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Van de Redactie
November, de voorlaatste maand van het jaar.
Voor de Koninklijke Hoogheden betekent dit de opening
van het carnavalsseizoen.
Tot 10 november zijn het nog de “gewone” jochies.
Onherkenbaar zonder hun prinsensteek, veren en pak:
Eric uit Genhout
Robin uit Spaubeek
Ivo uit Beek
Ivo uit Neerbeek.
Maar dan, op 11-11 geht’s los...
November is ook voor de sintliefhebbers, de
maand om aan gedichten en surprises te
beginnen en voor de kerstfanaten, de ideale maand
om eindelijk weer alle versieringen af te stoffen.
Voor de redactie van de Nuutsbaeker is november de
maand om nieuwe items te bedenken voor 2019.
De rubriek “achter de schermen” komt niet terug. De foute foto van Loe wel.
Volgende maand wordt de winnaar van 2018 bekend gemaakt en ontvangt een
leuk presentje voor de moeite.
Vers van de pers is het nieuws dat de Nuutsbaeker per 1 januari 2019 zowel
een eigen website als facebookpagina krijgt. Hierover meer in december.
En november is de maand van een vriendelijk verzoek van de redactie:
Een verzoek aan elke vereniging, particulier of bedrijf, om vanaf januari alle
redactionele stukken, foto’s, vragen, opmerkingen, of wat dan ook, niet meer
naar onze drukker te mailen, maar rechtstreeks naar de redactie van de
Nuutsbaeker: nuutsbaeker@gmail.com. Bij de drukker moet u zijn voor de
advertenties.
Ik wens u veel leesgenot met deze editie. Hij is wederom de moeite waard met
een keur aan interessante artikelen, boeiende feiten en hartverwarmende
verhalen.
Wij zien elkaar volgende maand.
Christy Eindredactie

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
4 nov. 2018
9 dec. 2018
6 jan. 2019
3 febr. 2019
10 mrt. 2019
7 april 2019
12 mei 2019
9 juni 2019
11 aug. 2019
8 sept. 2019
13 okt. 2019
10 nov. 2019
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week 48 - 2018
week 1 - 2019
week 5 - 2019
week 9 - 2019
week 14 - 2019
week 18 - 2019
week 23 - 2019
week 27 - 2019
week 36 - 2019
week 40 - 2019
week 45 - 2019
week 49 - 2019

(26 nov. t/m 1 dec.)
(31 dec. t/m 5 jan.)
(28 jan. t/m 2 febr.)
(25 febr. t/m 2 mrt.)
(1 t/m 6 april)
(29 april t/m 4 mei)
(3 t/m 8 juni)
(1 t/m 6 juli)
(2 t/m 7 sept.)
30 sept. t/m 5 okt.)
(4 t/m 9 nov.)
(2 t/m 8 dec.)

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 ONZE HEERLIJKE ERWTENSOEP
UIT EIGEN KEUKEN
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Zaterdag 8 december 2018:

Dinnershow en Kroningsavond 67e Lichtkoningin Beek
Ook dit jaar wordt het aftreden van de 66e Lichtkoningin en
haar vier hofdames én de kroning van de 67e Lichtkoningin
en vier nieuwe hofdames uitgebreid gevierd.
Een avond die je niet wilt missen!
Dinnershow
Voorafgaand aan het aftreden van onze
66e Lichtkoningin Gina Gisbertz en de
vier hofdames Iris Lemmens, Amy
Bouwens, Dewi Boessen en Anne
Frenken, vindt er net zoals vorig jaar een
spetterende Dinnershow in het Asta
Theater in Beek plaats.

geserveerd wordt door
leden van Toneelvereniging
Ons Genoegen uit Genhout.
Tijdens het diner zullen er
diverse artiesten optreden.
De Dinnershow eindigt rond de klok van
21.30 uur. Voor deze Dinnershow is inschrijving noodzakelijk.

Daarna volgt de bekendmaking van
de nieuwe Lichtkoningin en de vier
hofdames. De officiële kroning
wordt verricht door Burgemeester
Mevr. van Basten-Boddin.
Dit deel van de avond is voor iedereen
vrij toegankelijk.
Tijd voor een feestje…
Na dit spektakel is het tijd voor de
Afterparty. De Beekse DJ Remco
Gaiteros staat garant voor een spetterende party met muziek voor jong en
oud. Ook deze Afterparty is gratis toegankelijk.
Inschrijving Dinnershow.
Ben je enthousiast geworden en wil je
geen moment missen van de Dinnershow?
Ga dan naar www.luciabeek.nl om je
kaarten te bestellen of ga naar The
Readshop, Markt 63 te Beek.
De inschrijving start vanaf 1 november
a.s. Prijs per deelnemer: € 32,50.
Wees er snel bij want VOL=VOL.
Samenvatting Programma:
Dinnershow: 18.00 uur
(inschrijving noodzakelijk)
Kroning:
21.30 uur (vrij entree)
Afterparty: 23.00 uur (vrij entree)

De ontvangst voor de Dinnershow begint om 18.00 uur.
Als gast word je dan ontvangen met een
glas prosecco en vervolgens naar je
tafel begeleid.
Je gaat genieten van een heerlijk driegangen menu welk op een ludieke wijze

Wie wordt de 67e lichtkoningin
en de vier hofdames van Beek?
Om 21.30 uur start de kroningsavond,
waar de 66e Lichtkoningin Gina Gisbertz
en de vier hofdames afscheid nemen
van een jaar vol mooie momenten.

Voor alle kinderen ligt er vanaf maandag
19 november ’n Sint-KleurKnutselplaat klaar.

Lucia Comité Beek

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Haal ‘m op!
Versier hem
op zijn mooist
Inleveren kan
tot maandag
3 december

Wij hopen je te mogen begroeten tijdens
de Dinnershow, de Kroningsplechtigheid
en de After Party ! Volg komende weken
de berichten omtrent deze avond op
Facebook/ Lucia Comité.

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Vanaf 6 december
heeft de Sint je schoentje
gevuld en kan er heerlijk
worden gesmuld!

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

Kerstbestellijsten liggen
na 6 december voor u klaar.
3
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Wat is een kinderzwerfboek? BeneFits k
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation, of… Je
herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft. Als je het boek ergens vindt, mag je het
mee naar huis nemen, als je ze daarna maar weer laat zwerven. Dan kan een ander
kind het ook lezen. Iedereen kan kinderboeken uit zwerven sturen zodat andere kinderen ze kunnen lezen. Zwerfstickers zijn gratis aan te vragen. Een
KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen boeken kunnen brengen of halen
om thuis te lezen.
Er zijn 2.500 KinderzwerfboekStations in Nederland, allemaal te vinden op
www.kinderzwerfboek.nl.
Van 3 t/m 14 oktober was de Kinderboekenweek, met als thema:
Vriendschap; Kom erbij!
Kinderzwerfboek maakte van dat thema gretig gebruik.
Zij riepen iedereen op om de boekenkast op te ruimen en kinderboeken te laten
zwerven. Hoe meer boeken er zwerven, hoe meer kinderen een leuk boek kunnen
lezen. En dat is belangrijk! Want kinderen die boeken lezen, hebben een betere
taalontwikkeling en een grotere kans op een goede toekomst.
Bij de KinderzwerfboekStations in Neerbeek (tandartspraktijken Kerklaan 11a
en logopediepraktijk Neerbeekerstraat 52) en Spaubeek (Alexanderstraat 7),
kunnen kinderboeken die nog in goede staat zijn worden gebracht zodat andere
kinderen ze ook weer kunnen lezen.

BeneFits is een kortingspas die
buurtbewoners veel voordeel
oplevert.
Naast 5% korting op uw CZ zorgverzekering (basis- en aanvullend) krijgt u ook
korting bij lokale ondernemers zoals o.a.
bij:
- Slagerij Veugen op de Markt
- Gabriel Hulpmiddelen (nabij Makado)
- Bakkerij Dukers, Hoolstraat 5
- Chocolaterie Choman,
Burg. Janssenstraat
- De Klussenbox/Veilig Thuis (aan huis)
- Modima XL, Raadhuisstraat
- Salon van Von Spaubeek,
kapsalon aan huis
- Jos Keulen, klusservice aan huis
- Euro Art Cadeaushop (Makado)
- Spronken Orthopedie, Rijksweg
In alle omringende dorpen en steden zijn
er nog diverse andere interessante kortingspartners te vinden zoals sportscholen, pretparken, dierentuinen en natuurlijk andere winkels.
Ons netwerk van betrouwbare dienstverleners aan huis biedt betaalde ondersteuning daar waar nodig is. Hier kun je
denken aan boodschappenbezorgdienst, kapper, pedicure aan huis, klusbedrijven, maaltijdservice etc.

KIENEN
Organisa

Nederlan

eh

en

tie

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

andicapt

U doet toch zeker ook mee?

Speciaal voor leden van BeneFits 5%
korting op de basis- en aanvullende verzekering. De gemiddelde Nederlander
betaalt iedere maand een behoorlijk bedrag aan zorgpremie.

d

Meer informatie:
Facebook: minibieb/kinderzwerfboekenstation Spaubeek
en www.kinderzwerfboek.nl

afdeling Beek en omstreken

G

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
4

Met de opbrengsten bezorgen
wij onze leden 12 keer per jaar
een gezellige middag met koffie
en vla, een keer per jaar een
uitstapje etc waarvan wij de
grootste kosten dragen en de
leden maar een zeer kleine
bijdrage hoeven te betalen.
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kortingspas
En het ziet ernaar uit dat de tarieven
voor een zorgverzekering alleen maar
zullen stijgen de komende jaren. Extra
voordeel in de vorm van een collectieve
korting is dan mooi meegenomen.
Het fijne aan het BeneFits collectief is
dat u gewoon uw eigen verzekering
houdt, dus geen wijzigingen in pakket of
vergoedingen.
Als lid krijgt u gewoon maandelijks 5%
korting op de premie. Alles wat u daarvoor hoeft te doen is de relatienummers
van u en uw partner door te geven en wij
zorgen voor de rest. Dit kan overigens
op elk moment van het jaar.
De korting ontvangt u dan per 1e dag
van de maand volgend op de datum dat
u zich heeft aangemeld voor ons collectief. Twijfelt u of u al collectieve korting
krijgt via BeneFits? Kijk dan even op uw
polis want hier staat dan duidelijk op
vermeld “collectief stichting BeneFits”.
Vlak voor carnaval 2017
verhuisde BeneFits naar de
Raadhuisstraat 27 in Beek.
Een winkel- en kantoorpand waar iedereen kan binnenlopen en activiteiten
plaatsvinden voor leden en kortingspartners. In het laatste klanttevredenheidsonderzoek bleek dat er steeds meer
leden gebruik maken van de diensten
aan huis die aangeboden worden en de
leden blij zijn met het gevoel dat ze iemand kunnen bellen wanneer ze iets
nodig hebben.
Loop gerust eens binnen op maandag
tot en met donderdag tijdens kantoor-

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet
zich in voor mensen die
(tijdelijk) in de problemen
zitten en er op eigen kracht
niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving
en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

uren (m.u.v. woensdagmiddag), dat vinden wij leuk!

Een ledenpas kost slechts € 20,50 per
jaar per gezin.

Inmiddels zijn er bijna 29.000 mensen lid
van BeneFits. Er zijn twaalf verschillende soorten ledenpassen in omloop en
ruim 250 kortingspartners actief voor de
leden. Mensen helpen een gezond en
gelukkig leven zo lang mogelijk thuis te
leiden is onze missie.
Dat vervullen we door verbinding tussen
mensen te creëren.

Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website www.bene-fits.nl.
Ook kunt u tijdens kantooruren bellen
naar 046 - 2040628.
Wilt u zich graag aanmelden, vul dan
onderstaand antwoordstrookje in en
stuur dit op naar:
BeneFits, Postbus 549, 6180 AA Elsloo

Naam

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

Adres

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

Postcode

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

Woonplaats : ………………………………………………………………………………............………………………………………………………….
Telefoonnr. : ………………………………………………………………………………............………………………………………………………….
Mailadres

: ………………………………………………………………………………............………………………………………………………….
Wil zich graag aanmelden voor de BeneFits kortingspas

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

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl

lassoo.nl
5
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‘We adviseren
niet alleen
hypotheken
van onszelf’
Natuurlijk wil je dat je de juiste keuze maakt als je een
huis koopt. Het is tenslotte een van de grootste uitgaven
in je leven. En een verbintenis die je aangaat voor een
lange tijd. Maar hoe zorg je dat je de juiste keuze maakt
in al het aanbod van hypotheken?
Jeroen Neven, hypotheekadviseur van de SNS Winkel in
Beek en Valkenburg weet uit ervaring; ’De juiste hypotheek
vinden, is best een puzzel. Want wat voor de één een
goede hypotheek is, hoeft dat voor de ander zeker niet te
zijn. Dat hangt af van je situatie en wensen. Bij ons valt
er wat te kiezen. Je kunt niet alleen een SNS Hypotheek
bij ons afsluiten, maar ook hypotheken van bijvoorbeeld
Aegon, Nationale-Nederlanden en diverse andere
hypotheekaanbieders.’
Handig van zoveel keuze onder 1 dak: Je kunt hypotheken
en hypotheekrentes makkelijk vergelijken. Misschien heeft
een van de aanbieders op dit moment een lagere rente dan
de ander. Of heeft een aanbieder voorwaarden die in jouw
situatie gunstig zijn. Of je nu gaat voor nieuwbouw, een
opknapper, in loondienst bent of zzp’er.

Beek LB, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 17

6

WIL JIJ OOK VERZEKERD ZIJN VAN EEN GOED
HYPOTHEEKADVIES?
En heb je geen zin om zelf eindeloos te vergelijken
tussen de verschillende aanbieders, voorwaarden en
mogelijkheden? Maak nu een afspraak voor een gratis en
vrijblijvend oriëntatiegesprek. Bel: 06-53932058 of loop
onze winkel even binnen.

Goed om te weten: Ons advies is 100% onafhankelijk.
We krijgen hiervoor geen provisie van de verschillende
aanbieders. We rekenen alleen een gebruikelijke vergoeding
voor het hypotheekadvies, zoals je die overal betaalt.
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Vijfde zwem4daagse Beek
De vijfde zwem4daagse van zwemvereniging Becha
uit Beek is succesvol geweest.
Ruim 60 deelnemers hebben vier dagen achtereen vele banen
getrokken in zwembad de Haamen in Beek.
De zwem4daagse is geopend door
wethouder van sport, de heer
Diederen en de voorzitter van Becha,
de heer Schoenmakers.
Vervolgens was het de beurt aan de
zwemmers om deel te nemen aan
een warming-up georganiseerd door
Anytime Fitness in het instructiebad.
Vier dagen lang werd er door deelnemers van alle leeftijden
met veel enthousiasme gezwommen. Individuele zwemmers,
vriendengroepjes, hele gezinnen, opa’s, oma’s en jeugd zagen
we aan de start verschijnen. Met op zaterdag aansluitend discozwemmen voor de deelnemers en introducées. Dit jaar
waren er zelfs deelnemers uit Maastricht.
Eenmaal klaar met zwemmen was het gezellig vertoeven in de
kantine, waar er werd nagepraat en de dagelijkse trekking van
de tombola plaatsvond onder het genot van een hapje en een
drankje.

