Carmelitessen.

….. Wist u dat u bij de bank nog 6% rente krijgt bij uw 
spaarbedrag.

….. Aannemersbedrijf Lemmens gaat in Genhout 6 complete
en betaalbare premie B-woningen bouwen. Riant wonen
voor 480 gulden per maand. Vraag inlichtingen en schrijf
u in.

….. Er is een vakature bij de gemeente als plaatsvervangend
lid van de kommissie beroep- en bezwaarschriften.
Vergoeding 83 gulden per bijgewoonde vergadering.

….. Voor een aantal wegen is in Beek de voorrangsregeling
opgeheven. Dus rechts heeft voorrang. 
Let op!!!! En kijk uit je doppen.

….. Niets meer aan de orde zijnde, klopt de voorzitter..........

Met vele groetjes
Japo
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Makado Beek Groeit! 
Op woensdag 12 april is
Fase 2 van de 
herontwikkeling van Makado
Beek feestelijk geopend. 
Vergezeld door een 
voorjaarstafereel van
‘Levende bomen’ voltooiden
de Beekse wethouder 
Jean Walcherden,  
eigenaar Syntrus Achmea
Real Estate & Finance en
kinderen van basisschool
Catharina Labouré het nieuwe rondje van Makado Beek.

Nieuwe winkels

Het nieuwe Makado wordt goed zichtbaar door de nieuwe winkels van Lidl,
Rousseau Chocolade, Slagerij Van Melik Du Chef & Bufkes, Guys & Dolls en
Verser. 

Maar ook enkele vertrouwde winkelformules completeren de
nieuwbouw. Pearle, Primera, Kruidvat, Vonken Schoen- en
Sleutelservice, Muziekland, Durlinger, Zeeman en Livello
hebben hun intrek genomen in splinternieuwe winkels.
Hairpoint gaat verder als Shear Barber & Hair, Diana Mode
is Excentrique geworden en Het IJshuisje heeft haar nieuwe
winkel geopend onder de naam Eetwinkel Het Cabrys.

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 06 - 18 09 42 78    |   www.zorggroep-beek.nl

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje etc

waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

Fase 2 winkelcentrum
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Makado Beek wordt uitgebreid en tevens gerevitaliseerd. Afgelopen periode is er
hard gewerkt aan een ruimer, moderner en gevarieerder Makado.  
Bij de opening van de eerste fase in november openden Albert Heijn, Gall&Gall en
Bickels! Grand Café al hun deuren. 
Aan het huidige bedrijfsvloeroppervlak is circa 7.150m2 toegevoegd, waardoor er
na revitalisatie ruimte ontstaat voor ruim 20 nieuwe winkels.

De uitbreiding en revitalisatie van Makado Beek wordt gerealiseerd door eigenaar
Syntrus Achmea Real Estate & Finance in nauwe samenwerking met de gemeente
Beek, Markus Bouwadvies en Smeets Bouw.

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

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

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

Makado Beek geopend!
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In archieven, musea, bibliotheken, bij
verenigingen en ook bij mensen thuis
ligt ontzettend veel historisch materiaal
opgeslagen. Met deze informatie kan
vaak weinig meer gedaan worden, dan
ze bekijken. Wanneer deze echter in re-
latie wordt gebracht met andere infor-
matie en op een kaart met elkaar in con-
tact wordt gebracht, ontstaat een
interessant geheel. 
Het verzamelen van gegevens en deze
in kaart brengen gebeurt onder de naam
‘AEZEL-Projek’. “Een vreemde naam”  is
vaak een eerste opmerking, maar wan-
neer mensen ermee kennis gemaakt
hebben, worden zij steeds enthousias-
ter.

In Beek zoeken we nog een aantal vrij-
willigers die willen meewerken aan dit
project.

‘AEZEL-Projek’

‘AEZEL’ is de afkorting van 
‘Archief voor Erfgoed van 

Zuid-Nederlandse Eigendommen en
Leefgemeenschappen’

en het project heeft tot doel de versnip-
perde erfgoedinformatie in Zuid Neder-
land te digitaliseren, te bundelen en voor
het brede publiek beschikbaar te stellen
via het internet. 

Dit ambitieuze project werd in 1989 ge-
start en wordt door een 100-tal vrijwilli-
gers in heel Limburg uitgevoerd, samen
met een aantal archiefinstellingen in de
provincie. In binnen- en buitenland zijn
bij symposia veel lovende woorden ge-
sproken over het project en de wijze van
samenwerking. 
Ook in aanpalende provincies in Neder-
land, België en Duitsland heeft het pro-
ject interesse gewekt.
Er zijn heel veel mensen in Limburg die

zich bezig houden met cultureel erfgoed
waarbij informatie over de Limburgers
en hun omgeving door de eeuwen heen
vastgelegd wordt; vaak in verenigings-
verband, soms zijn het individuele le-
venswerken. Daar zit een schat aan in-
formatie. 
Dit zijn zaken zoals: genealogie, archeo-
logie, landschappen, foto’s, notarisak-
tes, kastelen,  bevolkingsregisters, kerk-
hoven, kerken en kloosters, vervoer,
handel, kleding, architectuur, taal, ge-
schiedenis, enz.. Zo zijn er tal van heem-
kundeverenigingen en in menig dorp is
er een museum.

Helaas is er is nog geen digitaal platform
waar deze gegevens met het publiek ge-
deeld kunnen worden. 
Hierdoor is een veelheid aan kleine web-
sites ontstaan met versplinterde kennis.
Heel veel informatie wordt nooit ge-
deeld, maar gaat verloren of wordt door
nabestaanden zelfs weggegooid. 

Wurd Baek auch eine ‘AEZEL’?
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Dit geldt zeker voor de kleinere
dorpen, waar weinig geld be-
schikbaar is voor erfgoed. Als al
deze informatie aan elkaar ge-
koppeld zou kunnen worden in
één platform, dan zou een gewel-
dig beeld ontstaan van de
Limburgse samenleving.

In Sittard is zes jaar geleden een
initiatief gestart om een oplos-
sing voor dit dilemma te bieden:
het zgn. ‘AEZEL-Projek’. 
Dit initiatief heeft in Limburg veel
enthousiasme teweeggebracht
en er zijn nu ‘AEZEL’ projecten
met meer dan 100 vrijwilligers in
60 dorpen en  steden van Vaals
tot Venlo, steeds in samenwer-
king met archieven in o.a. Sit-
tard-Geleen, Weert, Roermond
en Venlo. Het project gaat uit van een
platform waar personen en verenigingen
zelf gegevens in kunnen plaatsen en be-
heren, maar waarin deze gegevens wel
door het brede publiek in één omgeving
te zien zijn.

Deelnemen

Deelnemers aan dit project zijn niet
gebonden aan bepaalde dagen en/of
tijden. 

Men kan zelf kiezen, thuis werken of op
het kantoor van de Heemkundevere-
niging Beek. Speciaal voor dit project
wordt het kantoor zowel overdag als in
de avonduren opengesteld. 
De vrijwilligers ontvangen een USB-
stick met daarop informatie over de te
verwerken percelen, panden, straten,
enz.   
Zo worden door een aantal vrijwilligers,
duizenden gegevens ingevoerd,  waar-

door kadasterkaarten ‘interac-
tief’ worden gemaakt en er dus
(in principe oneindig veel) histori-
sche informatie aan kan worden
gehangen. 
De illustraties bij dit artikel geven
een aantal items weer, die bij het
kadastraalnr. van Wolfeijnde 3,
ingevoerd kunnen worden.

Tijdens de informatiebijeen-
komst wordt een en ander in
woord en beeld gepresenteerd.

Verhinderd tijdens de informatie-
avond? 

Neem dan contact op met 
foto@heemkundebeek.nl
en u ontvangt alle inlichtingen.