Gezamenlijk werden er weer vele kilometers gezwommen met
als beloning de welverdiende oorkonde en medaille. Dit jaar
werd die uitgereikt door de burgemeester van Beek.
Uitgaande van de positieve reacties
hopen we veel deelnemers ook bij de
volgende editie in 2019 aan de inschrijftafel te verwachten.
Kortom we kijken terug op een
geslaagd evenement.
Graag willen we niet alleen de deelnemers, maar ook de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Ook een
woord van dank gericht aan de
Beekse middenstand voor de sponsoring van de tombolaprijzen en advertenties.
Reserveer het derde weekend van
september alvast in de agenda van
2019.
7
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Stichting Marktcommissie
begin hoofdzakelijk het vee - dikbillen en
melkvee - centraal stonden, is de
Paasveejaarmarkt uitgegroeid tot een
evenement voor iedereen.

Een ieder kent de gezellige Paasveejaarmarkt. Meestal zijn de weergoden
ons goed gezind en is het een heerlijk
dagje vertoeven tussen leuke kramen en
interessante viervoeters.
Zowel u als ik slapen op zondagochtend
uit en slenteren rond 11.00 uur op ons
dooie gemak naar de markt, die perfect
is ingericht en waar alles op rolletjes
loopt.
Het lijkt zo simpel:
Een markt organiseren.
Niets is minder waar. Voordat u en ik
kunnen genieten van al dat moois, is er
veel water door de Maas gestroomd.
Na onderstaand artikel zult u de eerstvolgende Paasveejaarmarkt vast en
zeker met andere ogen bekijken.
Het woord is aan de “mannen van
de Paasveejaarmarkt”:
De Stichting Marktcommissie Beek
(SMB) bestaat momenteel uit 13 vrijwilligers en organiseert jaarlijks, op de tweede
zondag
vóór
Pasen,
de
Paasveejaarmarkt in het centrum van
Beek. Dit doen zij al vele jaren, in 2017
werd de 75e editie gevierd. Waar in het

8

Een goede voorbereiding is het halve
werk. Door de jaren heen is er een behoorlijk uitgebreid draaiboek gemaakt,
waarin alle acties met bijbehorende
deadlines beschreven worden. De totale
voorbereidingstijd om op één zondag de
Paasveejaarmarkt te houden is ruim een
half jaar!
Om alles goed voor te bereiden, zijn er
werkgroepen welke elk een afzonderlijk
programmaonderdeel
van
de
Paasveejaarmarkt bedenken en uitwerken.

niseren we een ezelfeest, waarbij ezelrassen worden gepresenteerd en er
vooral kinderen worden uitgedaagd.

Paviljoen
De werkgroep “paviljoen”, bestaande uit
Henk, Piet en Niels, heeft tot belangrijkste taak om ieder jaar opnieuw een programma in het paviljoen op de markt te
organiseren. Belangrijk uitgangspunt
hiervoor is dat de SMB een traditie heeft
te onderhouden rondom het Paasvee.
Voorheen stond het rundvee centraal. Er
was een keuring van met name “dikbilvee”. De fokkers, internationale keurmeesters, veehandelaren, slagers, boeren en de Beekse middenstand waren
de voornaamste figuranten tussen en
naast de bonte verzameling dikbillen.
Veelal was de organisatie gebaseerd op
traditie of vanzelfsprekendheden.
Omstreeks de eeuwwisseling heeft de
SMB, vanwege de besmettelijke ziekten
onder het rundvee, de traditie moeten
ombouwen. Paarden en andere dieren
hebben de plaats van het rundvee ingenomen.
Na het besluit om geen St. Lucia-jaarmarkt meer te organiseren hebben we
twee wisselende thema’s. Het ene jaar
(even jaar) krijgen de paarden de aandacht met rassenpresentaties, shows en
demonstraties. In het oneven jaar orga-

Het werk achter de schermen bestaat
vooral uit het op tijd beginnen met het
opstellen van een draaiboek en het concreet afstemmen met de inzenders.
We noemen de eigenaren van de paarden of de ezelhouders inzenders.
Het onderhouden van contacten, het
ontdekken van nieuwe inzenders is een
serieuze aangelegenheid. Het is een
kunst om telkens een ander programma
te presenteren. Daarvoor hebben we
ook steeds weer nieuwe inzenders
nodig. Vaak levert het ene contact weer
nieuwe gegevens op voor weer nieuwe
contacten. Het lijkt eenvoudig, doch het
is een voortdurende zoektocht.
Het onderhouden van contacten gaat
niet zomaar via mail of telefoon. Op alle
mogelijke momenten, ook tijdens vakanties, zijn er hernieuwde ontmoetingen of
werkbezoekjes. Voorbeelden zijn adresjes in Noord-Holland, Luxemburg en
zelfs Frankrijk, Friesland, Brabant en
Noord Limburg. Je moet het wereldje
kennen, erbij betrokken zijn.
Als men dit “werken achter de schermen” noemt, ja dat is het.
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e Beek: Werken achter de schermen
Marktparcours

PAASVEE

Het marktparcours is tijdens de Paasveejaarmarkt niet meer weg te denken in
de straten van Beek. Onze marktmeesters Math en Ron zorgen ervoor dat het
marktparcours een diversiteit biedt aan
koopwaar. Veel marktkooplieden weten
de weg elk jaar naar Beek te vinden, zo
ontstaat er niet alleen een band met de

JAARMARKT
BEEK

Baek Voiture
De werkgroep Baek Voiture, bestaande
uit Ad, Jan, Levy, Recardo en Wim, zorgt
er elk jaar voor dat op de Maastrichterlaan en Wolfeynde voldoende te beleven
is. De ware auto- en motorliefhebber
kan zijn hart ophalen aan een groot aantal juweeltjes uit de auto- en motorindustrie van de vorige eeuw welke op
deze plaats geshowd worden. Daarnaast
worden er twee mooie toertochten door
het Limburgs landschap uitgezet.

organisatie, maar zeker ook met de bezoekers. Zo heeft bijvoorbeeld de
marktwagen met de halve hanen een
lijst met vaste klanten waarvoor hij elk
jaar hanen moet bakken.
Inschrijven voor de markt kan vanaf een
half jaar voorafgaand aan de Paasveejaarmarkt. Elke inschrijving wordt
kritisch bekeken om zo een diversiteit
aan producten te houden.
Eén week voorafgaand aan de
Paasveejaarmarkt wordt de inschrijving

stopgezet. Aan de hand van de aanmeldingen wordt het marktparcours uitgezet. Dit is een behoorlijke puzzel. Iedere
marktkraam heeft zijn eigen afmetingen,
heeft wel of geen stroom nodig en dient
rekening gehouden te worden met de
plaatsingsvoorschriften van de Brandweer. Wijzigingen in de inrichting van
straten en panden maken dit ieder jaar
weer een uitdaging. Toch lukt het om
ieder jaar een gevarieerd marktparcours
uit te zetten.

Ook hier is het benaderen van deelnemers een behoorlijk intensief karwei.
Uiteraard wordt er reclame gemaakt,
maar ook hier geldt dat een persoonlijke
benadering het beste effect voor deelname heeft.
Het uitzetten van de toertochten is een
secuur karwei. De route dient voor ieder-
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Paasveejaarmarkt, daarom is het van
belang de mensen buiten Beek te bereiken. Het is elk jaar een sport om met zo
weinig mogelijk (financiële) middelen
een zo groot mogelijk bereik op PR-gebied te hebben.
PR voor de Paasveejaarmarkt dient kort
maar krachtig te zijn, het zogenaamde
“wie-wat-waar”. De ontwerpen voor de
PR campagne worden zelf bedacht. Als
basis wordt hiervoor het algemene programma van de Paasveejaarmarkt genomen. Ook worden er afspraken gemaakt met ondernemers welke een logo
op de uitingen willen hebben.
Het Paasveejaarmarkt weekend
een duidelijk leesbaar te zijn en geen fouten te bevatten. De uiteindelijke routes
worden meerdere keren door verschillende personen nagereden om te kijken of
alles correct is. De dag voor de Paasveejaarmarkt wordt de route nog één keer
gereden, wellicht zijn er wegwerkzaamheden of andere evenementen, waardoor wijzigingen moeten plaatsvinden.
Veiligheid staat voorop, daarom is het

van groot belang dat tijdens het aanrijden, deelname aan de toertochten en
deelname aan het défilé, oldtimers én het
publiek in goede banen geleid worden.
PR en sponsoring
Christian, Ivo en Ron verzorgen de PR
van de Paasveejaarmarkt.
De mensen in Beek zijn bekend met de

Ons Paasveejaarmarkt weekend begint
op donderdagavond met het afsluiten
van de Markt. Dit is noodzakelijk omdat
de tentbouwers op vrijdag vroeg in de
ochtend starten met het opbouwen van
het tentpaviljoen.
Op vrijdag worden de materiaalwagens
en andere goederen opgehaald welke
nodig zijn voor de inrichting van het
tentpaviljoen en marktparcours. Piet en
een aantal vrijwilligers zijn hiermee de
hele ochtend in de weer.
Als de tent staat wordt begonnen met
de inrichting; opbouwen van het podium,
licht & geluid, inrichten van de ring en
het maken van aanbindplaatsen voor
het vee. Iedereen helpt mee en heeft zijn
eigen taken.
Op zaterdag worden in het tentpaviljoen
de laatste puntjes op de “i” gezet.
Tevens worden lunchpakketten klaargemaakt voor de deelnemers aan Baek
Voiture, de inschrijvers van het tentpaviljoen en voor alle meewerkende
vrijwilligers. Een laatste controle van het
marktparcours vind plaats, waarna de
definitieve plaatsingslijst van de marktkooplieden gemaakt wordt. Gemeente
en Brandweer controleren het tentpaviljoen op veiligheid.

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed
Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl
10

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Op zondag begint de dag voor een aantal leden en vrijwilligers al vroeg, tussen
5.00 uur en 7.00 uur wordt het marktparcours voorzien van stroomkasten en –
kabels. Ook wordt het marktparcours
autovrij gemaakt, waarna marktkramen
geplaatst kunnen worden.
Vanaf 7.30 uur kunnen marktkooplieden
zich aanmelden bij het secretariaat,
waar Christian en Math de inschrijvingen controleren en het plaatsingsbewijs
uitreiken. Op dat moment zijn de marktmeesters, samen met een aantal vrijwilligers, op het marktparcours te vinden
waar zij de marktkooplieden helpen met
het vinden van hun plek.
Ook het tentpaviljoen begint vol te lopen
met inschrijvers en hun vee. Ook hier
zijn leden van de Marktcommissie aanwezig, zodat ook hier alles goed verloopt.
Deelnemers aan Baek Voiture melden
zich vanaf 9.00 uur bij het secretariaat.
Zij ontvangen hier de info voor de toerritten.
Tijdens de gehele Paasveejaarmarkt zijn
de leden van de Marktcommissie in de
weer.

07:27
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Na afloop van de Paasveejaarmarkt
moet alles weer opgeruimd worden,
zaak is om zo snel mogelijk de straten
van het centrum van Beek weer vrij te
maken voor het verkeer. Ook het tentpaviljoen moet opgeruimd worden, want
dit wordt door de tentbouwers op
maandagochtend afgebroken.
Een deel van de leden is op maandag ná
de Paasveejaarmarkt nog druk in de
weer om alle spullen weer op hun plek te

zetten of terug te bezorgen bij de “rechtmatige” eigenaar.
Gelukkig kunnen we tijdens het
Paasveejaarmarkt-weekend en ook in
de voorbereiding rekenen op de hulp
van veel vrijwilligers die de Paasveejaarmarkt een warm hart toedragen.
Ik heb niet te veel gezegd…, toch?
Geniet u vooral van de eerstvolgende
Paasveejaarmarkt op zondag 7 april en
deel eens een paar complimenten uit,
want Stichting Martktcommissie Beek
verdient een dikke vette chapeau voor al
het werk dat zij verricht.
Christy, in samenwerking met
“de mannen van de Paasveejaarmarkt”.
Foto’s: LIWI foto en Loe Bergers

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

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

-

Tabakspeciaalzaak
Stoere woonspullen
Lederwaren van Bear Design
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiele documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl
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Samen bewegen?
Laat je niet tegenhouden!
Kom gymmen op muziek!
Waar
: Basisschool Catharina Labouré, Minkenberg 5
Wanneer : Iedere maandag van 19.30 tot 20.30 uur
Kosten : € 10,- per maand
Al meer dan 50 jaar wordt deze activiteit
aangeboden door het Dames
Supporters Comité, en het blijft actueel.
Zeker nu tegenwoordig iedereen weer
bewuster bezig is met het belang van
sporten en ontspanning. Echt iedereen
kan meedoen, het is geschikt voor alle
leeftijden. Uiteraard staan de lessen
onder professionele begeleiding.
Meld je aan via een van onderstaande
telefoonnummers.

’n Sjteekske los
Heeft u ook wel eens
een ’steekje los’?
Wilt u zelf leren,
hoe u dit weer kunt
herstellen?
Vindt u het leuk om te
leren naaien, zelf iets
te maken?
Lijkt het u gezellig om
dit in groepsverband
te leren?

Vanaf november 2018 gaan we vanuit Home starten
met naailessen, onder leiding van Ans Vossen.

Wil je meer informatie?
Dan aarzel niet, vragen staat vrij!
Carla Pesch: 046-4374649 of
Anny Simenon: 046-4376422

Waar?
Stegen 35, Beek
Wanneer? Dinsdagochtend
10.00-12.30 uur en/of
donderdagavond
19.00-21.30 uur
Kosten? € 1,25 per keer /
€ 5,-per maand (1xper week)

Vriendelijk groetend,
Dames Supporters Comite Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek

Meer informatie en/of aanmelden?
Dit kan via homestegen35@gmail.com
of tel. 06-51799044
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Winterfair met de Baton Rouge Band
Het leek wel alsof je ze overal hoorde in
deze uitzonderlijk lange, zonnige zomer:
de enthousiaste warme klanken van de
Baton Rouge Band.
Zo stegen op een zwoele augustusavond, bijgelicht door maan en fonkelende sterren, de melodieën van de
Baton Rouge Band tot in de late uurtjes
omhoog naar de langzaam donker wordende nachthemel boven Europarcs
Resort Hommelheide in Susteren. En er
werd eindeloos gedanst.
De volgende middag werd, onder toezicht van een stralend zonnetje, de serene stilte in de fraai aangelegde, rustieke
Ursulinentuin in Sittard verbroken door
de enthousiaste feestmuziek waarmee
de Baton Rouge Band het drukbezochte
jubileum van de Sjtadskapel opluisterde.
Het laatste zonnige buitenoptreden van
de Baton Rouge Band vond plaats in
september, in de mooie muziekkiosk bij
het terras van Buitengoed Slavante,
waar de klanken van de speciale sound
van de band uitgestrooid werden over
Slavante en het prachtige Maasdal in
Maastricht.
Maar natuurlijk speelde de band ook in
Beek, de bakermat van de Baton Rouge
Band.
Tijdens de eerste editie van het nieuwe
evenement “Beleef Beek!” zorgde de
Baton Rouge Band voor een daverende
finale van deze, ondanks de snelle verhuizing naar een binnenlokatie vanwege
het bar slechte weer, bijzonder geslaagde, dynamische dag.
Na een korte pauze, gebruikt voor het
instuderen van nieuwe nummers en het
opfrissen van het winterrepertoire, staat de Baton
Rouge Band helemaal klaar
voor de start van het nieuwe seizoen. Uiteraard kan
die start nergens anders
beter plaatsvinden dan in
Beek en zeker als het gaat
om het opluisteren van
weer een nieuw evenement!