Informatieavond 

Woensdag 7 juni vindt in MFC ‘De
Molenberg’, Molenstraat 128 te Beek
een informatieavond plaats over de op-
start van het ‘AEZEL-Projek’ binnen de
gemeente Beek. 

De bijeenkomst vindt plaats in de bene-
denzaal (toegankelijk via parkeerplaats)
en begint om 19.30 uur.

Indeling avond:
19.30 uur: Welkom door de projectlei-

der binnen de gemeente
Beek, Joep Indemans
(Heemkundevereniging
Beek)

19.35 uur: ‘Het ‘AEZEL-Projek’ door
Harrie Bär, medewerker 
archief gemeente Roermond

20.45 uur: Rondvraag
21.15 uur: Afsluiting

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

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA  Beek

 Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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De badmintoncompetitie is alweer een tijdje ten einde. BCG
Beek deed met 5 teams mee. Na jaren van afwezigheid had-
den we weer een gemengd seniorenteam en daarbij nog maar
liefst 4 jeugdteams. 
Het waren veel wedstrijden dit jaar. Voor de senioren viel het
nog wel mee, maar de junioren hadden bijna elk weekend wel
een wedstrijd op het programma staan. Door zo’n veelvoud
aan tegenstanders, is het wel nooit saai. Zo gingen ze de ene
week naar het onderste puntje van onze provincie en de week

daarna naar het meest noordelijke puntje. De ene keer was het
een makkie en gingen er veel puntjes mee terug naar Beek, de
andere keer was het een waar slagveld en konden we blij zijn
als we een paar puntjes konden scoren. Maar aan het einde
van het seizoen konden we zeggen dat zowel spelers als toe-
schouwers genoten hebben van dit competitieseizoen, heb-
ben de spelers allemaal veel geleerd, was het reuze gezellig, is
er héél veel gelachen, zijn we allemaal niet laatste geworden
en hadden we geen noemenswaardige blessures. 

Een topseizoen dus voor BCG Beek. 

Nu wordt er hard getraind en dan staan
we in september weer helemaal klaar
om onze tegenstanders van de baan te
meppen (of zij ons).

Eindstanden:

BCG Beek 1, 
seniorenteam: 5e plaats
BCG Beek 2, 
jeugd onder 15 jaar: 6e plaats
BCG Beek 3, 
jeugd onder 13 jaar: 3e plaats
BCG Beek 4, 
jeugd onder 13 jaar: 6e plaats
BCG Beek 5, 
jeugd onder 11 jaar: 3e plaats

Competitie 2016 – 2017 BCG Beek

HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

Tel.: +31 (0)46 451 99 22
E-mail.: info@molgeurts.nl
Website: molgeurts.nl

Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, 
re-styling, maar vooral serieus vakwerk!

50%
KORTING OP DE STOFNeem een foto mee van uw oude zitmeubel.Wij maken direct een passende offerte voor de perfecte herstoffering!

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS GROEP

WONEN HERSTOFFEREN B2B PROJECTEN

WIJREPARERENOOK UW BESTAANDE ZITMEUBEL
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den voor eremetaal op het jaarlijkse Jeugd Ranglijst Toernooi
van BC Victoria. Namens BCG Beek waren er 6 deelnemers. 

BC Victoria heeft ons goed gesponsord: 3 bekers voor Kirsten,
1 beker voor Sofie, 2 stuks voor Bas en 2 stuks voor Wouter.
Veel leuke wedstrijden, zeker de finale van het gemengd dub-
bel. Clubgenoten Bas en Wouter stonden tegenover elkaar.
Ons dreamteam in het herendubbel, ze kennen elkaar door en
door, dat garandeert een bloedstollende wedstrijd. Beide
teams hadden een hele zware halve finale achter de rug dus
het zou aankomen op wie nog de meeste concentratie kon op-
brengen, wie nog wat energie in de reserves had zitten, en een

portie geluk zou ook niet verkeerd zijn.
Wouter en zijn partner hadden waarschijn-
lijk net nog een beetje meer van dit alles en
zij pikten dan ook de winst binnen.

Charlotte en Siem vielen helaas niet in de
prijzen maar daar zijn we als vereniging
niet minder trots op. Ze hadden een beetje
pech met hun tegenstanders. Ze hebben
alles gegeven, maar als de tegenstander
vele malen sterker is, dan houdt het ge-
woon op. Ze hebben hard geknokt en daar
zijn we heel trots op.

Nieuwe leden altijd welkom

Benieuwd geworden wat BCG Beek voor
een vereniging is? Wie persoonlijk wil
komen proeven aan de sportiviteit en ge-
zelligheid van BCG Beek is altijd welkom.
Nieuwe leden kunnen op elk moment in-
stromen, en kunnen drie keer gratis en vrij-
blijvend meespelen. Bij interesse hiervoor
wel even een berichtje naar onze ledenad-
ministratie sturen zodat we jullie ook op
een prettige wijze kunnen ontvangen en te
woord kunnen staan. Voor meer informa-
tie, zie onze website: www.bcgbeek.nl. 

Voor wie geïnteresseerd is: wedstrijdverslagen zijn
te vinden op onze website, www.bcgbeek.nl

Clubkampioenschappen 2017

Na de competitie, vinden de clubkampioenschap-
pen plaats. Vroeger alleen bestemd voor de compe-
titiespelers, tegenwoordig wordt er gewoon een ge-
zellig dagje voor iedereen van gemaakt. De junioren
spelen voor de knikkers, de senioren voor de fun.
Clubkampioene is dit jaar, wederom, Danique
Jacobs geworden. De derde keer op rij en dat bete-
kent dat de wisselbeker voor eeuwig in haar prijzen-
kast mag blijven staan. De beker rouleert al zolang,
dat deze bijna als een antiquiteit mag worden be-
schouwd.

Hannie Bijen bokaal

En alsof al die bekers tijdens de clubkampioen-
schappen nog niet genoeg zijn… hadden we nog
een prijs weg te geven. De Hannie Bijen Bokaal, ver-
noemd naar onze voormalige voorzitster, wordt
ieder jaar uitgereikt aan een lid van onze vereniging
die op één of andere manier is opgevallen.
Misschien door het leveren van een topprestatie,
maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook iemands enthou-
siasme en persoonlijkheid is heel belangrijk en kan een prijs
waard zijn. We waren heel blij dat Hannie ook dit jaar weer in
de gelegenheid was om de bokaal persoonlijk te komen uitrei-
ken. Na een kort verhaal, waarbij de spanning flink werd opge-
voerd, kwam dan eindelijk het verlossende woord eruit. De
Hannie Bijen bokaal zal het komende jaar in Neerbeek staan
bij Kirsten Bouwens. Wilt u weten waarom? Kijk dan op onze
website.

JRC Toernooi BC Victoria

Op zaterdag 1 en zondag 2 April werd in Hoensbroek gestre-
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Op de vooravond voor hemelvaart presenteert Vocal Chord
haar nieuwste theatershow:

Magical
Met deze nieuwe show gaat Vocal Chord terug naar waar het
ooit begon: 4 stemmen, puur in harmonie, puur in klank. 
Een betoverende show waar de 4 zangers akoestisch de
mooiste popsongs in eigen arrangement zingen, ditmaal live
begeleidt door Harrie Spronken – vleugel, Romain van Beek
– gitaar en Ad Triepels – slagwerk. 

Niet enkel nieuwe liederen zoals The Rose, All of me,
Besame me mucho worden te gehore gebracht maar ook
hun bekendere hits zoals you raise me up, my way en halle-
lujah worden in een nieuw akoestisch jasje gestopt! 

Kortom, laat u betoveren door de magische stemmen van
Daphne, Lien, Pascal en Rob. Een theatershow in volledige
‘live-setting’ zoals u Vocal Chord nog nooit hoorde! 

Zorg dat u erbij bent! 

Vocal Chord
‘terug naar de kern’

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

NIEUW! ✔ Refill-inkjets
NIEUW! ✔ Verkoop top 60 CD / DVD

✔ Dagbladen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

Na de succesvolle voetbalweken in voorgaande
jaren zal in week 34, 2017 voor de elfde keer de
voetbalweek van start gaan.

VV Caesar voetbaldagen 

5 dagen lang voetbalplezier en een gevarieerd programma
onder leiding van ervaren(jeugd)trainers/leiders.

Voor wie zijn de voetbaldagen? 

Voor alle jongens en meisjes,
geboren na 1 januari 2004 en voor 2011. 

Waar en wanneer 
zijn de voetbaldagen?

De voetbaldagen vinden plaats op het complex
Sportlandgoed De Haamen in Beek, van maandag 
21 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2017 (week 34),
dit is de laatste week van de zomervakantie.

Elke dag is er een programma van 9.00 uur tot 16.30 uur. 
Bij slecht weer kunnen wij eventueel gebruik kunnen maken
van sporthal De Haamen.

Het programma zit vol met voetbaltrainingen en veel 
wedstrijden, zoals 8 tegen 8 op een half veld, 4 tegen 4 
en 4 tegen 4 met individuele winnaar, ook is er een 
penaltybokaal competitie en een panna competitie. 
Er zullen echter nog meer voetbalspellen aan bod komen.
Voor de keepers is er tevens een speciaal trainings-
programma. 

Het gehele programma zal onder toezicht plaatsvinden en
uitgevoerd worden door een goed en ervaren kader. 

Wat krijg je allemaal? 

Een prachtig voetbaltenue, een nieuwe bal en elke 
dag 2 flesjes sportdrank. 

Wat zijn de kosten? 

De kosten voor de 5 dagen bedragen 95 euro, zijn er
meerdere kinderen uit eengezin dan betaalt men voor het
2e kind 80 euro en voor het 3e kind 55 euro.

Inschrijven?

Het inschrijfformulier is te downloaden via de website:
www.vvcaesar.nl of af te halen bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
Het formulier kan ook digitaal worden ingevuld.

Inleveren formulier 

Het formulier kan worden gemaild naar e-mailadres:
smeetslaugs@ziggo.nl
het kan ook worden ingeleverd op zaterdag en tijdens
trainingsavonden of sturen naar: 
Peter Smeets, 
Looiwinkelstraat 45, 6176 EB  Spaubeek.

Vragen? 

Voor vragen kunt u terecht 
bij Yvo Brands. 
Telefoonnummer: 
(046) 437 86 45 of 
06 11 86 52 56.

Elfde Voetbalweek
VV Caesar
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Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service! Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Het zonnetje komt!
Weer lekker op pad met een scootmobiel van Gabriel Hulpmiddelen!

Bij Gabriel krijgt u : 
- Goed advies en goede service!

- 10 jaar ervaring 
- Professionele werkplaats en pechhulp service

- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg
- Gratis veilgheidshesje

- Officiële dealer van diverse merken
Aanbiedingen geldig tot 31 mei 2017Wij leveren ook service aan huis!

Opvouwbare
scootmobielen 

gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe

scootmobielen!
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JAARMARKT

BEEK
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“Door de samenwerking met Eetwinkel
kunnen wij onze klanten nog beter be-
dienen in een sfeervolle ambiance met
een nog breder en smaakvol assorti-
ment heerlijke producten”, aldus de en-
thousiaste ondernemers. 
Eetwinkel Het Cabrys zal zich nog meer
inzetten op vers, en gastvrijheid. 

Binnen Eetwinkel blijven de onder-
nemers zelf hun koers bepalen, maar
krijgen daarnaast nu professionele
ondersteuning, o.a. op het gebied van
presentatie en social media.

De nieuwe zaak heeft een moderne en
warme uitstraling, en krijgt daarmee een

Al jaren staat Het IJshuisje in Beek bekend om de goede kwaliteit
snacks en frites, maar ook om het ruime assortiment vers belegde
broodjes en ambachtelijk bereid soft & schepijs. 
Met de verbouwing van Winkelcentrum Makado zagen Pascal van
Vossen en Marita van Dooren een nieuwe kans voor het IJshuisje. 
Niet alleen gaan ze verhuizen naar het nieuwe gedeelte van het winkel-
centrum, ook is er gekozen voor een samenwerking met ‘Eetwinkel’.
Op 12 april werd de zaak feestelijk heropend onder de nieuwe naam
‘Eetwinkel Het Cabrys’.

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.- 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

herkenbare Eetwinkel ‘look & feel’,
“Onze basis is altijd: kwaliteit voor een
eerlijke prijs in een zaak waar onze gas-
ten  zich welkom en thuis voelen”, aldus
Pascal. 
Iets dat op de nieuwe locatie nog meer
waarde heeft met een prachtig ruim zit-
gedeelte. 
Marita vult aan: “Naast de ‘huiskamer
van de Makado’, verzorgen we ook be-
legde broodjes voor bedrijven in de
buurt, ook dat behoort bij ons tot de
mogelijkheden.”

René van den Heuvel is, als concept-
manager, landelijk verantwoordelijk voor
Eetwinkel. 
Eetwinkel is een modern en verfrissend
totaal formule-concept, speciaal ont-
wikkeld voor de horeca, waarin ook ver-
antwoorde voeding, lokale marketing en
social media een steeds belangrijkere
rol gaat spelen. René: “We zoeken bij
Eetwinkel ondernemers met passie en

Een nieuwe naam, een nieuwe locatie, d
Het IJshuisje wordt Eetwinkel
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een eigen visie. Ondernemers die elkaar
kunnen inspireren en bereid zijn om samen te
werken en van elkaar te leren. Geen kwantiteit,
maar kwaliteit is ons motto. Ik ben dan ook erg
trots dat Pascal en Marita de keuze hebben
gemaakt zich aan te sluiten bij onze club.” 

Eetwinkel Het Cabrys wordt mogelijk gemaakt
in samenwerking met een relatief nieuwe hore-
cagroothandel in Nederland: CHEFS CULINAR.
Deze internationaal opererende totaalleveran-
cier van food, non-food en versproducten is
gevestigd in Nijmegen. 
CHEFS CULINAR is marktleider in Duitsland en
heeft ook vestigingen in Denemarken, Zweden,
Oostenrijk en Polen. Alle Nederlandse horeca-
producten zijn uiteraard bij CHEFS CULINAR
verkrijgbaar, maar vanuit het Duitse moederbe-

drijf biedt CHEFS CULINAR Nederland
ook de mogelijkheid om internationaal in
te kopen, wat onderscheid en inkoop-
voordeel kan opleveren.

Eetwinkel Het Cabrys, 
Wethouder Sangerstraat 246, 
6191 NA Beek, tel. 046 437 66 93.

Openingstijden: 
maandag: 11.30 – 18.00, 
dinsdag en woensdag: 09.30 – 18.00 uur,
donderdag: 09.30 – 21.00 uur, 
vrijdag: 09.30 – 18.00 uur, 
zaterdag: 09.00 – 17.00 uur en 
zondag: 12.00 – 17.00 uur

Met vriendelijke groet, 

Rene van den Heuvel
Concept Manager EETWINKEL

KEULERS AARTS-MULDER ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

Wij bieden u een gratis adviesgesprek
aan, ook op zaterdag bij de plaatselijke 
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.nl)

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

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

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

dezelfde kwaliteit en service
Het Cabrys!
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Mijn naam is Dennis Roex en ik ben in 2005 afgestudeerd als
fysiotherapeut in Hasselt(België).    
Sinds begin 2006 ben ik werkzaam in de praktijk van Roel
Ghijselinck in het Gezondheidscentrum Neerbeek.  
De praktijk is na de overname van Roel geëvolueerd tot een
praktijk die voldoet aan de noden en normen van de heden-
daagse, moderne fysiopraktijk; zowel op het gebied van in-
frastructuur en informatisering als op het gebied van know-
how en specialisaties. 
Zo hebben we ondertussen meerdere specialisaties in huis
en werken we ook samen met verschillende (sport)artsen en
fysiopraktijken.