Woonzorgcentrum Franciscus in
Beek pakt het daarom dit jaar
anders aan en organiseert al op
zondag 25 november een
“Winterfair”.

een stuk vlaai of een warme chocomel
met slagroom en een heerlijke zelfgebakken wafel, even uitrusten van het
snuffelen tussen de kraampjes en genieten van de geheel eigen sound die de
Baton Rouge Band geeft aan de medleys van Sinterklaas- en Kerstliedjes.
Natuurlijk zullen deze medleys worden
afgewisseld met bekende evergreens en
enkele nieuwe nummers waardoor de
band, op haar eigen muzikale wijze, iedereen weer in een gezellige stemming
zal brengen.
De Winterfair bij Zorgcentrum
Franciscus is van 13.00 – 17.00 uur
en voor iedereen toegankelijk.
Gratis entree.

Deze Winterfair, een combinatie van diverse winterse feesten en tradities, zal
ongeveer hetzelfde concept dragen als
de succesvolle Kerstmarkt van de voorgaande jaren.
Er zullen in de gangen en in het café van
Woonzorgcentrum Franciscus weer vele
bonte kraampjes staan waar diverse, al
of niet aan kerst gerelateerde, artikelen
te koop zijn en omdat de datum nog een
maand van Kerstmis verwijderd is, hoopt
de organisatie ook het Sinterklaasfeest
er een beetje bij te kunnen betrekken.
Wellicht huppelt er zelfs nog ergens een
verdwaald Pietje rond.
In het restaurant verzorgt de Baton
Rouge Band de muzikale omlijsting van
dit nieuwe evenement. Daar kunt u,
onder het genot van een kopje koffie en

Deze Winterfair is voor de Baton Rouge
Band de aftrap voor het kerstseizoen.
Ook in december staan er nog enkele
kerstoptredens op het programma,
onder andere een indrukwekkend kerstconcert in de prachtige St. Remigiuskerk te Schimmert op zondag 23 december en een gezellig kerstoptreden
bij Zorgcentrum Lárisa te Maastricht op
donderdag 27 december.
Ook deze beide evenementen zijn voor
iedereen gratis toegankelijk.
Voor meer informatie zie de website:
www.batonrouge-band.nl
en de facebookpagina van de
Baton Rouge Band.
Door Margot Wauben-Giesing

In december wemelt het
van de kerstmarkten en is
de concurrentiestrijd om het
kopende publiek aan te
trekken vaak te groot voor
de kleinschalige stichtingen
en verenigingen die iets gezelligs willen organiseren
voor mensen die niet meer
in de gelegenheid zijn om
activiteiten buiten hun eigen
leefomgeving te bezoeken.
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IVN Spau-Beek
Helaas is de AVEVE in Beek
gesloten, maar U bent van
harte welkom in
uw Boerenbond in Nuth
aan de Markt 12 voor:
meel, bakproducten,
honden/kattenvoer,
werkkleding
en nog veel meer.
Eigen parkeerplaats achterom

INLOOPSPREEK U U R
Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

Pijn in uw rug of nek? Knieklachten?
Schouderpijn? Andere fysieke kwalen?
U wilt graag inzicht in uw klacht, zonder meteen een behandeltraject
in te gaan?
Dan is ons inloopspreekuur voor u een ideale oplossing. In ongeveer
tien minuten stellen wij vrijblijvend vast of fysiotherapie u kan helpen
bij uw probleem.
De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een vervolgtraject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed
advies!

INLOOP
SPREEKUUR
Uw specialist in bewegen in Beek!

FYSIOTHERAPIE GCN
Kerklaan 11b, 6191 GM Beek
T: +31 (0)46 4374664
E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl
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Op zondag 11 november
boeiende presentatie bij het
IVN Spau-Beek:
Wat de Maas bracht ons brengt.

Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte
welkom in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder
van het AZC Sweikhuizen.
De presentatie bestaat uit drie onderdelen.
1) De ontwikkeling van de grensmaas als natuurgebied na de ontgrindingen, met de nadruk op
het proefproject bij Meers.
2) De geologische geschiedenis en de bodemsamenstelling van het stroomgebied van de Maas
en wat dat betekent voor de verschillende
steensoorten die langs de Maas te vinden zijn.
3) De hedendaagse vervuiling van de Maasoevers
met aangevoerd plastic afval en (mijn) activiteiten van opruimen en monitoren.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in
de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Vocal Chord geeft een uniek kerstconcert
in Schimmert in het Gemeenschapshuis:
een sprankelende, nieuwe kerstshow vol bekende en onbekende kerstnummers

A Christmas Fantasy

Vocal Chord bestaat uit de
4 internationale operasterren
Daphne Ramakers (sopraan),
Lien Haegeman (mezzo sopraan),
Rob Meijers (coutertenor) en
Pascal Pittie (tenor) die met hun unieke
samenzang garant staan voor een
spectaculaire avond uit.
U wordt getrakteerd op een prachtige
show waarin klassieke kerstliederen
worden afgewisseld met de warme
kerstklanken van deze tijd.
Tevens kunt u tijdens deze show de
geweldige cd “A Christmas Fantasy”
kopen.
In het voorprogramma zijn Maxime &
Glyn te gast, dit koppel zet gevoelens
en ervaringen om in mellow tunes.
De twee singer-songwriters met
Zuid-Amerikaanse roots maken ook al
6 jaar samen muziek (covers en eigen
nummers).
Beide zullen zij uw kerstfantasieën
optimaal prikkelen om zo de perfecte
opmaat naar een mooie Kerst te
garanderen.
Kortom: een ervaring die u niet
wilt missen!
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
deze unieke show te bezoeken en wilt u
toch in het bezit komen van deze
prachtige Kerst-cd stuur dan een
mailtje naar info@vocalchord.nl,
en dan zorgen zij ervoor dat de cd bij u
bezorgd wordt.
Voor meer informatie kijkt u op
www.vocalchord.nl
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5 x 11 jaar CV de Doorzètters in Neerbeek
Uit de archieven van
Carnavalsvereniging de
Doorzètters Neerbeek:
“Zo’n 55 jaar geleden kwam
een illuster gezelschap uit
Neerbeek tijdens het leggen
van een kaartje in het toenmalige gemeenschapshuis
Oos Heim met de beheerders Sjeng & Ida (Sieben)
aan de praat. Het onderwerp
van dit gesprek was het ontberen van
enig vermaak voor de jeugd tijdens de
carnavalsdagen. Het probleem werd
voorzichtig op de tap gelegd en van alle
kanten uitgebreid bekeken, gewikt, gewogen en beoordeeld. Vrij snel kwamen
de aanwezige wijze mannen tot de slotsom dat het probleem eigenlijk niet zo
groot en complex was en naar verwachting wel opgelost kon worden.”
Het gezelschap, waaronder Jacques
America (van de voormalige slagerij
America), Jan Janssen van Dora van de
voormalige kledingwinkel, Hay van den
Boorn, Leo Mannens, Jo Scheepers en
Jo Sieben, ging samen met vele anderen aan de slag om voor de jeugd een
jeugdbal te organiseren tijdens de carnaval. Het werd een groot succes dat al
snel bekend werd binnen en buiten het
dorp. Met als resultaat dat bij volgende
edities van heinde en verre jongeren afkwamen op deze jeugdbals. Nieuwe
ideeën zoals het auwt-wieverbal werden
opgepakt en sloegen in als een bom.
Jarenlang kwamen de auwt-wiever uit
de wijde omtrek naar dit gezellige bal in
Neerbeek.

16

Op carnavalsdinsdag (de enige
vrije plek in de Groot-Beekse
agenda) trok zelfs een kleine optocht door de straten.
Met, zeer toepasselijk, als blikvanger een enorm papier-maché
carillon “loeiende klokken”
luidden de Doorzètters de
carnaval in Neerbeek in.
Een carnavalsvereniging
was geboren…

in 1975 het spits af als de eerste grote
Prins van Neerbeek, met aan zijn zijde
Jack I (Pustjens) als Jeugdprins. In de
loop der jaren volgde een hele rij hooglustigheden. Wilt u hen zien? In de eregalerij in café de Keulsteeg in Neerbeek
en op de site van de carnavalsvereniging zijn zij nog steeds te bewonderen.
Uiteraard ging de vereniging met de tijd
mee, emancipeerde en veranderde van
een mannenbolwerk in een moderne
vereniging waar ook vrouwen tot (jeugd)
prinses werden uitgeroepen. Is het
dat dan? Uitroepen van een Prins, een
biertje drinken en een beetje hossen?
Natuurlijk doet een carnavalsvereniging
meer dan het
uitroepen van
een prins. In de
loop der tijd
heeft de jaarlijkse drukbezochte carnavalszitting een hoop
vertier gebracht

2019

De vereniging groeide en bloeide
en in het seizoen 1969-1970
werd de eerste jeugdraad geïnstalleerd en werd jeugdprins
Tonnie I (Smeets) uitgeroepen
door Jacques America.
De weg naar het eerste elf-jarige
jubileum werd met succes afgelegd en zo beet Guus I (Janssen)

met optredens
van artiesten,
buuttereedners
en podiumplekken voor Neerbekenaren met
talent;
zijn de carnavalsoptochten
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die door de straten trokken
bewonderd door jong en oud
en heeft menig carnavalsliefhebber de diverse bals bezocht. De ouderen onder ons
zullen zich ongetwijfeld de
“auwt wieverbals” herinneren
bij Johan op de Rijksweg
waar nu de chinees is gehuisvest. De zieken en ouderen in
Neerbeek werden (en worden
nog steeds) door de vereniging verrast met een bezoek
en attentie, de bewoners van
Watersley en de Dagbeeker
kunnen al jaren rekenen op
een bezoek en tijdens de jaarlijkse processie in het dorp
droegen leden van de raad
met prins de hemel. Ook vermeldenswaard is dat bijna traditioneel het carnaval geopend wordt op carnavalszondag met een dialect mis
waar alle Neerbeekse muzikale verenigingen hun steentje
aan bijdragen. En dat na afloop van het carnaval op
Aswoensdag de prins met
leden van de raad en jeugdraad en hun gevolg heel trouw
het askruisje komen halen. Te
veel om te onthouden? Elk jaar wordt er
een huis-aan-huis blad “De Bookesjtok”
gemaakt waarin over het wel en wee van
de vereniging te lezen is.
Kennen de Doorzètters dan alleen maar
ups? Uiteraard niet, ook de Doorzètters
kennen de downs die de meeste verenigingen in de loop der tijd ervaren. Zij
doen hun naam echter eer aan en zijn
nooit bij de pakken gaan neerzitten. Met
vereende krachten blijft de carnavalstraditie in Neerbeek zo in leven.
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jaar. Carnavalsliefhebbers
die elkaar niet alleen tegenkomen tijdens de drie
dolle dagen, maar ook tijdens de overige maanden
van het jaar. Want niet
zowel tijdens de carnavalsperiode, als door het
jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Een pizza eten bij
het jaarlijkse pizzaweekend? Een schnitzeltje verorberen tijdens het schnitzelweekend in oktober?
Bloemen en planten kopen
om uw tuin een make-over
te geven? De Doorzètters
staan voor u klaar (…. en
komen zelfs langs de
deur).

eigen zaate herremenie “Naat en Zaat”
gehad onder leiding van Wiel Heynen.
Deze trok op de zaterdag voor carnaval
samen met de Raad en de Prins langs
de vier cafés die het dorp toen nog rijk
was.
Die zaate herremenie bestaat niet meer,
maar de muziek is daarmee zeker niet
uit de vereniging verdwenen. De
Doorzètters hebben elk jaar een eigen
schlager die onder meer als muzikaal
eerbetoon wordt gezongen bij bezoeken
aan bevriende verenigingen.

Enige tijd heeft Neerbeek zelfs een
En dat er muziek in de vereniging zit
blijkt ook uit het feit dat de Doorzètters
nog nooit zo veel leden en ondersteunende vrijwilligers hebben gehad als dit

In het jubileumjaar worden
er zelfs nog meer activiteiten georganiseerd voor
leden en niet-leden van de
vereniging. Want een 5x11
jaar bestaan is zeker iets
om trots op te zijn en om
te vieren. Een sneak preview in de agenda laat
onder andere de volgende
extra activiteiten zien: een jubileumreceptie, een feestavond (die bij succes
tot een jaarlijks terugkerend evenement
zou kunnen uitgroeien) en lancering van
een nieuwe website.
Houd de site www.doorzetters.nl en de
infoborden in de gemeente in de gaten!
De Doorzètters willen iedereen die hen
een warm hart toedraagt van harte
uitnodigen voor de jubileumreceptie
met aansluitend een gezellige feestavond op zaterdag 1 december, in café
de Keulsteeg in Neerbeek.
En hopen u allen te mogen begroeten
tijdens één of meer van de activiteiten in
het komende seizoen!
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SJRAVELNUUTS
SJTART KAARTVERKAUP GRAOTE ZITTING
JEUGDZITTING KÖMP D’RAAN
Nog mer ’n paar waeke en dan weite v’r wae de 46e Prins van de Sjravelaire zal
zin en in ’t sezoen 2018/2019 mit ózze scepter maog sjweije.
Op zaoterdig 17 november organisere veer, CV de Sjravelaire, ós jaorlikse Graote
Zitting mit auch dit jaor weer ’n top programma van diverse bekinde Limburgse
en Genhouter artiesten.
Naodat ózze eige Genhouter artieste ós 46e Graote Zitting om 20.11 oer höbbe
aafgetrapt, zölle bekinde name ós podium mit compleet vernuujd decor gaon
betraeje. Björn van Berkel oet Grubbevórs, bekind van 5 LVK-finales, is es iërsjte
aan de beurt. Hae geuf de microfoon door drievoudig winnaar van ’t LVK inclusief aafgelaupe jaor: Spik en Span oet Zöstere. Mit dees Kampioene van de
Nach zin v’r verzekerd van sjieke leedjes en is sjtömming gegarandeerd.
Dan weurd ’t ech tied om te gaon lache. Wiel Vinken oet Kirkrao geit ózze lachsjpiere laote wirreke mit ziene buut woonao ’t bienao gedaon is veur ózze
huidige Prins Eric I. Same mit Marleen Rutten geit hae ziene sjwaone tied es
Prins van de Sjravelaire aafsjleete. Aan Marleen hoove v’r euch neet mjaer veur
te sjtille. Genhout kint Marleen en geluif os mer: Marleen kint Genhout.
Es Prins Eric I dan ontdaon is van zien waardighede en aafgehaold is en opgenomme is door ós Auwt Prinse Vereiniging, wurt ’t tied om Genhout kinnis te
laote make mit hunne nuuje Prins. Of zou ’t dan noe toch eindelik ins ’n Prinses
gaon waere? Nao de bekinde 11 punte van Vorst Ron Smeets en Veurzitter
Marcel Vluggen zölle v’r ’t weite.
Hae of zie zal in jeker geval ’n geweldige aafsjleeting van d’n aovend gaon kriege.
Neemes minder es Big Benny, 2 jaor geleeje auch aafsjleeter tiedens ózze Graote
Zitting, geit flink gaas gaeve en zál hauf Genhout op de kop zitte mit zien prachtige sjtöm, bekinde nömmers en enthousiasme.