Sportrevalidatie

Mijn interesse en speciali-
satie ligt voornamelijk op
het vlak van musculoskele-
tale klachten (spier-pees-
problemen + gewrichtsdys-
functies) en sportblessures.
Uit kortdurende of langduri-
gere revalidaties, zoals bij-
voorbeeld na knie-operaties
(fracturen/luxaties, meniscus-, kruisband- of kraakbeenope-
raties) of schouderoperaties (peesrupturen,  schouderfractu-
ren en –luxaties) haal ik de meeste voldoening. 
Het geeft mij een geweldig gevoel om patiënten te mogen
en kunnen begeleiden/coachen naar een voorop gesteld
(sportief) einddoel. Om mensen op dit gebied nog beter
te kunnen helpen, kies ik natuurlijk ook altijd gericht mijn
bijscholingen uit. 

Daarnaast hebben wij met verschillende sportclubs en ver-
enigingen uit Beek e.o. een samenwerkingsverband om de
sporters te begeleiden of revalideren.

Functional Movement Screen (FMS)

Hierbij werk ik ook graag letselpreventief. Dit doen we onder
andere door het analyseren van de looptechniek en het toe-
passen van een Functional Movement Screen (FMS) waarbij
je middels een aantal eenvoudige testen op zoek gaat naar
de zwakke schakel in de beweegketen. Want als we ons li-
chaam bekijken als een keten van aaneengeschakelde ele-
menten, dan is het logisch en aannemelijk dat een zwakke

Dennis Roex bij Fysio t

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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schakel de gehele keten beïnvloedt. Het negeren van de zwak-
ke schakel verhoogt het risico op blessures, maar het sterker
maken van de ‘verkeerde’ schakel zal de verstoorde integriteit
van het hele systeem echter niet verbeteren. 
Met de FMS is het mogelijk om de zwakke schakel op te spo-
ren en te herstellen die mogelijk de bewegingsketen negatief
beïnvloedt ten aanzien van gezond bewegen.

Echospreekuur

Zo ben ik onlangs gestart
met een opleiding echo-
grafie (Musculoskeletale
Ultrasound in Amsterdam).
Zodoende kunnen we bij
acute spier-peesletsels in

de extremiteiten sneller een correcte diagnose stellen, en dus
ook sneller starten met een gericht herstel. Hiervoor hebben
we reeds een echospreekuur opgericht op dinsdagavond tus-
sen  17.00 uur en 18.00 uur. 
Patiënten kunnen hier, in samenspraak met hun fysiothera-

o therapie GCN Sportrevalidatie, echospreekuur en inloopspreekuur

peut, een echografie laten maken
zodat we gerichter kunnen behande-
len en uiteindelijk opnieuw kunnen
evalueren hoe het letsel zich op weef-
selniveau hersteld heeft. 
Op dit moment neemt Yvonne
Beckers het echospreekuur voor haar
rekening. 
In de toekomst is het de bedoeling
dat wij dit samen gaan doen zodat
ieder zich in een bepaalde regio kan
specialiseren om tot nog betere
diagnoses te komen. 

Inloopspreekuur

Daarnaast starten we einde mei met
een algemeen inloopspreekuur op

woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
Hier kunnen mensen zich melden met vragen rond klachten
betreffende hun bewegingsapparaat. 
De bedoeling is dat ik deze personen kort screen, advies geef
en bekijk of fysiotherapie, of een specialisatie binnen de fysio-
therapie, de juiste behandeloptie is. 
Tijdens het inloopspreekuur wordt geen behandeling uitge-
voerd, enkel advies gegeven betreffende de te volgen behan-
delmethode en indien nodig worden verdere afspraken inge-
pland.

Heeft u nog vragen, hebt u behoefte aan een 
kennismakingsgesprek of wilt u een
mogelijke samenwerking met uw 
sportclub of vereniging bespreken,
neem dan gerust contact met mij op. 
Ik ben bereikbaar onder 
nummer 046-437 4664 of via mail: 
dennis@fysiotherapiegcn.nl 

Ik informeer en verwelkom u graag!
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Op uitnodiging heeft Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ voor de vierde keer deelgenomen aan
de traditionele Kruusweeg, die op Goede Vrijdag 14
april laatstleden door de binnenstad van Maastricht
heeft getrokken.

De Baeker Kleppermen openden deze opmerkelijke
stoet, die, buiten het geluid van kleppers en om-
floerste trommen, stil door de straten trok en de
kruiswegstaties met zich meedroeg, zodat passan-
ten werden herinnerd aan hetgeen zovele eeuwen
geleden op die dag in Jeruzalem heeft plaatsgevon-
den. 

De route van de Kruusweeg verbond drie kerken in
het centrum n.l. de St.-Servaasbasiliek, de O.L.-
Vrouwebasiliek en de St.-Martinuskerk te Wijck. Het
beeld van de Zwarte Christus van Wijck werd in de
Kruusweeg meegedragen en in deze laatste kerk
weer teruggebracht. 

Groep: Dragers: 

1. Suisse en acolieten met Kruis  
2. De Baeker Kleppermen 
3. Statie 1: Jezus wordt veroordeeld Gigantius 
4. Statie 2: Jezus neemt het kruis 

op zijn schouders Gigantius 
5. Statie 3: Jezus valt ten eerste maal 

onder het kruis Gigantius 
6. Segura! Escola de Samba Maestricht
7. Statie 4: Jezus ontmoet zijn Moeder Gigantius 
8. Statie 5: Simon van Cyrene helpt Jezus 

het kruis dragen Sint Antonius 
9. Statie 6: Veronica droogt het gezicht 

van Jezus af Sint Antonius
10. Drumband Sint Michael 
11. Statie 7: Jezus valt voor de 2de 

keer onder het kruis Sint Antonius 
12. Statie 8: Jezus ontmoet de 

wenende vrouwen Sint Antonius 
13. Statie 9: Jezus valt voor de derde 

maal onder het kruis Sint Antonius 
14. Drumband Kunst door Oefening 
15. Statie 10: Jezus wordt van zijn 

kleren beroofd Sint Lambertus 
16. Statie 11: Jezus wordt aan het 

kruis geslagen Sint Lambertus
17. Statie 12: Jezus sterft aan het kruis Sint Lambertus 
18. Statie 13: Jezus wordt van het kruis 

genomen Sint Lambertus 
19. Broederschap Sint Lambertus 
20. Drumband Sint Petrus en Paulus 
21. D.D. Stadsschutterij (erewacht) 
22. Geestelijkheid 
23. Broederschap van het Zwarte Kruis 
24. Zwarte Kruis van Wyck Zwart Kruis 
25. Stiechting "De Vief Kop"

Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ in traditionele
Kruusweeg te Maastricht

diverse workshops & demonstraties  |  kids activiteiten
hapjes en drankjes  |  info vrijwillige (jeugd) brandweer  |  en meer...

Kazerne Beek  |  Sportlaan 1

Zo. 21 mei van 10-16u

Een leuke, informatieve en verrassende dag voor het hele gezin. 
Kom kijken wat wij bij de brandweer allemaal doen!

BURENCONTACTDAG

PROGRAMMA:
OPENING DOOR DE KAZERNE CHEF MEVR. SIMONE GIJSEN

Demonstraties:
• Hoe bevrijden we iemand in beknelling? 
 (technische hulpverlening)

•  Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen?
 (Waarschuwing verkenningsdienst)

•  Als het slachtoffer niet meer ademt.
 (EHBO defi brillator / reanimatie)

•  Vlam in de pan.

Stands:
• Brand beleving (simulatie container)

•  Check onze brandweervoertuigen (oud v.s.nieuw)

•  Jeugd brandweer

•  Wensulance (de laatste wens)

• Lekkere hapjes & drankjes voor jong & oud

We laten graag zien wat we allemaal doen, waar we voor staan 
en geven antwoord op jullie vragen. 

VACATURES VRIJWILLIGE BRANDWEER M / V: WE INFORMEREN JE GRAAG!

30
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Afgelopen zaterdag 1april was
er een reünie van de klasgeno-
ten van de Barbaraschool in
Neerbeek uit de periode 1970-
1976.

Ook ik maakte deel uit van
deze klasgenoten.
Op de reünie avond werden
vele herinneringen opgehaald
en het was een zeer geslaagde
avond.

In de aanloop naar deze reünie zijn er
vele foto’s uit de jaren 70 via social
media met elkaar gedeeld. Van deze fo-
to's  heb ik een foto-collage gemaakt.

Eveneens is er op de reünie avond een
groepsfoto gemaakt van alle klasgeno-
ten, inmiddels vijftigers.

Met vriendelijke groet,
Claire van Mulkom

Reünie van de klasgenoten van de Barbaraschool

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 437 23 38
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@janssengrafimedia.nl
I www.janssengrafimedia.nl

LIEF EN SCHATTIG, GRAPPIG, OF STOER EN HIP?
Kom eens vrijblijvend kijken
in onze uitgebreide collectie

EEN SPECIAAL KAARTJEvoor jullie kleine wonder

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u 10% korting op uw geboortekaartjes.

Geldig tot 31 mei 2017
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Alle bezoekers krijgen wederom een
aantal gratis consumptiebonnen.

Hierdoor kunnen alle bezoekers:

• Gratis eten proeven uit heel veel 
verschillende landen

• Gratis activiteiten voor kinderen met
o.a. hennabeschildering, knutselen,
haren vlechten enz.

• Gratis genieten van diverse 
optredens o.a. Drumfanfare en 
majorettenkorps Irene/Lucia Beek
en Sambaband Diversão 
uit Heerlen

• Gratis informatie & advies van 
diverseorganisaties die Beek rijk is
en die zich inzetten voor de 
medemens 
(o.a. Stg. Harambee, Stg. Lovely
Light, Project Peru, Project Mexico,
Vluchtelingenwerk, Stg.
Belangenbehartiging Alfabetisering
Nederland, Vrijwilligerscentrale).

Nog niet klaar met genieten van alles
wat aangeboden wordt? 
Dan kunnen er tegen hele lage tarie-
ven bonnen bijgekocht worden.

Op deze dag wordt er ook bier en 
frisdrank verstrekt, hiervoor worden
consumptiebonnen verkocht tegen 
een speciaal tarief.

We zijn nog op zoek naar
mensen die hun 
medewerking willen 
verlenen aan deze 
speciale dag.

Mensen die ‘s ochtends mee willen helpen bij het 
opbouwen en/of mensen die ‘s middags een kraam 
willen bemannen.

Heeft u interesse? 

Neem dan contact op met Miranda Brangers, 
tel. 4288060 of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.

Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert in samenwerking met 
Partners in Welzijn voor de achtste keer alweer de Multiculturele Dorpsdag

Beek, dit jaar in èn in samenwerking met Woonzorgcentrum Franciscus

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

✔ Gratis eten 
proeven uit heel veel 
verschillende landen

✔ Gratis activiteiten voor 
kinderen met o.a. 
hennabeschildering, knutselen, 
haren vlechten, oud Hollandse spelen enz.

✔ Gratis genieten van diverse optredens
o.a. Sambaband Diversão uit Heerlen,
Irene/Lucia Beek

Hapjes en entree GRATIS*!
* Iedere bezoeker ontvangt een aantal gratis hapjes-/activiteitenbonnen en kan er indien gewenst bijkopen.

Organisatie: Gemeente Beek, Partners in Welzijn, Woonzorgcentrum Franciscus i.s.m. vrijwilligers

zaterdag 23 september 2017
MULTICULTURELE
DORPSDAG BEEK
van 13.00 tot 17.00 uur in en rondom

Woonzorgcentrum Franciscus
Om de Toren 1
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Bijgaande foto komt uit een nalatenschap van de inzendster.
Zij is met ons heel nieuwsgierig naar de personen die hier zijn vastgelegd.

Enkele aanknopingspunten: vermoedelijk staat of zit ergens Philomine Sproncken, geboren op 30 april 1900,
en zus van de gebroeders Sproncken die een sigarenfabriekje hadden.

Mogelijk zit pastoor Voncken en notaris Imkamp ook op de foto.
Misschien zet het bord: “Vriendschap zij ons doel”, wel iemand op een spoor.

Wie helpt ons hierbij verder?

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

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

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 135

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw
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Zoals wij in de vorige editie reeds hebben 
aangekondigd, viert pastoor John van Oss s.m.m. dit
jaar zijn 50 jarig priesterjubileum. Op 4 maart 1967
is hij tot priester gewijd. Bovendien hoopt hij op 
6 juli 2017 zijn 80e verjaardag te vieren.

Pastoor Van Oss s.m.m. geniet grote bekendheid door zijn
grote verzameling kerststallen, die hij door de jaren heen van
over de hele wereld heeft verzameld. In het Limburgs
Museum in Venlo als ook in diverse andere musea worden
zijn kerststallen regelmatig tentoon gesteld.

De festiviteiten rond zijn gouden priesterjubileum
zullen plaatsvinden op 24 en 25 mei 2017.

Op woensdag 24 mei zal hij om 18.30 uur worden opgewacht
aan de rand van het dorp door fanfare Sint Antonius uit
Genhout. Vervolgens begeleiden ze de jubilaris naar de Sint
Hubertuskerk in Genhout. In deze kerk zal pastoor Van Oss
om 19.00 uur een H. Mis uit dankbaarheid opdragen. Deze
eucharistieviering zal muzikaal worden opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus, zanggroep Cosi
Cantare en fanfare Sint Antonius.

Op donderdag 25 mei 2017; Hemelvaartsdag; zal het
Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan uit Schimmert om
10.30 uur pastoor Van Oss s.m.m. bij de pastorie aan de
Montfortstraat afhalen en via een korte omweg; Struik,
Mareweg en Hoofdstraat; naar de Sint Remigiuskerk begelei-

den. In deze kerk zal de jubilaris om
11.00 uur een H. Mis uit dankbaarheid
opdragen. 
Deze eucharistieviering zal muzikaal
worden opgeluisterd door 4 koren van
de Sint Remigiusparochie in Schimmert;
Jeugdkoor Dievanoss, 
Dameskoor Schimmert, Gemengd
Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius en
Sing a Song.

Na deze H. Mis zal
Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan
pastoor Van Oss en de genodigden
naar het Gemeenschapshuis aan het
Oranjeplein 10 in Schimmert 
begeleiden.  
Hier zal de jubilaris en de genodigden
een lunch worden aangeboden.

Daarna worden de festiviteiten 
verplaatst naar hoeve Printhagen in
Genhout. Van 14.30 uur tot 17.00 uur
wordt pastoor Van Oss s.m.m. een 
receptie aangeboden in de bijgebouwen
van hoeve Printhagen. Tijdens deze 
receptie wordt u in de gelegenheid 
gesteld om pastoor Van Oss s.m.m. te
feliciteren met zijn gouden jubileum.
Verder zullen gedurende de receptie
verschillende Genhoutse en
Schimmertse verenigingen zich 
presenteren.

De grote wens van pastoor Van Oss
s.m.m. is een boek uit te geven over zijn
kerststallen. Daarom wil hij alle giften,
die hij tijdens dit feest mag ontvangen,
beschikbaar stellen voor de realisatie
van het boek. Het boek omvat circa 300
pagina’s met vele foto’s en teksten en
zal naar verwachting in november 2017
worden uitgegeven.