Zóndig 18 november organisere veer weer
ózze jaorlikse Jeugdzitting mit dit jaor
opnuuj ’n sjiek thema.
Veurig jaor zin Buurman & Buurman op bezeuk gekomme in Genhout. ’T is hun zwao
good bevalle dat ze noe 2 anger vrung nao
Genhout höbbe gesjtuurd! Bert en Ernie
zölle d’r namelik de ganse middig zin!
Vanaaf 14.11 oer sjtart ’t programma
woobie Jeugdprinses Lindsay I, de
jeugraod van 11, Sjravelsjterkes, jeugdraode van anger dörpe en natuurlik ós eige
kids gaon geniete van diverse (Genhouter)
artiesten. Bert en Ernie zölle ’t programma
leidde en gaon kommende waeke nog ’n
paar kjaer oefene mit hun vrung Buurman
en Buurman.
Hauverwaege de Jeugdzitting is ’t helaas
tied om Jeugdprinses Lindsay I te ontdoon
van heur waardighede. Lindsay haet ’t es
iërste Jeugdprinses geweldig gedaon en is
’n veurbeeld gewoore veur väöl
Sjravelairinnekes. Missjiens wurt heure
opvolger auch waal weer ’n Sjravelairinneke.
Rond de klok van hauf 4 zölle v’r ’t weite.

Wilt g’r kaarte kaupe? Bin d’r dan gauw bie! Ózze
zitting is al jaore ram oetverkoch gewaes! Sjtuur
‘nne e-mail nao smeets.ron74@gmail.com of doog
’n tillefonisch besjtilling via 046-4362269.

Wilt geer same mit euch kinger
weer nao ós 46e Jeugdzitting
komme? Jekerein is natuurlik
welkom vanaaf ongevjaer
13.30 oer.
De entree is € 5 veur ‘nne graote
en € 2,50 veur ós kinger.
Veuraaf kaarte kaupe is neet neudig. De locatie is Tref. Oos Dörp
aangezeen ózze Prinsetempel
(De Vroom) nog toe is.

Alaaf en tot gauw!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire

Alaaf en tot gauw!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire

Aangezeen ózze Prinsetempel (De Vroom) nog toe
is, zin v’r veur dees zittng motte oetwieke nao Tref.
Oos Dörp. D’r zin kaarte verkriegbaar veur de zaal
(a de normale pries van € 15 per sjtök) en de cafë
(à € 11 per sjtök) woo ’n graot sjerm op zal hange.

Kortingspas BeneFits
Voor een gezond en gelukkig leven thuis
Voor
€ 20,50
per jaar
per gezin

Loop
vrijblijvend
bij ons
binnen!

Aanbiedingen van betrouwbare dienstverleners
aan huis, lokale winkels, sportscholen, pretparken
en nog veel meer. Workshops, activiteiten
en coaching op onze locatie aan de Raadhuisstraat 27 in Beek.

www.bene-fits.nl
Krijg met uw Kortingspas van BeneFits
5% korting op de basis- en aanvullende verzekering bij CZ

Telefoon 046 - 204 06 28 | E-mail info@bene-fits.nl
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De cirkel is rond
Genhout is een ondernemend dorpje.
Heel veel zelfstandige ondernemers
wonen hier en hebben hier ook hun zaak
gehuisvest. Maar ook buiten Genhout.
Zoals bijvoorbeeld Dany Pirson.
Een switch in zijn carrière noemt hij het
zelf, want vanuit loondienst heeft Dany
per 1 september 2018 The Read Shop
in Beek van Dave overgenomen. Een
nieuw gezicht in een bekende winkel.
In de ondernemerswereld zijn Dany en
zijn vrouw Carla geen onbekenden.

Het begon met het runnen van de friture in Genhout, waar
het “net even lekkerder” was.
Na een afgesproken
periode van 5 jaar was
het welletjes. Dany ging
in loondienst en Carla
bestierde met veel
plezier de Primera shop
in Maastricht.
Niet vreemd dat nu de
overstap door Dany is
gemaakt naar The Read
Shop in Beek. De cirkel
is nu rond, zoals Dany
het stelt.
Wat me meteen opviel
bij het binnenlopen is
dat de zaak nu veel
ruimtelijker oogt. “We hebben enkele grote aanpassingen
gedaan, waardoor alles nu veel overzichtelijker is” zegt
Dany. Naast verkoop van de gebruikelijke boeken,
tijdschriften, kaarten, agenda’s en kantoorartikelen zit in
de zaak ook een ING-servicepunt, VVV-servicepunt en
worden producten van Ut Atteljee verkocht.
5 oktober werd de zaak feestelijk opnieuw geopend.
Peter Janssen
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“Ze weten me wel te v

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

Harrie Impelmans is binnen de wereld van Beek een goede
bekende v.w.b. de ondersteuning van Beekse inwoners die
in aanraking komen voor aanpassingen via de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) van de Gemeente Beek.
Hij zit dan al in de startblokken met zijn rolstoel, (hij is als gevolg van een ziekte afhankelijk geworden van dit vervoermiddel), om deze mensen op verzoek te assisteren en eventueel
te begeleiden naar het Gemeentehuis als voorzitter van het
Gehandicaptenplatform Beek.
Als voorzitter van het Gehandicaptenplatform heeft hij
samen met de Afdeling Samenleving van de Gemeente Beek
het platform “Beek voor iedereen” opgestart.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het project
‘Inclusie’, = de zorg om de inwoners, en niet alleen de inwoners van Beek, de mogelijkheid te bieden alle Overheidsgebouwen, winkels, horeca en noem maar op, in Beek ongestoorde toegang te geven.
Tóch ziet hij nog kans om zijn sport, handbiken te doen en/of
te organiseren.
Denk aan de handbikewedstrijd van Adelante On Wheels
van18 augustus j.l. in en rond de Haamen en Neerbeek!
Adelante on Wheels een vereniging ontstaan bij Revalidatiecentrum Adelante organiseerde deze officiële wedstrijd

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

Na de finish in Berlijn

Servicepunt

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

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN
20
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TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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vinden”

samen met de KNWU, de Nederlands Wielerunie.
Hijzelf is lid van de vereniging “Adelante on Wheels” waardoor
hij de kans krijgt aan wedstrijden te kunnen deelnemen.
Getuige zijn deelname aan een wedstrijd in Oostenrijk en de
marathon in Berlijn op 16 september. Aan deze marathon
deden ca. 46000 atleten/lopers mee en ongeveer 400 handbikers waarvan vier handbikers van Adelante On Wheels. Een
deel van de voorbereidingen/ trainingen (eens per twee
weken) vinden plaats op Sportlandgoed de Haamen en verder

nog voor de langere afstanden wordt er uitgeweken naar autocircuit in Zolder in België.
In de winter kan men zelfs bij Adelante terecht in de sporthal
van Adelante op de rollen banken voor deze fietsen, net zoiets
als een gewone rijwiel rollenbank.
Maar dit ook om niet te hoeven stilzitten gedurende de donkere dagen en de wedstrijdvrije weekenden.

Hijzelf hoeft niet stil te zitten want zijn functie als lid van de
commissie Bestuurszaken binnen de gemeente Beek vergt
veel aandacht en vergaderingen, daarbij zit hij ook in het dagelijks bestuur van de Advies Raad Sociaal Domein Beek die ook
de nodige aandacht opeist.
Vanuit deze functie heeft hij veel contact met de “werkvloer”,
heel oneerbiedig gezegd, maar dat is nu eenmaal zo gegroeid.
“Ze weten hem altijd wel te vinden…”

Samen met mijn vaste buddy mijn buurman Nico Meusen

George Stevens
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

14e jaargang nr. 10 (november) 1988
... Er staat weer heel wat te gebeuren. De nuutsbaeker staat
weer vol van verenigingsnieuws.
Laat ons vooraan beginnen met de aankondiging dat de
woningvereniging 75 jaar bestaat. Een belangrijke factor
was de aanname van de woningwet in 1902. Een andere
belangrijke factor was de komst van kap. Poels te Welten
die als aalmoezenier van sociale werken de woningnood
onder de mijnwerkers ging aanpakken.
Na 1900 was er in Beek ook sprake van een bevolkingsaanwas door de ontsluiting met spoor- en autowegen en
de vestiging van enkele kleine industriëen. Er was behoefte
aan meer woningen en toen de gemeente in 1913 een
uitbreidingsplan lanseerde, werd op 10 december 1913 de
“woningvereniging Beek” opgericht.
Naast de vele
bouwactiviteiten
kwam er in 1966
een zeer omstreden plan op
tafel. De regering
gaf de keuze aan
80 eensgezinswoningen of 384
appartementen
(Er waren toen
400 woningzoekenden). Er
was in de raad geen meerderheid te vinden en het was te
danken aan een “meestemmer” uit de oppositie waardoor
een meerderheid ontstond van 1 stem. Het project kreeg
de naam “Marshal-plan” naar de naam van het raadslid dat
met zijn stem het project redde.
... Door de fusie van de LTS en de LHNO uit Beek zal de
nieuwe naam voor deze scholengemeenschap voortgezet
onderwijs te Beek voortaan “scholengemeenschap
Proosdijveld” heten.
En er is nog een fusie.
De Steinder Volleybal Club
(SVC’72) en volleybal club
B en S gaan samen aan
het net. De nieuwe naam is
nu “VC Dynamic”.
Ze hebben nu 120 leden,
maar u kunt zich nog altijd
aanmelden.
... En in Spaubeek gaan de
vogeltjes weer fluiten.
De vogelvereniging
Vogelvreugd organiseert
dan de Limburgse
kampioenschappen in
lokaal Eldorado.
Er zullen 3000 vogels
tentoongesteld worden.
... Vriend Theo v. Winkel
schetst weer op zijn
bekende sublieme manier
de voormalige kapelanie
Rijksweg Zuid 233, Geleen |

...

...

...

...

...

van Beek (Burg.
Janssenstr. 68
Huis SmeetsErckens.) En
natuurlijk met
een uitgebreid
verhaal erbij.
“Groet een
vrind en help
een kind”.
Onder deze titel
is er een actie
aan de gang
van Unicef om
de toekomst van de kinderen wat zonniger te maken.
Er worden Unicef wenskaarten te koop aangeboden.
Helpt u mee?
En we gaan weer dansen. Om de allerkleinsten te laten
deelnemen aan het bewegingsprogramma. In de balletzaal
van de muziekschool kunnen kinderen tussen 7 en 9 jaar
terecht.
Frans Maas gaat zich definitief vestigen op bedrijventerrein
van Technoport Europe. In krasse bewoordingen hekelt de
burgemeester de tegenwerpingen van tegenstanders van
de uitbreiding van vliegveld Beek. Ook de raad van state
moest inbinden. Onbegrijpelijk is het dat Nederland zo met
de kansen omspringt. Langzaam dringt zich inmiddels de
vraag op wie Nederland eigenlijk bestuurt? Kennelijk de
rechter die zich geroepen voelt om over bestuurszaken te
oordelen. Aldus de burgemeester.
En nog een lichtpuntje. Margo Welzen is onze 37e
lichtkoningin. Zij is 21 jaar en studente logopedie en lid van
toneelgroep Het Nieuwe Masker.
En op het gemeeenthuis is een expositie van de werken
van Géne en Tietsia Eggen. Gaat u ook?

Tot ziens. Groetjes JAPO

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
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Start 2 badminton, BCG Beek maakt van
de novembermaand badmintonmaand!
Heb je altijd zelf al eens willen badmintonnen?
Wil je alvast voor het nieuwe jaar beginnen met je
goede voornemens? Grijp dan nu je kans!
BCG Beek organiseert
in november 4 gratis
Start 2 badminton kennismakingslessen.
Start 2 badminton is
bestemd voor zowel junioren als senioren 18+.
Iedere dinsdagavond in
november staan de trainers van BCG Beek
voor je klaar om je kennis te laten maken met
de badmintonsport en
je de beginselen van
het badminton te leren. Ze leggen je de spelregels uit en leren
je spelen in het enkel, dubbel en gemengd dubbel spel.
Badminton is de snelste racketsport ter wereld en kan gespeeld worden door jong en oud en op alle niveaus. Een badmintonspeler loopt in een wedstrijd twee keer zoveel als een
tennisspeler. Het is een uitdagende sport die altijd in een
sporthal gespeeld wordt waarbij je dus nooit afhankelijk bent
van de weersomstandigheden.
De trainingen zijn op dinsdag 6 november, dinsdag 13 november, dinsdag 20 november en dinsdag 27 november.
De speeltijden voor de junioren zijn van 18.30 uur tot 19.30
uur. Voor de senioren starten we om 20.00 en gaan we door
tot 21.00 uur.
We spelen in sporthal 2 van De Haamen in Beek,
adres: De Haamen 1 Beek. Wij zorgen voor rackets!
Wil je meedoen met deze actie?
Meld je dan aan via info@bcgbeek.nl
Meer informatie over BCG Beek en de start 2 badminton actie
is te vinden op onze website www.bcgbeek.nl.
Komt de novembermaand toevallig niet uit, ook gedurende de
rest van het jaar kan iedereen inspringen (alleen zijn er dan
niet altijd lessen gepland).
Ook hierover meer informatie op onze website.

Badmintonseizoen weer gestart.
In september gaat de badmintoncompetitie van start.
Bij BCG Beek zijn er dit jaar wederom vijf deelnemende
teams. Eén seniorenteam en vier jeugdteams.
Team 1, het seniorenteam heeft twee achtereenvolgende jaren deelgenomen aan de gemengde
competitie. Helaas vielen steeds meer dames af
en met slechts één overgebleven dame is er
helaas geen gemengd team meer te vormen.
Gelukkig hebben de heren wel paal gehouden en
kan het team toch verder, alleen nu als een
herenteam. Voor sommigen van hen een bekend
spel, voor anderen een nieuwe uitdaging. Vier
enkelspelen en vier dubbelspelen per wedstrijd
zonder vrouwelijke verleidingen, dat wordt knallen!
Team 2, een team waarvan je kunt zeggen “kleine kindjes
worden groot”. Ooit begonnen ze in de categorie onder 11
jaar en inmiddels zijn ze opgegroeid tot de categorie onder 17
jaar. De laatste jeugdcategorie en dan gaan ook zij naar de
seniorencompetitie.
Team 3 speelt in de categorie onder 15 jaar. Een paar doorgewinterde BCG’ers aangevuld met een paar frisse nieuwe gezichten die tijdens hun eerste wedstrijden al lieten zien dat ze
echt niet onder doen voor hun meer ervaren teamgenoten.
Team 4, het team met een prinselijk randje. Een heuse prins
en maar liefst drie schone jonkvrouwen aan zijn zijde, spelen
in de categorie onder 13 jaar. Een klein team dus ze zullen dit
seizoen allemaal flink aan de bak moeten.
Team 5, vier hele verse jongedames die er hartstikke veel zin
in hebben, maar dat moet ook wel want ook zij moeten het
met zijn viertjes weten te redden. Zij spelen in de categorie
onder 11 jaar.
De teams 2 t/m 5 spelen juniorencompetitie waarbij het wel
eens voorkomt dat een jongen een partij van een meisje
speelt of omgekeerd. In deze categorie is dat nog toegestaan. Zij spelen vier enkelspelen; twee keer een damesenkel en twee keer een herenenkel, daarnaast spelen ze
een herendubbel en een damesdubbel en tot slot nog
twee gemengd dubbelspelen (waarbij het dus ook weer
zou kunnen voorkomen dat een meisje even in de huid
van een jongen kruipt, of omgekeerd).
Op onze website www.bcgbeek.nl zijn alle wedstrijdschema’s te vinden. We willen iedereen van harte uitnodigen om eens op een zondagochtend te komen kijken.
Zeker in de herencompetitie verwachten we pittige partijen
waarbij shuttles zo snel door de lucht vliegen, dat het oog
het nauwelijks kan bijhouden. Daarnaast is het ook heel
leuk om de jeugd aan het werk te zien en te zien hoe het
spel verandert naarmate ze opgroeien en meer bedreven
raken in de sport. Zijn ze onder 11 nog lief en vinden ze
het vervelend om de tegenstander in te maken, de oudere
jeugd slacht iedere verkeerd geplaatste shuttle genadeloos af. It’s all-in the game waarbij, bij BCG Beek, eerlijk
en sportief spelen wel voorop staat.
23
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Passie voor mensen, India en lepra-patiënten
Onlangs kreeg de redactie een bijzondere nieuwsbrief onder ogen van
Stichting Pavlos Culture-Adventures
Foundation. De redactie was natuurlijk
nieuwsgierig naar de persoon of personen achter deze Stichting aangezien het
een Spaubeekse aangelegenheid betrof.
De redactie kwam uit bij Paul de Wit in
Spaubeek.

meer vanaf te krijgen. Een vraaggesprek
waarbij ik nauwelijks een vraag hoefde
te stellen.
Voor mij bleek hieruit zijn passie en liefde voor de mensen in India. Ik laat Paul
aan het woord:

cultuur en het nauwelijks te begrijpen
leven dat doordrongen is van religie.
Maar iedere keer zijn we ook weer geschokt door de onvoorstelbaar behoeftige omstandigheden waarin veel mensen
leven. Medelijden tonen alleen helpt

Paul de Wit vertelt:

echter geen mens, als dit niet omgezet
wordt in hulpvaardigheid.

Een afspraak werd gemaakt en dus ging
ik namens de redactie van de
Nuutsbaeker naar Spaubeek voor een
vraaggesprek met Paul.
Paul, een rasechte Limburger, ontving
mij met een heerlijk stuk zelf gebakken
‘proemevlaai’.
Al snel zat Paul op zijn praatstoel en
daar was hij de rest van het gesprek niet

“Tien jaar geleden maakte ik met mijn
vrouw Annelies een rondreis door
Centraal India. Het was niet voor de eerste keer dat we Incredible India bezochten, een land van uitersten. Iedere keer
als Indiase mensen me vragen wat ik
van India vind, dan is mijn vaste antwoord: India is het beste land van de
wereld (gejuich!) … en het slechtste en
alles daar tussenin. Ze begrijpen dan dat
je geen doorsnee buitenlander bent,
maar iemand die India kent. We zijn in
totaal al 84 weken in India geweest en
iedere keer weer worden we getroffen
door de prachtige bevolking, de grootse

We maakten in 2006 in het Sivananda
Rehabilitation Home te Hyderabad kennis met dokter Beine, toen 70 jaar jong,
een priester-chirurg uit Düsseldorf, die
dit lepra-centrum op poten heeft gezet
en waar hij toen al 25 jaar werkte, vol
toewijding en liefde voor zijn patiënten.
Zijn assistenten zijn grotendeels exleprapatiënten, door hem persoonlijk
opgeleid. Een rondleiding ter plekke
maakte een onuitwisbare indruk op ons.
De liefde en genegenheid van de staf
voor hun patiënten was indrukwekkend.
Nog indrukwekkender was de toestand

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel
Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl
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waarin het lepra-centrum, met 600 bewoners, zich bevond en de manier waarop de patiënten moesten leven, in één
woord: schokkend.
Er zijn in India meer dan 1000 leprakolonies, miljoenen lepra-lijders en vorig
jaar kwamen er ongeveer 235.000 bij.
Dit heeft veel te maken met de beperkte
hygiënische leefomstandigheden en het
voedselaanbod. De gedachtegang van
de Indiër is: jouw leefomstandigheden
nu zijn een gevolg van je vorige levens.
Dus goed geleefd, dan gaat het je nu
goed. Niet goed geleefd, dan krijg je
daarvoor nu de rekening gepresenteerd,
eigen schuld, dikke bult.
Dit is een gedachtegang die totaal niet
in onze wereld past en die me bleef achtervolgen. Hier zag ik de echte verschoppelingen, uitgekotst door familie
en maatschappij.
Ja, er zijn wel medicijnen om het lepraaftakelingsproces stop te zetten, maar
wat weg is, is weg. In het lepra centrum
probeert dokter Beine en zijn staf iedere
dag opnieuw de patiënten d.m.v. therapie en operaties nog enigszins te laten
functioneren. Een bijna hopeloze zaak in
onze westerse verwende ogen, echter
een liefdesverklaring van de mensen die
daar werken aan hun medemens. Van
de Indiase overheid komt nauwelijks
hulp. Het zijn bijna alleen buitenlandse
organisaties en een enkele particulier
die hulp verschaffen.
Ik heb mijn eigen officiële ANBI (goede
doelen) stichting, Stichting Pavlos
Culture-Adventures Foundation, waarin
alle verdiensten en donaties terecht
komen. Inkomsten die voor 100% terecht komen bij mijn lepra-vrienden,
zonder ook maar de kleinste strijkstok!
Behalve bovengenoemd lepra-centrum
heb ik ook een lepra-centrum geadopteerd in het Zuid-Indiase Kumbakonam,

Tamil Nadu, Sacred Heart Leprosy
Centre.
Het hele jaar door probeer ik geld
bij elkaar te krijgen d.m.v.
presentaties, wandelingen,
excursies, busreizen etc.
Hard werken, vele uren.
Heerlijk werk, dankbaar werk.
Geld dat besteed wordt voor medicijnen, dekens, bedden, ventilators, operatiematerialen, verbouwingen etc. Nee,
ik kan het lepra-probleem niet oplossen,
maar ik kan wel het lijden van deze arme
sloebers een beetje verlichten. Niets
doen is geen optie voor mij. Het is misschien maar een druppeltje in de oceaan, maar zonder druppeltjes zijn er
geen rivieren en oceanen. Laten we
samen zorgdragen voor een rijke toevoer. We zijn tenslotte allemaal familieleden van elkaar in het dorp dat aarde
heet. Voor hetzelfde geld was ik daar
geboren, maar ik heb geluk gehad, ik
woon in Spaubeek. Ieder jaar bezoek ik
mijn lepra-vrienden in India om alles te
bekijken en mijn donatie te overhandigen.

vrienden om te kijken waar ik de opbrengst van dit jaar aan besteden kan.
Maar ook ga ik weer genieten van de
twee heerlijke rondreizen die ik ga
maken met vrienden en bekenden, mensen die het echte India willen beleven.
Incredible India.”
Om geld bij elkaar te krijgen voor
zijn lepra-project organiseert Paul
vele activiteiten.
Van beamerpresentaties,
natuur/cultuur wandelingen in
Beek, Schinnen, Nuth,
Sweikhuizen, fietstochten,
stedenexcursies naar Luik, Aken,
Roermond, Alden
Biesen/Tongeren tot bustochten
o.a. in het Eifelgebied en India
reizen.
Draagt u Paul een warm hart toe, aarzel
niet en neem contact met hem op.
Paul de Wit, CEO Stichting Pavlos
Culture-Adventures Foundation
Soppestraat 3, 6176 AN Spaubeek
tel: (0031) (0)46 4433661
Email: pavlosw@hotmail.com
Website: www.culture-adventures.nl

In januari 2019 vertrek ik weer voor 8
weken naar India, o.a. naar mijn lepra-

Sylvie Gulikers

Trouwlocatie Kasteel Genbroek

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

Sprookjesachtig kasteel
voor huwelijksvoltrekking
en/of fotoshoots
in en rondom Kasteel Genbroek,
Kasteel Genbroekstraat 18, Beek.
Tel. Marc Luijten 06 - 170 026 37
Tevens bedrijfsruimte te huur

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op
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Sint Maarten viering in Spaubeek.

Tot het vorige j

Het was namelijk een doorn in het oog van het bestuur
Speeltuin De Kabouter, dat in het Spaubeekse vele tradities
verloren zijn gegaan. Zo werd het idee geopperd om het Sint
Maartensfeest met optocht weer nieuw leven in te blazen.
Dit blazen was ook een beetje ludiek bedoeld, want de optocht moest opgeluisterd worden met muziek, waarbij schutterij St. Laurentius direct bereid gevonden werd om hier aan
deel te nemen.
Het moest niet alleen een papieren verhaal of een vertelsel
worden, maar het zou de kinderen moeten aanspreken door
het verhaal uit te beelden in levende lijve. Dus een echte
Romeinse ruiter (met replica’s van helm, zwaard en mantel) te

paard met een van de kou rillende bedelaar met wie
Maarten zijn mantel deelt.
Ook hier waren Spaubeekse vrijwilligers direct voor te
vinden.
De optocht moest weer worden zoals vanouds, dus ook
met versierde lichtjes. Nu niet met uitgeholde bieten en
kaarsen, maar met aan de tijd aangepaste lampionnetjes met kaarsjes op batterijen.
Omdat het feest een kerkelijke oorsprong heeft, werd in

OPNIEUW BEKLEDEN

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

Neem een foto
van uw zitmeubel
n
mee en wij make
dan meteen
een passende
offerte.

TIP!

Koop ee
no
beauty ude
kringloo bij de
pw
praat m inkel en
et ons
herstoffe over
ren.

Stoel
vanaf
150,=

Fauteuil
vanaf
695,=

Bank
vanaf
995,=

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

Online
offerte!
molgeu
rts.nl

Hoekbank
vanaf
1.495,=
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e jaartekst
heeft de viering vele jaren niet plaatsgevonden. Jammer.
samenspraak met de kapelaan en de pastoor, besloten
het bijbels verhaal te laten plaatsvinden vanuit het
kerkportaal. Op het kerkplein konden de kinderen, ouders en grootouders het uit te beelden verhaal prachtig
gade slaan.
Zo ook om van hieruit de optocht te laten vertrekken
met voorop de schutterij met mooi verlichte trommels.

T

En zo, samen met lampionnetjes en muziek, in optocht
door enkele Spaubeekse straten naar boerderij
Janssen in het veld, waar ook het Sint Maartensvuur
werd ontstoken. In de sierlijk aangeklede schuur lekker
iets warms te drinken: warme chocomel voor de kleine
mens en voor de groten natuurlijk Glühwein, dit alles
aangekleed met speculaasjes.
De opkomst in 2017 was geweldig en het bestuur kijkt dan ook
tevreden terug op het Sint Maartens-gebeuren in Spaubeek.
Dit geeft uiteraard aanleiding om deze vernieuwde traditie
voort te zetten en dit hopelijk nog vele jaren lang.

Na afloop kregen de kinderen nog een appel en 2 mandarijnen
mee naar huis.

Op vrijdag 9 november 2018 vindt het Sint Maartens feest
weer plaats.
Verzamelen op het kerkplein vanaf 18:30 uur en om 19:00 uur
zal kapelaan Horstman de kinderen toespreken om vervolgens
het verhaal uit te beelden met in vol ornaat de Romeinse officier te paard en de in lompen geklede bedelaar. Dit alles
speelt zich af in het hoofdportaal van de kerk.
Aansluitend zal de optocht vertrekken: om het marktplein
heen, Kerkstraat, Merelstraat, Burg. Eussenlaan, Schoolstraat
en aan het einde, met iets warms en lekkers, bij boerderij
Janssen waar ook het Sint Maartensvuur zal branden.

Dit alles vergt een gedegen voorbereiding, waarbij de organiserende partij (Speeltuin De Kabouter) uiteraard afhankelijk is van sponsoren en de vele vrijwilligers zoals
de kerk, de figuranten St. Maarten en de bedelaar, de
basisschool (kleurplaten met verhaal), supermarkt Spar
(appels en mandarijnen), schutterij, boerderij Janssen
(grond, schuur en hout), verkeersregelaars, begeleiders
optocht, scouting de Windroos (vuur ontsteken), TV
Spaubeek, de heren voor het aankleden van de schuur,
de dames voor de lampionnen en de warme drankjes en
het lekkers en natuurlijk niet te vergeten de vrouw van
de koster die de mantel van St. Maarten heeft gemaakt.
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De foute foto van Loe

Oplossing van de
oktober editie:

Waar? Wolfeynde in Beek
Wat is fout?
Op de voorgevel rechts naast
het gele verkeersbord
ontbreken de letters
ELSMUSEUM.
Andere afwijkingen in relatie tot
de wegwerkzaamheden zijn fout.
Correcte inzenders:
Crit Meijers, Jean Welzen,
Huibert Smeets, Harrie Huveneers,
Jan Lisman, Jo Nijsten,
Jan Cremers en Tim Geven.

Nevenstaand wederom
een “foute” foto.
Onze vraag: Wat mist er
op deze foto?
En zelfs de redactie
zag het niet,
tis dus een pittige…
Stuur uw antwoord naar:
nuutsbaeker@gmail.com
en we vermelden u in de volgende
uitgave.
In december trekken we uit alle
goede inzendingen een naam en
de gelukkige winnaar ontvangt een
leuk presentje.

28

november 2018 NB no. 10:Layout 1

18-10-2018

07:30

Page 29

Wie kent Wie

Aflevering 151

Brigadiers 1963 - 1964
Zilveren dienstjubileum L.H. Vankan - oktober 2013
Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

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

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Beek
Op 19 oktober 2018 is Bevolkingsonderzoek Zuid met het
bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek gestart.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar
elke 2 jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker
in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans
op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie
mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat tot medio december 2018 op
de parkeerplaats van het Onze Lieve Vrouweplein in Beek.