Tijdens de receptie in Printhagen wordt
u in de gelegenheid gesteld om in te
schrijven op dit boek.

Gouden priesterjubileum Pastoor van Oss
s.m.m. in Genhout en Schimmert
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Het adres voor:Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Huishoudtextiel
Beenmode Baby kado artikelen 
Foundation

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

Koningsdag Genhout
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Dagcentrum de Dagbeeker, 
een dagopvang in Beek voor mensen 
met een verstandelijke beperking,
zet op zaterdag 17 juni tussen 
13.00 uur en 16.00 uur de deuren
wijd open voor alle belangstellenden
in de regio. 

Tijdens de open dag geven cliënten 
voorstellingen en demonstraties en kan er 
genoten worden van eigengemaakt gebak. 

Bezoekers kunnen op verschillende plekken 
een presentatie zien en in de centrale hal en tuin
worden kunstwerken geëxposeerd die te koop
worden aangeboden.

Daarnaast is er een kleine vlooienmarkt waar
voor een klein prijsje de meest verrassende 
spulletjes gekocht kunnen worden. 
De opbrengst hiervan gaat naar de nieuw in te
richten belevingstuin van het dagcentrum.

We hopen dat we net als vorig jaar mogen
rekenen op een grote toestroom van 
belangstellenden.

We heten u graag allen welkom op
onze open dag op zaterdag 17 juni

Waar: dagcentrum de Dagbeeker,
Hoolstraat 30-32, Beek 

Tijd: van 13.00 uur tot 16.00 uur 

Open dag in dagcentrum de Dagbeeker in Beek

Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alles in en om het huis

o.a. tuinieren - koken - ramen wassen -
kleine klusjes - verstelwerkzaamheden -

boodschappen -
honden uitlaten - dieren verzorging

Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84
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Foto’s: Loe Bergers
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Na de bekendmaking van het vertrek van Anita
Ruigrok, die de dames van Benefitt/BFC de afgelo-
pen 3 jaar getraind en gecoacht heeft, zijn we blij
dat we bekend kunnen maken dat de nieuwe trai-
ners van Benefitt/BFC uit de eigen vereniging
komen, ‘eigen kweek’ zeg maar. 
Vanaf komend seizoen zijn Fred Kerbusch en Karin
Logister het trainerskoppel van de ambitieuze
dames selectie. 

Fred heeft het grootste deel van zijn actieve hand-
balcarrière bij Caesar gespeeld en is inmiddels al
jaren actief als trainer. Nu nog van de dames A1 en
vanaf komend seizoen dus samen met Karin verant-
woordelijk voor het dames senioren 1 team. 
Karin, momenteel actief als trainster bij de dames
B1 van handbalvereniging BFC, heeft jarenlang op
niveau spelers- en trainerservaring opgedaan bij
BFC en V&L.

Mattie Kaelen, voorzitter van BFC, licht de keuze
voor dit trainerskoppel toe: “Als vereniging vinden
wij het opleiden en koesteren van talent erg belang-
rijk. 
Dat richt zich natuurlijk primair op spelers die we
binnen de vereniging telkens weer nieuwe uitdagin-
gen willen bieden. 
Dit jaar zijn we erin geslaagd om die uitdaging ook
te bieden aan twee talentvolle trainers / coaches die
beiden toe waren aan een volgende stap. 
Fred en Karin hebben een groot verenigingshart,
hebben verstand van het handbalspelletje en zijn
complementair aan elkaar. 

Wij als bestuur denken dat de dames van
Benefitt/BFC met dit trainerskoppel een volgende
stap kunnen zetten in de groei die ze de afgelopen
jaren hebben ingezet.” 

Nieuwe trainers
Benefitt/BFC

komen uit eigen
kweekvijver

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

18 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 mei Biercantus, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
20 mei Xplore voetbaltoernooi en Foute Party, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
21 mei Likkepot Trip, georganiseerd door GSV'28 op het Jean Nijsten complex
21 mei Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato
21 mei Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
21 mei Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
15 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
15 t/m  18 juni BFC tournooi Sportpark De Haamen - 15 juni: Familieavond BFC - 16 juni: Familietoernooi met 

aansluitend gezellige feestavond - 17 juni:  Jeugdtoernooi en in de avond Beat of Love -
18 juni: Toernooi voor Heren B-jeugd,  dames en heren A jeugd en senioren

17 juni 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
2 juli Jaarlijks straatrommelmarkt op de Mergelakker in Spaubeek van 10.00 uur tot 16.00 uur 
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
6 augustus Vrijmarkt De Carmel
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
27 augustus Zomerwandeltocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek  
10 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 t/m 18 sept. Zwemvereniging Becha organiseert een zwem4daagse in De Haamen in Beek
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek,  9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur 

in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt  Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
7 oktober Jubileumconcert  b.g.v. 165 jaar  Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
4 oktober Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
15 oktober Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober   Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek 
30 okt.  t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek        
26 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
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
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
10 december Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur
17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Walrams Genootschap Valkenburg 9.30 uur
17 december Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 december   Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

Evenementenrooster

2017-2018
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Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
Als u twee of meer grote isolerende maatregelen wilt tref-

fen, kunt u (onder voorwaarden) de landelijke Subsidie

Energiebesparing Eigen Huis aanvragen. U ontvangt dan

een tegemoetkoming van ongeveer 20%. Wilt u daarnaast

ook andere energiebesparende maatregelen treffen? Dan

kunt u mogelijk in aanmerking komen voor extra subsidie.

Meer informatie is te verkrijgen via www.rvo.nl/seeh. Let

op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen

neemt. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van

zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletka-

chels. De hoogte van de subsidie is afgehankelijk van het

rendement van de installatie en de investering. Meer infor-

matie is te verkrijgen via www.rvo.nl/isde. Let op: vraag

deze subsidie aan binnen zes maanden na aanschaf.

Duurzaamheidslening Gemeente Beek 
Voor particulieren in de 

gemeente Beek die energie-

besparende en/of energie-

opwekkende duurzame

maatregelen willen treffen in

of aan hun woning is de

Duurzaamheidslening in het

leven geroepen. Tegen een

gunstig rentetarief kunt u een

bedrag van minimaal € 2.500

en maximaal € 15.000 met

een looptijd 10 tot 15 jaar

lenen bij de gemeente Beek. Voor meer informatie neemt 

u contact op met de gemeente of kijkt u op 

http://www.gemeentebeek.nl/leven-wonen/producten-en-

diensten_3999/product/duurzaamheidslening_625.html

Stimuleringslening Duurzaam Thuis
Met de regeling Duurzaam Thuis kunt u een lening aan-

vragen bij de Provincie Limburg van minimaal € 2.500 en

maximaal € 35.000 tegen een gunstig rentetarief voor tal

van maatregelen voor energiebesparing, duurzame 

energieopwekking en het verbeteren van de levensloop-

bestendigheid van uw woning. Meer informatie is te 

verkrijgen via www.limburg.nl/duurzaamthuis 

Nationale Energiebespaarlening
Deze nationale lening is via Nationaal Energiebespaar-

fonds aan te vragen voor energiebesparende en energie-

opwekkende investeringen in of aan uw eigen woning te

financieren. Particulieren kunnen tot maximaal € 50.000

lenen. Meer informatie is te verkrijgen via 

www.energiebespaarlening.nl

Doe ook de energiesubsidiewijzer van 

MilieuCentraal via www.energiesubsidie-

wijzer.nl. Hier vindt u ook andere regelingen

en commerciële mogelijkheden om uw ener-

giebesparende of duurzame energieopwek-

kende maatregelen te financieren. Neem

ook een kijkje op de het Limburgs Energie-

loket www.bespaarenergieinlimburg.nl.

Let op: Geld lenen kost geld & Voor de 
subsidies geldt het principe: “op-is-op”.