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

www.vluggen.com

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt
u onze informatielijn bellen.
De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en
13.00 uur via telefoonnummer 088 00 01 388.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
30

november 2018 NB no. 10:Layout 1

18-10-2018

07:30

Page 31

Petra Versteegh biedt inzicht in je gezondheid
Al wekenlang trok een advertentie in het Genhouter
parochieblaadje Oos nuuts
mijn aandacht.
Petra Versteegh uit Genhout
biedt een lichaamsscan aan,
waarin binnen enkele minuten
duidelijk wordt hoe je gezondheid ervoor staat en hoe je
deze kunt verbeteren.
Aangezien ik wel eens
nieuwsgierig was naar mijn
eigen gezondheid, besloot ik
maar eens een afspraak te
maken.
De boerderij waar Petra haar
praktijk heeft, ligt mooi landelijk gelegen aan de Groot
Genhouterstraat en kijkt uit
over de schootsvelden van
Spaubeek. Ik word met een
glimlach door Petra ontvangen. Ze woont nu al een aantal jaren met haar man en
2 pubers in Genhout en ze
voelen zich er erg thuis. Petra
nodigt me uit om op de behandelbank te
gaan liggen en ze legt rustig en duidelijk
uit wat ze gaat doen.
Eerst sluit ze een 2-tal elektroden aan
op de binnenkant van beide voeten.
Deze worden aangesloten op het scanapparaat. Door middel van het lichaamsscanapparaat worden frequenties het lichaam ingestuurd. Hier merk je
helemaal niks van.

Na 8 minuten zijn de metingen klaar en
bekijkt Petra de eerste resultaten en
start ook meteen een stukje behandeling. Zo werd bij mij o.a. meteen een
ontgiftiging gestart.
Gedurende de resterende tijd van het
uur neemt Petra de resultaten met je
door en kijkt o.a. naar virussen, bacteriën en schimmels in je lichaam, aller-

gieën, verzuring in specifieke spieren,
blokkades in wervels, gewrichten die
niet soepel zijn, bloedvaten en zenuwbanen. En ze vertelt er meteen bij waar
de zorgen zitten en hoe je die kunt wegnemen door bijvoorbeeld op je voeding
te letten of voedingssupplementen te
nemen. Het fijne aan Petra is dat je bepaalde producten bij haar kunt kopen
maar dit niet verplicht is. De meeste
zaken kan je ook bij supermarkten
en drogisterijen krijgen.
Gelukkig kwamen er uit mijn
lichaamsscan geen schokkende
zaken. Maar tips als minimaal 2
liter water drinken, minder koffie
(max 2-3 koppen per dag) drinken
en meer groenten eten klinken als
inkoppers, maar in de praktijk wel
noodzakelijk voor mij. Over een
maandje ga ik terug en dan bekijkt
Petra of mijn gezondheid idd verbeterd is. En oh ja: de ziektekostenverzekeraar vergoed (gedeeltelijk) de nota.
Wil je ook weten hoe de scan
werkt en je gezondheid kan verbeteren? Kom dan naar de informatieavond op 19 november in
de school van OBS de Kring in
Genhout. Aanvang: 19 .00 uur.
Anoniem redactielid
Foto’s: Aron Nijs
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in beeld

Foto’s: Loe Bergers
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Roger Wijnen ATB toertocht 2018
Alpe du Genhout organiseert ook dit jaar weer een mooie en gevarieerde ATB tocht en wel op 11 november 2018.
De pittoreske Hoeve Printhagen in Genhout is dan weer het decor van de start en finish van diverse afstanden. Zo kunnen
senioren kiezen voor ca. 30 en 45 kilometer, maar ook aan de jeugd is gedacht. Zij kunnen een afstand fietsen van ca. 20
kilometer door het mooie Limburgse landschap rondom Genhout. Onderweg is er weer een verzorgingspost en een materiaalpost. En mocht je pech krijgen onderweg dan word je opgehaald. En dat alles voor slechts € 6,- inclusief consumptiebon.
Inschrijven en prijzen winnen
Maak tevens kans op diverse prijzen ter beschikking gesteld door Roger Wijnen Sportfietsen.
De prijzen zullen verloot
worden onder de
mountainbikers die zich
voor 8 november inschrijven of berichten
liken en delen op
Facebook. Tevens ontvangt iedere deelnemer
sowieso een leuke
verrassing, waarmee je
je kan laten horen.
Dus schrijf je in voor 8
november via voorinschrijvingen@gmail.com
of via de website van
www.alpedugenhout.nl
of hou de Facebook
pagina in de gaten.
Fiets je mee
11 november?
Start is tussen 8.00 en
10.30 uur.

Goede doel:
Limburg hoort zo
Zoals ieder jaar gaat
de opbrengst van de
ATB tocht naar een
goed doel. Dit jaar is
dat de stichting
Limburg hoort zo. De
stichting heeft als doel
om doven en slechthorende mensen met
elkaar in contact te
brengen, zodat sociaal
isolement doorbroken
kan worden. Voor
velen van hen zijn de
activiteiten te ver weg
(veelal rondom de
Randstad), waardoor
ze er niet aan kunnen
deelnemen.
De stichting gaat de
opbrengst gebruiken
om activiteiten in
Limburg te
organiseren.

DĞƚĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚƐƚĞƵŶƚ
^ƟĐŚƟŶŐůƉĞĚƵ'ĞŶŚŽƵƚĚŝƚũĂĂƌ

/LPEXUJ
+RRUW=R

Peter Janssen
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018
Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnummer Prijs

Aantal prijzen Gevallen op

1e prijs

€ 15.000,-

1

0749977

2 prijs

€ 10.000,-

1

0884499

3e prijs

Droomreis t.w.v. € 3.500,-

1

0117147

4 prijs

Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.500,-

1

0732026

5e prijs

Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.500,-

1

0621582

e

Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.500,-

1

0948541

e

7 prijs

€ 2.500,-

1

0211931

8e prijs

€ 2.500,-

1

0448799

e

1x
Droomreis t.w.v. € 3.500,-

e

6 prijs

3x
Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.500,-

e

9 prijs

€ 1.000,-

1

0988693

10e prijs

€ 1.000,-

1

0821872

11e prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

1007847

12e prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0492307

e

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0445011

e

14 prijs

€ 445,-

1

0005483

15e prijs

€ 445,-

1

0908312

16 prijs

€ 445,-

1

0396999

17e prijs

€ 445,-

1

0743713

18 prijs

€ 445,-

1

0128163

19e prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0856342

iPad t.w.v. € 400,-

1

0387373

13 prijs

3x
Weekendje weg
in eigen land t.w.v. € 445,-

e

e

e

20 prijs
e

3x
iPad t.w.v. € 400,-

2x
Ballonvaart t.w.v. € 358,-

2x
E-reader t.w.v. € 129,-

21 prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0142707

22e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0530076

23e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0971608

24e prijs

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0667355

25e prijs

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0808337

26e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

43801

27e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

30243

e

28 prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

94687

29e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

59748

30e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

84440

31e prijs

€ 50,-

150

5441

32e prijs

€ 50,-

150

2699

33e prijs

€ 50,-

150

6653

34e prijs

€ 15,-

1.500

353

35 prijs

€ 15,-

1.500

112

36e prijs

€ 15,-

1.500

245

e

Totaal

5.050 prijzen

Onder voorbehoud van typefouten.

75x
VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

4.961x

Geldprijzen

34

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt
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Evenementenrooster

Zondag 18 november

Dagwandeling in de Ardennen
2018-2019

IVN Spau-beek heeft die dag voor u een schitterende dagwandeling.
Deze wandeling gaat langs de
schilderachtige berbeek Hoëgne.
De route heeft veel hoogte verschillen,
een beetje conditie is hierdoor wel vereist.
Goede wandelschoenen vereist. Neem ook eten
en drinken mee. Denk aan legitimatiebewijs
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico. Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.
Info: Ton Janssen 046-437 46 57
en www.ivnspaubeek.nl
Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur
Adres: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek
Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek.

ZOEKERTJE
Te huur wei met paardenstal in
Beek, Hoolstraat direct aan de
rand van de bebouwde kom.
Tel. 06 - 268 603 43

Eve
n ementen car nav al
17 nov. Grote zitting CV de Kwakkerte, MFC 't Raodhoes, Spaubeek
18 nov.: Jeugdzitting CV de Kwakkerte, MFC 't Raodhoes, Spaubeek
23 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck
Carnaval: 3, 4 en 5 maart
6 jan.
9 febr.
10 jan.

Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
Verkleid achter de Kirk, De Hoeskamer Frusch
Groate zitting mit prinsoetreuping Baeker Pottentaote,
Asta Theater
13 jan. Jeugzitting mit jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote,
Asta Theater
17 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater

31 oktober

Informatieavond De Beekse Energie Coöperatie in huize Franciscus, Maastrichterlaan te Beek
aanvang 20.00 uur. Bij voorkeur aanmelden via de website: www.beekseenergiecooperatie.nl
1 november Festival Vocallis thema Oorlog Vrede Vrijheid
3 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
3 november Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek
van 11.00 tot 15.00 uur
4 november Herfstlezing over de wonderbaarlijke wereld van de paddestoelen, Oude Pastorie 25, Beek
van 10.00 tot 11.30 uur
9 november St. Maarten viering te Spaubeek, aanvang 18.30 uur op het Kerkplein
11 november Roger Wijnen ATB Toertocht
17 november Baeker Rock Night met The Red Phone (muziek: blues/funk/soul/rock)
in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side
18 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Cantara Valkenburg, 9.30 uur
18 november “And what to live for?” – Cantori la Vera uit Beek om 15.00 uur in het protestantse kerkje
Raadhuisstraat 28, 6191 KB Beek.
22 november Informatieavond De Beekse Energie Coöperatie in het MFC ‘t Raodhoes, Spaubeek, 20.00 uur.
Bij voorkeur aanmelden via de website: www.beekseenergiecooperatie.nl
22 november Op stap met de EBAD en Ebatours, presentatie door Paul Mennens van deze legendarische
Beekse bedrijven, grote zaal Zorgcentrum Franciscus, Maastrichterlaan, aanvang 20.15 uur,
organisatie Heemkundevereniging Beek
29 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
1 december De band ZUMA, tribute to Neil Young in café d'n Dobbele Vonck, org. De stichting Baeker Blues Side
1 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
1 december Kom kijken en vlaaien proeven bij het bakkes van de Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek
van 11.00 tot 15.00 uur
2 december Foto-lezing over de cultuur van de Kerststal Oude Pastorie 25, Beek, van 10.00 tot 11.30 uur
7 t/m 9 dec en 14 t/m16 dec. Christmasfair “antiek aan huis” bij Victorian House Antiques & Art de plaats.
8 december Kroningsavond van de nieuwe 67 Lichtkoningin in het Asta Theater.
9 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, 10.45 uur, gemeenschapsh. Oos Heim, toegang gratis.
14 december 25 jaar Kneeschers - Toepen voor Konijn, Dobbele Vônck
15 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v mannenkoor De Wiejerdzangers,
Nadine Maes (zang), Annemie Sluijsmans-Meens (piano) en
Caroline Duisings (zelfgemaakte gedichten).
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Oos Heim, toegang gratis.
16 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout Mannenkoor Geulklank Valkenburg, 9.30 uur
23 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel. Aanvang 14.30 uur in het Asta Theater.
22 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur
in Brasserie-Restaurant De Poort.
2019
31 januari
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
21 februari
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 maart
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 maart
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek
1 t/m 4 april Zomerkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 april
Kunstconcert Genhout
14 april
Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
25 april
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
25 april
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
17 mei
Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
17 mei
Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond. Schutterij St. Laurentius Spaubeek
18 mei
Hosa am Samtag met WIR SIND SPITZE, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
19 mei
Bondschuttersfeest St. Gerardus, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
23 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
27 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
8 september Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
31 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
24 oktober
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
4 t/m 7 nov. Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
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Gemeente Beek
Speciale bijlage
Begroting 2019

Beek presenteert begroting aan gemeenteraad
Het college van burgemeester
en wethouders van Beek
heeft de gemeenteraad op
12 oktober een sluitende
begroting aangeboden. Maar
gemakkelijk was dat niet.
Want Beek staat voor een
grote financiële uitdaging.
Oorzaak: de gemeente
krijgt te weinig geld van
de rijksoverheid om haar
inwoners de zorg te kunnen
blijven bieden die belangrijk
en nodig is. Om de gemeente
financieel gezond te houden
buigt de gemeenteraad zich
op 8 november over een
pakket bezuinigingsmaatregelen, die oplopen
van 1,2 miljoen euro in 2019
tot ruim 2 miljoen euro
in 2022.

Onroerende zaakbelasting
Deze financiële opgave stelt de gemeente voor het maken van
moeilijke keuzes. Een van die moeilijke keuzes is het verhogen
van de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2019. Wethouder
Ralph Diederen (financiën): “De OZB gaat volgend jaar met
vijf procent omhoog. Een gemiddeld huishouden gaat ongeveer
20 euro per jaar meer betalen. Ook de afvalstoffenheffing stijgt
met gemiddeld 60 euro per jaar.” Het verhogen van de lastendruk voor inwoners is geen prettig besluit om te nemen.
Diederen: “Het is een pijnlijke maatregel. Maar hij is nodig om
de gemeente in de toekomst financieel gezond te houden en
om de toenemende vraag naar zorg te kunnen blijven bieden.”
Investeren in woningbouw
Volgens wethouder Diederen blijven de Beekse woonlasten
laag ten opzichte van andere gemeenten. “En de komende
jaren blijven we bouwen in Beek”, vertelt hij. “De gemeente wil

36

investeren in geschikte woningbouw voor ouderen en jongeren.
Denk daarbij aan de realisatie van levensloopbestendige
woningen dichtbij voorzieningen, zodat ouderen kunnen
doorstromen naar een appartement en eengezinswoningen
beschikbaar komen voor jonge gezinnen.” En het verenigingsleven krijgt in 2019 meer aandacht. Diederen: “De gemeente
wil verenigingen meer eigenaarschap gaan geven over hun omgeving, er komt nieuw vrijwilligersbeleid en een Sportraad met
en voor verenigingen.”
Zorg en welzijn
Wethouder Thijs van Es (zorg en welzijn) deelt de financiële
zorgen van Diederen. “In het sociale domein zoeken we naar
een nieuwe balans. We proberen het gat tussen de inkomsten
en uitgaven zo klein mogelijk te houden. Dat betekent dat we
het op een aantal gebieden met een onsje minder moeten
doen en dat we tegelijkertijd gaan investeren in maatregelen en

Begrotingskrant
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projecten die de zorgkosten in de toekomst gaan beperken.
Daarbij kun je denken aan de realisatie van een woonkamerproject of aan het ondersteunen van de Wensbus. Beide
voorzieningen leveren een collectieve bijdrage aan de mobiliteit van ouderen en aan het verminderen van gevoelens van
eenzaamheid. Waardoor duurdere, individuele voorzieningen
in de kast blijven.”
Van Es benadrukt dat het motto ‘In Beek laten we niemand in
de kou staan’ blijft gelden. “Wij zullen onze wettelijke Wmotaken blijven uitvoeren. Het armoedebeleid breiden we uit
met een focus op jeugd en jongeren. En uiteraard blijven we
investeren in de Beekse wijkteams.”

in gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte. En met onze
deelname aan het Groene Net hopen we in 2021 de eerste
woonwijken van het gas te kunnen afkoppelen.”
Maar de grootste uitdaging van Schoenmakers schuilt in het verleiden van Beekenaren om zelf energiebesparende maatregelen
te gaan treffen. “Door middel van duidelijke voorlichting en met
het ondersteunen van energiebesparende maatregelen hopen
we mensen over de streep te trekken om bijvoorbeeld
zonnepanelen te plaatsen of hun huis te isoleren. Dit is hard
nodig want de gemeente kan er niet alleen voor zorgen dat
haar groene ambities worden gehaald. Daar hebben we onze
inwoners en ondernemers bij nodig.”