Uw woning verduurzamen?
Overzicht van subsidieregelingen en leningen

Uw woning verduurzamen? Het is een kwestie van doen, maar ook van investeren. De overheid
biedt meerdere subsidieregelingen en leningen aan zodat u energie én geld kunt besparen.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.
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Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samen-

leving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achter-

grond. Kent u zo iemand, die best eens in het zonnetje

gezet mag worden en een publieke erkenning verdient? 

Iemand kan voor een lintje in aanmerking komen als

sprake is van jarenlange persoonlijke bijzondere verdien-

sten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn,

maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofd-

functie of een combinatie van beide.

Hoe vraagt u een lintje aan?
Als u iemand uit de gemeente Beek wilt voordragen voor

een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen

met de gemeente, via tel.nummer 046 – 43 89 222 of

info@gemeentebeek.nl. De medewerker die de lintjes 

behandelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg

zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden

van www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien de aanvraag op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd.

Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. 

Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar 

tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag

wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2017 een aanvraag

in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegen-

heid? Dan moet u tenminste zes maanden van tevoren

een aanvraag indienen.

Meer informatie over lintjes vindt u op www.lintjes.nl.
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Kent u iemand die een lintje verdient?

In het afgelopen jaar kregen 10 inwoners van de gemeente Beek een Koninklijke onderscheiding,
oftewel ‘lintje’. Burgemeester Christine van Basten-Boddin reikte namens onze Majesteit de 
Koning 6 lintjes uit tijdens de lintjesregen op 26 april jl. De 4 andere gedecoreerden ontvingen
het lintje tijdens een andere bijzondere gelegenheid. Stuk voor stuk mensen met persoonlijke 
bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
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Naast website nu ook een Facebook-pagina
over Beekse geschiedenis
Beeksverleden.nl is een website met informatie over de rijke geschiedenis
van Beek, met als doel om het verleden van Beek en haar culturele 
erfgoed op een aansprekende en eigentijdse manier voor het grote 
publiek beschikbaar te stellen. In het verlengde van deze website is er 
nu ook een Facebook-pagina live: facebook.com/beeksverleden.nl 

Beek heeft een lange geschiedenis, die al 7.000 jaar geleden begon toen de allereerste Europese boeren – de Band-

keramiekers – hun boerderijen in de Westelijke Mijnstreek en rondom Maastricht bouwden. Maar ook in de Romeinse tijd,

de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd is er een heleboel interessants over Beek te vertellen. 

Vooralsnog licht de website met

name de Bandkeramiek-periode,

de geschiedenis rond de Oude

Pastorie en het verhaal van Beek

in de Tweede Wereldoorlog uit. 

De site zal stapsgewijs worden uit-

gebreid met andere tijdsperiodes

en thema’s.

Zie www.beeksverleden.nl. 

Gemeente Beek Informatiepagina | mei 2017
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Wethouder Hub Hodzelmans (kernen): “Uitgangspunt van

Burger!Kracht, de benaming van het kernenbeleid van de

gemeente Beek, is dat inwoners zelf actief bouwen aan de

leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van

uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken,

uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen.

De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen tot

enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.”

Deel 1 van de reportage Burger!Kracht is te bekijken via

www.gemeentebeek.nl/burgerkracht of de Facebookpa-

gina van wethouder Hub Hodzelmans: 

www.facebook.com/WethouderHubHodzelmans 

Inwoners die een initiatief hebben waarmee de leefbaar-

heid in de kern kan worden verbeterd, kunnen contact 

opnemen met de gemeente Beek, tel. 046 – 43 89 222 of

per mail: burgerkracht@gemeentebeek.nl.

Beek brengt burgerinitiatieven in beeld met 
reportageserie

Met een serie reportages brengt de gemeente Beek een aantal succesvolle burgerinitiatieven in
beeld. Deze week verscheen deel 1, waarin de realisatie van een Jeu de Boulesbaan en een 
Repair Café in de kern Neerbeek centraal staan. Dit zijn mooie voorbeelden van Burger!Kracht.
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We zijn ons ervan bewust dat de Oude Pastorie veel 

Limburgse historie bevat en hebben ons tot doel gesteld dit

uit te dragen. In dit bezoekerscentrum 2.0 van Stichting het

Limburgs Landschap komen natuur, educatie, gastvrijheid

en inwoners van Beek nader tot elkaar. Bij de “Vrienden van

de Oude Pastorie” kun je als vrijwilliger mede invulling ge-

ven aan deze opzet en meewerken aan allerlei activiteiten. 

De Oude Pastorie en De Stichting  Het Limburgs Land-

schap faciliteren  hierbij waar mogelijk de Vrienden van de

Oude Pastorie met vergaderruimten en een inhoudelijke

ondersteuning  bij raakvlakken met de natuur en het 

landschap.

UITNODIGING

Vrijwilligers gezocht voor “De Vrienden van de 
Oude Pastorie”

“De Oude Pastorie” gaat medio 2017 starten met dit 

vrijwilligersnetwerk, om te beginnen met twee thema’s: 

de (moes)tuinen die “De Oude Pastorie” omringen en het

“Bakkes” van De Vroenhof Oude Pastorie, dat gebruikt zal

gaan worden om geheel eigen streekvlaaien en -broden te

gaan bakken.

Welke vrijwilligers voor “De Vrienden van de 
Oude Pastorie” zoeken wij?

• Vrijwilligers om deze (moes)-tuinen rondom  “De Oude

Pastorie” mede gestalte te geven

• Een coördinator/vrijwilliger om sturing te geven aan deze

tuinengroep vrijwilligers 

• Vrijwilligers die invulling gaan geven aan het opzetten

van een “Beeks Bakkes”

• Een coördinator/vrijwilliger om sturing te geven aan deze

groep 

Voorlichtingsbijeenkomst

De werkgroep “Vrienden van de Oude Pastorie” wil ieder-

een die interesse heeft uitnodigen voor een voorlichtings-

bijeenkomst op dinsdagavond 23 mei om 19.30 uur en

samen met ons te overleggen hoe en met wie wij dit initia-

tief verder gestalte kunnen geven. Wellicht heeft u zelf ook

nog andere ideeën? Die zijn op deze avond ook van harte

welkom! 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Vrienden van de Oude Pastorie”

“De Oude Pastorie”, Pastorie 25 te Beek

“De Vrienden van de Oude Pastorie”
Vrijwilligers gezocht

Als bezoekerscentrum van het Limburgs Landschap wil
“De Oude Pastorie” inwoners van Beek graag verleiden
om kennis te maken met  de mogelijkheden die de 
historie van deze unieke plek, de flora, fauna en de 
archeologie hier bieden om een veelsoort aan boeiende
vrijwilligersinitiatieven te ontwikkelen. 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis rond
Hemelvaart en Pinksteren
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Het gemeentehuis is gesloten op:

• Donderdag 25 mei (Hemelvaart);

• Vrijdag 26 mei;

• Maandag 5 juni (Pinksteren).

Tevens is het gemeenthuis vanwege een personeelsdag gesloten op:

• Vrijdag 23 juni
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De Veiligheidscoach
ook bij u thuis? 

Voor u en uw buren een beter
veiligheidsgevoel?

Neem contact op met: Partners in Welzijn, lokatie Beek
via 046 – 45 75 700 of via maatjesbeek@piw.nl 

Doe nooit
zomaar
open

Vertrouwt u
het niet?
Bel meteen
112

Geef
niemand
uw bankpas
of pincode

Bankpas kwijt
of opgelicht?
Pas direct
blokkeren

Voor wie doet
u de deur

open?
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Vervuiling omgeving Groeve Spaubeek verder
teruggebracht
De firma Bruls heeft 250 meter weg geasfalteerd
in Groeve Spaubeek en is bezig met het 
aanbrengen van een wielwasinstallatie. 
Deze maatregelen worden getroffen om de 
vervuiling van de weg die gepaard gaat met 
de vrachtbewegingen vanuit de groeve verder 
aan te pakken.