Burger!Kracht
Dat een wijkgerichte aanpak werkt, weet ook wethouder
Hub Hodzelmans. Hodzelmans heeft onder meer grote projecten en Burger!Kracht in zijn portefeuille. Uitgangspunt van
Burger!Kracht is dat de gemeente ruimte biedt aan initiatieven uit de gemeenschap en deze indien nodig ondersteunt
en faciliteert. Hodzelmans kijkt uit naar de realisatie van de
Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. De
BMV is het resultaat van een burgerinitiatief. In het nieuwe
gebouw worden straks diverse verenigingen, de basisschool,
zorgaanbieders en een horecafunctie onder een dak samengebracht.
Hodzelmans: “Komend voorjaar gaat de eerste schop de
grond in. Ik kijk er met genoegen naar uit om met alle betrokkenen invulling te gaan geven aan dit voor Spaubeek belangrijke gemeenschapsgebouw.” Andere grote projecten waar
Hodzelmans het komende jaar zijn tanden in gaat zetten zijn
het openmaken van de Keutelbeek en het opknappen van de
stationsomgeving Beek-Elsloo. “Vooral het openmaken van
de Keutelbeek gaat het komende jaar veel aandacht vragen.
De gemeenteraad heeft onlangs een voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld voor fase 2 en ingestemd met de uitvoering van het sluitstuk van fase 1. Daarmee gaan we volgend jaar al beginnen. Dat betekent dat de we de Keutelbeek
in de Oude Pastorie, Bourgognestraat en Broekhovenlaan
open gaan maken. Inwoners die langs dit tracé wonen,
worden hierover op korte termijn geïnformeerd en zullen bij
de uitvoering worden betrokken.”

Aviation Valley
Ook burgemeester Christine van Basten-Boddin (economie en
communicatie) benadrukt dat samenwerking van groot belang is
voor zowel het leefklimaat als de economische motor van Beek.
“Samen met de provincie en regiogemeenten is vorig jaar hard
gewerkt aan een gebiedsvisie Aviation Valley. Er is veel gebeurd
en er ligt inmiddels een goede basis. Nu is het van belang dat
meer ondernemers en belangrijke spelers uit het gebied gaan
samenwerken om van Aviation Valley in 2025 de gedroomde
toplocatie te gaan maken. Daarvoor is in het gebied een levendige community nodig die zich op tal van onderwerpen zoals
werkgelegenheid, onderwijs en hoogwaardige bedrijvigheid gaat
inzetten.”

Duurzame energie
Wie ook voor een grote uitdaging staat is wethouder Hub
Schoenmakers (klimaat). De ambitie om uiterlijk 2030 een
volledig energie neutrale gemeente te zijn, vraagt grote
inspanningen van hem en de gemeente. Schoenmakers:
“Het komende jaar zetten we het onderzoek naar grootschalige opwekking van energie voort.
Daarnaast gaan we door met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van Ledverlichting

Begrotingskrant

MKB
In het Beekse midden- en kleinbedrijf ziet de burgemeester
eveneens kansen voor meer samenwerking. “Met ons overdekte
winkelcentrum Makado en een hoogwaardig centrumgebied
hebben we twee belangrijke troeven in handen. De opknapbeurt
van Makado is nagenoeg klaar. Het centrum van Beek krijgt na
de afronding van het Centrumplan een nieuwe aanblik en wint
aan aantrekkelijkheid. Het zou goed zijn als beide winkelgebieden
elkaar nog meer gaan versterken en kunnen profiteren van
elkaars aantrekkingskracht en bezoekersaantallen.”
Belevend Beek
Ook de portefeuille van de burgemeester ontkomt niet aan
de Beekse bezuinigingsopgave. Het komende jaar gaat de
gemeente een forse besparing realiseren op evenementen en
marketingactiviteiten. Burgemeester Van Basten: “Dat betekent
niet dat we met het ondersteunen van evenementen en
Belevend Beek gaan stoppen. Maar het betekent wel dat we
ons gaan bezinnen op waar we mee doorgaan en waar we mee
gaan stoppen. Die handschoen pak ik samen met wethouder
Thijs van Es op.”

Een uitgebreide begroting vindt u op: www.gemeentebeek.nl
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Begroting 2019

In één Oogopslag

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en
uitgaven
zijn
g
j van de gemeente Beek.
B
Beek
heeft het huishoudboekje ook voor 2019 op orde.
Ondanks de financiële uitdagingen in het sociale
O
domein blijven we onze inwoners de zorg bieden die
d
nodig is. En we blijven in onze prachtige gemeente
n
iinvesteren zodat we samen de juiste dingen doen.

Het college van burgemeester en wethouders
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Het deel krijgen
we van het Rijk.
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De totale inkomsten in 2019 zijn
begroot op € 40,6 miljoen.

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomstenbronnen.

8,88

6,77

MILJOEN
MILJ
OEN

MILJOEN
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Lokale heffingen

Andere inkomstenbronnen
Reserves

€ 2.997.000

Dividenden en rente

€

835.000

€ 1.569.000

Verhuuropbrengsten

€

406.000

€

383.000

Overige inkomsten

€ 2.538.000

begraafplaatsen, persoonsdocumenten, e.d.) €

302.000

Overige belastingen (honden, toeristen, BIZ) €

131.000

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 4.509.000

Rioolheffing

€ 1.894.000

Afvalstoffenheffing
Afgeven van omgevingsvergunning

€
€

Overige heffingen (welstandleges,

?

Beek ontwikkelt...
En dat doen we niet alleen, maar samen met u.
Denkt u bijvoorbeeld eens aan de realisatie van de
Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek,
het Masterplan Centrum Beek, de ontkluizing van
de Keutelbeek of de gebiedsvisie die we voor
Aviation Valley aan het maken zijn. Of u nou een
inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke instelling bent, in Beek slaan we de handen
ineen en gaan we samen voor het beste resultaat.

© 2018, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda
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15.895
inwoners
Peildatum
1-1-2018

waar gaat het geld naar toe?

uitgaven

wonen en werken

10,2

totaal

inwoner

MILJOEN
MILJ
OEN

Verkeer en vervoer

€ 1.894.000

€ 119

Afvalinzameling, -verwerking en milieu

€ 1.734.000

€ 109

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

€ 1.721.000

€ 108

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 1.323.000

€ 83

Groenaanleg, -onderhoud en recreatiegebieden

€ 1.215.000

€ 76

Veiligheid

€ 1.132.000

€ 71

Economische ontwikkeling

€

563.000

€ 35

Overig

€

663.000

€ 42

Sociaal domein (jeugd, wmo, participatie, begeleiding)

€ 10.785.000

€ 679

Bijstand

€ 4.988.000

€ 314

Sportvoorzieningen

€ 2.006.000

€ 126

Maatschappelijke ondersteuning (vrijwilligers- en ouderenbeleid)

€ 1.546.000

€ 97

Onderwijs

€ 1.099.000

€ 69

Culturele voorzieningen

€

885.000

€ 56

Gezondheidszorg

€

538.000

€ 34

Samenleven

21,8
MILJOE
MIL
JOEN
JOE
N

Bestuur en dienstverlening

8,5

MILJOEN
MILJO
EN

Gemeentelijke organisatie en bestuur

€ 5.885.000

€ 370

Sparen om risico’s op te vangen (reserves)

€ 1.691.000

€ 106

Burgerzaken

€

814.000

€ 51

Rente en overige uitgaven

€

132.000

€

€

40,6

€
€

MILJ
MI
LJOE
OEN
OE
N

De totale uitgaven voor 2019 zijn
begroot op: € 40.614.000

De uitgebreide begroting vindt
u op www.gemeentebeek.nl

Investeren in woningbouw
“We blijven de komende jaren bouwen in Beek. Daarbij
focussen we op het bouwen van levensloopbestendige
woningen dichtbij voorzieningen, zodat ouderen
kunnen doorstromen en er eengezinswoningen vrij
komen voor jonge gezinnen.”
Ralph Diederen, Wethouder Financiën
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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.

Meer comfort in huis en een lagere
energierekening tijdens de winter
De wintermaanden breken weer aan. Het wordt kouder buiten en ook in huis is dat te merken.
De verwarming gaat weer aan en de dekentjes komen weer op de bank. Een perfect moment om
de isolatie van uw woning te controleren en te verbeteren!
Naar een warmer huis in drie stappen:
Stap 1 - Hoe staat het met de isolatie van uw woning?
Lang niet iedereen weet dit. Check daarom de dikte van de
isolatie van uw dak, de buitenmuren, de vloer van de begane grond en het soort glas in de ramen. Via de website
van MilieuCentraal (www.milieucentraal.nl) vindt u hier een
handige checklist voor.
Stap 2 - Met goede isolatie heeft u minder energie nodig
om uw huis te verwarmen. Is uw dak, muur en/of vloer niet
geïsoleerd? Dan verliest u in de wintermaanden veel
warmte. Maar liefst 30% via het dak, 20% via de muren en
10% via de vloer. Om dit te voorkomen kunt u dak-, spouwmuur-, gevel-, muur- of vloerisolatie laten aanbrengen.
Heeft u enkel glas of verouderd dubbel glas? Dan verliest
u via de ramen ook 15% warmte. Het plaatsen van het isolerende HR++ (+) glas is dan een goede stap naar een
warmer huis.
Stap 3 - Denk bij het isoleren van uw
woning ook aan goede ventilatie.
Het is voor uw gezondheid immers
belangrijk om schone, frisse lucht in
huis te krijgen. Dit kan op een natuurlijke manier via ventilatieroosters of
klapraampjes, mechanische ventilatie
of balansventilatie. Kijk voor meer
informatie op www.milieucentraal.nl
of het Limburgse energieloket via
www.nieuweenergieinlimburg.nl.
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Vervang oude apparaten
Naast isoleren, kunt u veel energie besparen op elektronische apparatuur in huis. Vervang oude apparaten en verlichting voor nieuwe, energiezuinige varianten en kies bij
een nieuwe keuken voor elektrisch koken in plaats van
koken op gas.
Goedkoop is vaak duurkoop
Een nieuwe wasdroger nodig? Let dan goed op, want goedkoop is vaak duurkoop. De goedkoopste wasdrogers hebben vaak hogere energiekosten. Een warmtepompdroger
met A++(+)-label is over het algemeen duurder, maar verbruikt slechts één derde van de elektriciteit die een B-label
wasdroger nodig heeft. Zo’n warmtepompdroger verdient
zich dus in veel gevallen sneller terug door de lagere energierekening. Gebruik als het weer het toelaat de waslijn om
uw was te drogen. Dan bespaart u ook weer energie!

Vergelijking totale kosten drogers na 12 jaar (bron, MilieuCentraal)
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Handige tips en folders
Op de websites www.nieuweenergieinlimburg.nl en
www.milieucentraal.nl vindt u praktische en onafhankelijke
informatie over duurzaamheid en het verbeteren van uw
woning. Hier vindt u per onderwerp ook handige checklists
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte. Ook vindt
u er inspirerende voorbeelden bij u uit de buurt!
Subsidies en leningen
Maatregelen voor het verbeteren van uw woning kunt u
financieren met eigen (spaar)geld, u kunt het opnemen in
uw hypotheek of u sluit een aparte (duurzaamheids-)lening
af. De overheid biedt ook subsidies en leningen aan. De
Gemeente Beek heeft ze op haar website voor u op een
rijtje gezet: www.gemeentebeek.nl/leven-wonen. Neem

ook een kijkje op www.energiesubsidiewijzer.nl voor meer
informatie over subsidies en leningen voor duurzame
maatregelen.
Energieloket is vernieuwd
Dinsdagavond 9 oktober is het vernieuwde energieloket
‘Nieuwe Energie in Limburg’ (www.nieuweenergieinlimburg.nl)
gelanceerd tijdens de opening van de Dutch Earth Week.
Hier vindt u handige en onafhankelijke tips voor het verbeteren van uw woning om energie te besparen en zelf duurzame energie op te wekken. Ook vindt u hier leuke en
inspirerende voorbeelden van andere Beekenaren! Heeft u
zelf ook een goede tip om energie te besparen of het verduurzamen van uw woning? Wij horen het graag van u.
Stuur een bericht naar info@gemeentebeek.nl.

Bijeenkomst gezonde leefstijl voor ouderen
Wie ouder wordt krijgt vaker te maken met onderwerpen als: hoe ga ik om met het ouder worden?
Hoe vul ik mijn leven zo gezond mogelijk in? En hoe ga ik om met ziekte? De Gemeente Beek houdt op
donderdag 22 november op sportlandgoed De Haamen een bijeenkomst over gezonde leefstijl en sociale
en lichamelijke veiligheid.
De Gemeente Beek wil een voor senioren vriendelijke gemeente zijn waarin aandacht is voor zogenoemde ‘positieve
gezondheid’. Met positieve gezondheid wordt het vermogen
om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven om te kunnen gaan bedoeld.
Tijdens de bijeenkomst op 22 november maken ouderen
kennis met positieve gezondheid. Onder leiding van een
fysiotherapeut, veiligheidsadviseur en voedingsconsulente
wordt een workshop gegeven over bewegen en gezonde
voeding. De voedingsconsulente trakteert u op lekkere en
gezonde hapjes. En aan het einde van de workshop krijgt u
een goodiebag en een gezonde attentie mee naar huis. De
bijeenkomst begint om 13.00 uur en duurt tot 15.45 uur.