Samen met de firma Bruls is in 2016 onderzocht op welke

wijze de vervuiling van de weg zoveel mogelijk bij de bron kan

worden aangepakt. In oktober 2016 is de opgang naar de

groeve Spaubeek reeds geasfalteerd door en voor rekening

van de firma Bruls. Dat heeft geleid tot een afname van de

overlast. Verder is er afgesproken en in de nieuwe vergun-

ningsvoorschriften opgenomen, dat er in de groeve een wiel-

wasinstallatie wordt gerealiseerd. De laatste werkzaamheden

ten behoeve van de wielwasinstallatie worden uitgevoerd 

en bovendien heeft de firma 250 meter weg in de groeve 

geasfalteerd. Dit ontslaat de firma Bruls overigens niet van

haar verplichting om de wegen schoon te houden.

Wethouder Hub Schoenmakers: “Met deze maatregelen 

behoort de modder- en stofoverlast die gepaard gaat met de

vrachtbewegingen op de aanrijroute vanuit de groeve hopelijk

helemaal tot het verleden.”
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Beste mensen,

Graag wil ik een praktijkvoorbeeld uit een andere ge-

meente met u delen.

Via de intercom belt een jongedame aan bij een mevrouw

die in een appartement woont. Ze vertelt dat haar moeder

in het appartementencomplex komt wonen en vraagt of ze

het appartement mag zien van de mevrouw zodat ze weet

wat ze met de meubels kunnen doen.

Mevrouw is heel bereidwillig, laat de jongedame binnen en

gaat haar voor in haar appartement. De jongedame is erg

hulpvaardig, ze helpt de mevrouw met het draaien van de

rollator en doet de voordeur achter hun dicht. 

Ze is ook erg aardig en kletst gezellig met de mevrouw

over het mooie appartement, vooral op de badkamer blij-

ven ze een hele tijd kletsen.

Nieuws van de wijkagent!
Na een kwartiertje geeft ze aan genoeg te hebben gezien

en gaat weer.

Dan komt mevrouw tot de ontdekking dat ze bestolen is.

Haar geld en juwelen zijn weg.

Achteraf blijkt dat de hulpvaardige jongedame de voordeur

nooit helemaal heeft dichtgedaan en dat er een tweede

persoon de woning heeft doorzocht…

Dit wilt u niet meemaken. Kent u de persoon niet die bij u

aanbelt? Laat hem of haar dan zeker niet binnen.

Neemt u eens contact op met Partners in Welzijn, zij hebben

vrijwilligers opgeleid tot veiligheidscoach en kunnen u nog

veel meer tips geven om uw veiligheidsgevoel te vergroten.

Met vriendelijke groet, Mario Corstjens, Wijkagent Beek
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Mei
Maandag 8 mei van 13.30 uur / 15.00 uur 
Thema: Vlaai-Ontmoetingen

Vlaai-Ontmoetingen is een nieuw initiatief van de wijk-

teams en Steunpunt Mantelzorg. Samen willen wij de

burgers van Beek de mogelijkheid bieden om elkaar te

ontmoeten, wij zorgen voor heerlijke vlaai en koffie en

jullie voor de gezelligheid ! Gewoon samen genieten.

Locatie: Gemeenschapshuis ’T Roadhoes, 

Musschenberg 101 Spaubeek

Contactpersonen: Henk Bego en Astrid Vermeulen

Donderdag 18 mei van 13.30 uur / 15.30 uur 
Thema: Mentorschap en Levenstestament 

Notariaat Pas  

Notariaat Pas geeft uitleg over wat er gebeurt als u of

uw dierbare niet meer in staat is de eigen belangen te

behartigen. Wie regelt dan de financiële/juridische

zaken en mag zorgbeslissingen nemen? Ook thema’s

als het mentorschap, de notariële volmacht of het 

levenstestament, het erfrecht en de voordelen van een

testament (o.a. vermindering van de eigen bijdrage aan

een verzorgingstehuis) komen aan de orde. 

Locatie: MFC “De Molenberg”, Molenstr. 158 

Beek (ingang achterom)

Contactpersoon: Miranda Brangers

Donderdag 25 mei van 9.30 uur / 10.30 uur 
Bondgenotencontact voor mantelzorgers 
in samenwerking met Zuyderland.

Voor al uw vragen of gewoon een kop koffie. 

Locatie: MFC “De Molenberg”  Molenstr.158

Beek (ingang achterom).

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Juni
Donderdag 8 juni van 13.30 uur / 15.00 uur 
Thema: Vlaai-Ontmoetingen
Zie activiteit 8 mei.

Locatie: MFC “De Molenberg”, Molenstr.158 

Beek (ingang achterom)

Contactpersonen: Koen Vanspauwen en 

Miranda Brangers

Maandagavond 12 juni van 19.00 uur / 21.00 uur
Thema: Mentorschap en 
Levenstestament Notariaat Pas  
Zie activiteit 18 mei.

Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek, 

Callistusplein 9, Neerbeek

Contactpersoon: Maarten Wehrens

Donderdag 29 juni  van 9.30 uur / 10.30 uur 
Bondgenotencontact voor mantelzorgers in 
samenwerking met Zuyderland. 

Voor al u vragen of gewoon een kop koffie. 

Locatie: MFC “De Molenberg”  Molenstr.158

Beek (ingang achterom).

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Beek en Steunpunt

Mantelzorg-WM 2017

Aktiviteitenkalender

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is wenselijk maar niet verplicht 
Telefoon: 046-4575700 / email mantelzorg@piw.nl

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van onze bijeenkomsten.  
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilli-

gerswerk zijn er diverse inloop spreekuren in de

gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,

maandag- en dinsdagochtend 

van 10.00 - 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,

maandag- en woensdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek/ De “De Carmel” in de muziekschool, 

Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en

donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

U kunt ook via onze website 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op 

vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: MFC “De Molenberg”, 

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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:

• Gezocht Netwerkversterkers (V1910)

Bespeelt u een instrument of speelt u graag muziek af en wilt u met

uw muzikale vaardigheden onze cliënten laten genieten dan zijn er

in al onze locaties mogelijkheden op een dagdeel dat het u het

beste uitkomt.

• Inkopen kienprijsjes - knutselmaterialen (V1912)

Voor ons wijksteunpunt Francisus in Beek zoeken we een vrijwilliger

die het leuk vind om 1 x per maand prijsjes in te kopen voor het 

kienen. Ook het inkopen van knutselmaterialen behoort tot de 

mogelijkheden.

• Webdesigner / -programmeur (V1907)

Taalontmoetingen zoekt een ervaren webdesigner / -programmeur

om samen met de huidige vrijwilliger de websites van Taal-

ontmoetingen te beheren, aan te passen en te verbeteren.

• Enthousiaste vrijwilligers gezocht! (V1904)

Wij zijn op zoek naar versterking voor meerdere vacatures: van 

ziekenhuiscoördinator tot dag-voorzitter, van vrijwilliger voor het 

organiseren en begeleiden van diverse activiteiten tot mensen die

vaardig zijn met de pen. Gastvrouwen/heren, bemensing van 

infostands of inschrijfbalies.

• Begeleiding naar de markt (V1900)

De groepsverzorging in locatie Franciscus in Beek zoekt een 

vrijwilliger die samen met 1 of enkle cliënten een bezoek kan 

brengen aan de markt in Beek.

mei 2017 - NB no. 5:Layout 1  04-05-2017  06:56  Pagina 47



ONTDEK
MAKADO BEEK

Bekijk onze
beste deals op

makadodeal.nl

www.makadobeek.nl

NIEUWE
WINKELS

altijd gratis parkeren!         www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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