Vanaf 15.45 uur kunt u ook nog meedoen aan een sport- en
beweegactiviteit op Sportlandgoed De Haamen.
De gemeente nodigt u van harte uit om deze bijeenkomst bij
te wonen. Deelname is gratis. Voor deze bijeenkomst is aanmelden verplicht. Dat kunt u doen door voor 15 november een
e-mail te sturen naar info@dehaamen.nl onder vermelding
van uw voor- en achternaam. Ook vernemen wij graag of u interesse heeft in de beweegactiviteit. Bent u niet in de gelegenheid om een e-mail te sturen, dan kunt u voor uw aanmelding
bellen met de receptie van de Gemeente Beek, 046-4389222.
Let op: er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Wilt u iets melden over afval? Bel RWM!
Heeft u een opmerking, klacht of tip over het ophalen van uw afval? Ziet u ergens
grote hoeveelheden zwerfafval of gedumpt afval in het buitengebied liggen?
Dan vinden we het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met RWM. U kunt bellen naar
telefoonnummer 046-2100139 of een e-mail sturen naar beek@rwm.nl.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!
RWM-app
Wilt u weten wanneer bij u het afval wordt opgehaald, wanneer de kerstboom
aan de weg mag zetten of wat u kunt doen om stank in uw afvalbak te bestrijden?
Download dan de handige RWM-app en blijf op de hoogte!
U kunt de RWM-app downloaden in de AppStore en PlayStore.
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Asbest in uw dak? Doe er nu wat aan
Heeft u asbest in uw dakbedekking? Dan moet u uw dak voor 2024 verwijderen en vervangen. De overheid voert met ingang van dat jaar namelijk een verbod op asbestdaken in. U bent zelf verantwoordelijk
voor het verwijderen van uw asbest en moet hiervoor ook zelf de kosten dragen.
Oude daken worden door de jaren heen door weer en wind
aangetast. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.
Vrijkomende asbestvezels zijn gevaarlijk voor onze gezondheid. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen
mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten.
Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of
isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet
verboden.

Lening
Het verwijderen en vervangen van een dak is kostbaar.
Daarom stelt de Provincie Limburg voor particuliere woningbezitters een lening beschikbaar. Voor bedrijven en wooncorporaties is de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf,
zonnepanelen erop’ opengesteld. Wilt u weten waar u voor
in aanmerking komt? Neem dan contact op met Provincie
Limburg, via het algemene telefoonnummer: 043 389 99 99.
Zorgvuldig
Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig
gebeuren. U moet altijd toestemming aan
de gemeente vragen als u
asbesthoudend materiaal zelf wilt
verwijderen of wilt laten verwijderen.
Toestemming vragen doet u via de landelijke website www.omgevingsloket.nl.
Voor het invullen van het aanvraagformulier op deze website hebt u uw DigiD
(particulieren) of eHerkenning (bedrijven,
instellingen) nodig.

Rolstoelpool in Spaubeek
In de Hoever residentie aan de Musschenberg in Spaubeek staat een rolstoel voor inwoners van de
gemeente Beek ter beschikking. Bijvoorbeeld om een dagje te gaan winkelen of een uitstapje te maken.
Gebruikmaken van de rolstoelpool is voor de inwoners van de gemeente Beek gratis.
Wel zijn er een aantal spelregels:
• U kunt een rolstoel maximaal drie aaneengesloten dagen lenen.
• Als u een rolstoel komt lenen, moet u zich kunnen legitimeren.
• De rolstoel kan aan de Musschenberg worden opgehaald, en moet daar ook weer worden ingeleverd.
• De rolstoel moet schoon worden ingeleverd.
• Ontstaat er schade aan de rolstoel door oneigenlijk gebruik, dan worden de kosten bij
de gebruiker in rekening gebracht.
• Het gebruik van de rolstoel is op eigen risico.
Waar kunt u terecht?
Wilt u een rolstoel lenen, dan kunt u terecht bij de heer Piet Wilting,
telefoonnummer 06 – 22187870. Met hem maakt u een afspraak over
het ophalen en terugbrengen van de rolstoel.
Heeft u langer dan drie dagen een rolstoel nodig?
Dan kunt u terecht bij een hulpmiddelenwinkel.

42

november 2018 NB no. 10:Layout 1

18-10-2018

07:32

Page 43

Gemeente Beek indiceert huishoudelijke hulp in 2019
opnieuw
Onlangs heeft de Gemeente Beek inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp via een brief
geïnformeerd over de wijzigingen die binnenkort gaan gelden voor huishoudelijke hulp. De gemeente
gaat in het eerste kwartaal van 2019 alle indicaties opnieuw indiceren.
Per 1 januari 2019 gelden nieuwe normtijden voor alle onderdelen van huishoudelijke hulp. Dit is het gevolg van een uitspraak van de rechter. Alle gemeenten is opgedragen om
duidelijk en onafhankelijk beleid op te stellen voor de normtijden van alle onderdelen van huishoudelijke ondersteuning.
Dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2019 alle huidige
indicatie worden aangepast aan deze nieuwe normtijden. Uitgangspunt blijft dat de herindicatie aansluit op de persoonlijke
situatie van de zorgvrager. Let op: de huidige indicaties blijven
geldig totdat de nieuwe indicatie begint.

Inwoners die op dit moment een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp hoeven niet in actie te komen. De Gemeente
Beek neemt contact met hen op voor het maken van een afspraak.
Geen brief ontvangen?
Inwoners die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning, maar geen brief hebben ontvangen, kunnen contact
opnemen met de Gemeente Beek via telefoonnummer
046-43 89 222.

Kick Off NJOY in de Nationale
Sportweek

De Kick Off van NJOY vond dit
jaar in september plaats
tijdens de Nationale Sportweek.
NJOY bezocht alle Beekse
basisscholen en verzorgde een
muzikale warming-up voor leerlingen, docenten én ouders.
Aansluitend ontvingen alle leerlingen de eerste NJOY-flyer van
dit schooljaar met
meer info over de
komende sportactiviteiten
Inmiddels zijn de
activiteiten weer
van start gegaan.

Wil je deelnemen aan een activiteit van NJOY?
Ga dan snel naar www.njoybeek.nl en meld
je alsnog aan! Je kunt NJOY ook volgen op
facebook via www.facebook.com/njoybeek.
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Spreekuren wijkteam
Alle inwoners van de Gemeente Beek kunnen met
vragen en zorgen over hun persoonlijke situatie of die
van een ander terecht bij het wijkteam. Heeft u bijvoorbeeld vragen over opvoeding, opgroeien, wonen,
hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Of maakt u zich zorgen over een
eenzame buurman of ervaart u overlast? Wilt u zelf
de handen uit de mouwen steken en een dorpsgenoot helpen? Het wijkteam staat graag voor u klaar.
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Beek, locatie de Muziekschool
(Doctor Stassenstraat 88)
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
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Beek, locatie de Stegen (Stegen 35)
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
.
Beek, locatie gemeentehuis (Raadhuisstraat 9)
Woensdag van 9.00 tot 12.30 uur.
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Bekijk de spreekuren
van het wijkteam hieronder:

Neerbeek, locatie gemeenschapshuis
(Callistusplein 9)
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
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Spaubeek, locatie MFC ’t Raodhoes
(Musschenberg 101)
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Meer informatie?
www.gemeentebeek.nl/wijkteam

Doe mee aan de activiteiten HOME en Partners in Welzijn
HOME en Partners in Welzijn organiseren de komende maanden
diverse activiteiten in buurtcentrum De Stegen in Beek. Zin om
mee te doen? U bent van harte welkom! De meeste activiteiten
zijn gratis of er wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Wandelen
Op 6 en 16 november en op 11 en 14 december maken we
een lekkere wandeling in Beek. We beginnen om 10.00 uur
en meedoen is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te
melden. We verzamelen in lokaal 1 in De Stegen 35 in Beek.
De wandeling duurt circa 45 minuten.
Buurtontbijt
Op 30 oktober, 2 november, 4 en 7 december wordt in de
huiskamer van Stegen 35 een buurtontbijt gehouden. Zin om
samen de dag gezond te beginnen? Meld u dan aan door een
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mail te sturen naar homestegen35@gmail.com of te bellen
naar 06-51799044. De kosten zijn 1,50 euro per persoon.
Cursus ‘Meer met minder geld’
Op 1 november begint de cursus ‘Meer met minder geld’.
Wilt u leren hoe je beter met geld kunt omgaan? Dan is deze
cursus wat voor u. De cursus duurt acht weken, vindt plaats
tussen 10.00 en 12.00 uur en is gratis. Aanmelden door een
e-mail te sturen naar homestegen35@gmail.com of te
bellen naar 06-51799044. De cursus vindt plaats in lokaal 4
van Stegen 35 of in Stein, afhankelijk van de inschrijvingen.
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Kerstkaarten maken
De feestdagen staan weer voor de deur. Kom dus gratis kerstkaarten maken op 20, 23 en 27 en 30 november. Deze activiteit vindt plaats in de huiskamer van Stegen 35 tussen 10.00
en 12.00 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Kerststukjes maken
Heb je de smaak te pakken van het kerstkaarten
maken, dan bent u op 18 en 21 december tussen
10.00 en 12.00 uur van harte welkom om samen
kerststukjes te maken. Voor deze activiteit is aanmelden gewenst. Dat kunt u doen door een mail te
sturen naar homestegen35@gmail.com of te bellen
naar 06-51799044. De activiteit wordt gehouden in
de huiskamer van Stegen 35, deelname kost 2,00
euro per persoon.

Stenen verven voor volwassenen
Schildersclub ’t Paletje organiseert op
8 november van 19.30 tot 21.30 uur
stenen verven voor volwassenen.
Deze creatieve activiteit wordt
gehouden in lokaal 4 van De Stegen en
kost 2,50 euro per persoon.

Onderwijs in de huiskamer en in de praktijk
Een mbo-opleiding volgen terwijl je geen lessen op school volgt. Dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig. Bij
de Leeuwenborgh opleiding Medewerker sport en recreatie (CIOS niveau 2) kan het sinds dit schooljaar.
De opleiding heeft twee routes: een schoolroute
en een praktijkroute. De schoolroute bestaat uit
het volgen van lessen op school en stageperiodes. De praktijkroute is nieuw. Sportlandgoed
De Haamen is een van de praktijklocaties
voor deze route van het CIOS.
Op 27 september hebben wethouder Ralph Diederen, Silvio van Gool (directeur / bestuurder
Stichting De Haamen), Susan Megens en Mikel
de Windt (CIOS Leeuwenborgh) samen met de
aanwezige studenten, docenten en
bezoekers het schooljaar afgetrapt.

Als u het sportlandgoed
het komende jaar
bezoekt, is de kans groot
dat u de studenten van
het CIOS tegenkomt
in de horeca, bij de
facilitaire ondersteuning
of als ondersteuner
tijdens sportlessen.
De Gemeente Beek
wenst de studenten heel
veel succes en plezier
met hun opleiding!
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Fitheidstest & Gezondheidsplein
in De Haamen
Bent of kent u iemand van 65 jaar of ouder die interesse
heeft in een gezonde(re) leefstijl? Of wilt u weten hoe
fit u bent en kennis maken met het sport- en beweegaanbod in uw buurt? Neem dan gratis deel aan de fitheidstest en het gezondheidsplein op dinsdag 11
december in De Haamen.
De fitheidstest
De Haamen organiseert een gratis fitheidstest voor mensen
van 65 jaar en ouder. De test duurt ongeveer een uur.
We meten uw uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid,
snelheid en balans. Ook worden uw bloeddruk, lengte en
gewicht gemeten. U ontvangt direct na de test uw resultaten én een persoonlijk advies van een beweegadviseur.
Zo nodig krijgt u uitleg van de huisarts die tijdens de test
aanwezig is.

Blessures en/of (chronische) ziekten vormen geen
belemmering om deel te nemen. U bent van harte welkom.
Wanneer u het prettig vindt om samen met iemand naar de
fitheidstest te komen dan is dat uiteraard mogelijk. Die
persoon hoeft niet 65 jaar of ouder te zijn.
Gezondheidsplein
Na de fitheidstest kunt u ons gezondheidsplein bezoeken.
Hier zijn tal van sport-, beweeg- en gezondheidsaanbieders aanwezig om u te informeren over het aanbod bij u in
de buurt. De nadruk van de activiteiten ligt op het plezier in
bewegen, het leren benutten van uw fysieke mogelijkheden, het bevorderen van de fitheid en een gezonde leefstijl
en op contact houden met leeftijds- en buurtgenoten.
Het beweegprogramma
Omdat (blijven) bewegen op uw eigen niveau belangrijk is,
biedt De Haamen ook een beweegprogramma aan. Meer
informatie krijgt u tijdens het beweegadvies. U kunt zich na
de fitheidstest vrijblijvend inschrijven.
Waar en Wanneer?
Dinsdag 11 december van 09.00 uur tot 17.00 uur in de
sporthal van Sportlandgoed De Haamen (De Haamen 1,
Beek).
Doe mee en meld u aan
U kunt zich tot vrijdag 30 november online aanmelden voor
de gratis fitheidstest op www.dehaamen.nl. Begin december
ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname
en informatie over het definitieve tijdstip waarop wij u
verwachten. Heeft u hulp nodig bij het (digitaal) aanmelden?
Neem dan telefonisch contact op via 046- 436 01 80.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die
vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale
onderhoudt een actueel vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger
aan de slag te gaan.
Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Vrijwilliger Kleding bank de Grabbelton (V21127)
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen tijdens de uitgiftedagen. Deze zijn twee keer in de maand, altijd op de eerste en laatste woensdag van de maand van 13.30 uur tot 17.15 uur.

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

• Vrijwilliger voor het project 'Financiële Zelfredzaamheid' (V21008)
Het project Financiële Zelfredzaamheid heeft als doel mensen in een
financiële kwetsbare positie met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven
en ook digitale vaardigheden) te ondersteunen en verder te helpen.
• Overblijfkrachten in Neerbeek gezocht (V2049)
Stichting Tussen de Middag is op zoek naar vrijwillige overblijfkrachten
voor Brede School de Bron in Neerbeek. Heeft u affiniteit met kinderen
en lijkt het u leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te
helpen tijdens het overblijven op Brede School de Bron? Neem dan
gerust contact met ons op.
• Vrijwillige tuinman (V1615)
Wij zoeken een tuinman die onze moestuin en tuin van kinderopvang
ut Buurke wil komen bijhouden. Heel vaak helpen de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar mee. Op deze manier leren we hun hoe iets groeit en
hoe het smaakt!
• Mantelzorgvrijwilliger Beek (V1652)
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek zoekt vrijwilligers die
mantelzorgers uit de Gemeente Beek wil ondersteunen.
Hierdoor kan een mantelzorger even een kleine adempauze nemen en
weer energie opladen om te zorgen voor zijn/haar zorgvrager.

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Beek /
“De Carmel” in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Beek /
Stegen:

MFC De Stegen, Stegen 35 Beek,
donderdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen
MFC “De Molenberg”,
Bezoekadres:
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.:
046 4575700
Website:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Zaterdag 24 november
om 11.00 uur
De oﬃciële intocht van
Sinterklaas bij Makado Beek
Meet &
Greet met
Sint & Piet
Pietentrein,
draaimolen,
rodelbaan,
rodeopaard
en nog veel
meer...

Zaterdag
24 november
12.00 – 16.00 uur
Zondag
25 november
12.30 –16.30 uur
Zaterdag
1 december
12.00 – 16.00 uur
Zondag
2 december
12.30 – 16.30 uur

Meer informatie?
Ga naar www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
altijd gratis parkeren!

www.makadobeek.nl

