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Bij het tot stand komen van
deze editie zijn we extra op de
proef gesteld door het ontvangen van
documenten in vreemde, onbekende, ingewikkelde bestanden. De digitale media
zijn natuurlijk nog lang niet uit ontwikkeld.
Ze hebben de grenzen van het mogelijke nog
lang niet bereikt. Hier zijn wij vanzelfsprekend
van overtuigd.
Om dergelijke puzzels in de toekomst echter te
voorkomen vragen we nogmaals uw aandacht voor een goede inzending
van de kopij. Teksten die niet in een word-document ingestuurd worden kunnen we
niet meer plaatsen!
Foto’s kunnen het best verwerkt worden als ze apart, mogelijk via ‘WeTransfer’,
aangeleverd worden.
Als we hier nu samen voor gaan zorgen in plaats van aanlevering via ‘snelle,
vernuftige websites’ dan kan in de redactie efficiënter en sneller gewerkt worden.
Het is ook niet handig om enkel een email te sturen zonder bijlage, aangezien de
tekst er dan telkens uitgehaald moet worden om in een word-document te zetten. Als
u dat doet en als bijlage meestuurt met het bericht, dan gaat alles nog eenvoudiger.
Wij rekenen weer op jullie. Dat zet ons zeker aan om er iedere maand iets goeds
van te maken.
In dit oktobernummer vindt u beslist weer iets van uw gading.
Er zit veel variatie in, dat kan dus niet missen.
Een groots jubileumjaar dat langzaamaan afloopt naast royale aandacht voor
‘Beek in Beeld’.
En er is heel wat beeldmateriaal aangeleverd, net als een extra bijdrage
voor de ‘Week van de veiligheid’.
Tot slot nog even aandacht voor de veranderende
deadlines. Ze schuiven geleidelijk naar voren.
Wees alert en kom niet te laat! Het is geen onwil,
maar het werk moet gewoon allemaal in de
geplande tijd gerealiseerd worden.
Op bladzijde 2 links onderaan staan alle data
vermeld t/m december 2018.
Namens de redactie wens ik u weer veel plezier
met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie
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Inleveren kopij

Verschijningsdatum

15
12
10
07
04
04
08
06
03
05
09
07
04
09

12
10
07
04
04
01
06
03
01
02
07
04
02
06

oktober 2017
november 2017
december 2017
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

november 2017
december 2017
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli/aug. 2018
september 2018
oktober 2018
nov. 2018
dec. 2018
januari 2019

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)

Ons winter assortiment is weer op peil! Rookworst,
balkenbrij, zuurkoolspek, stamppotten etc. Heerlijk!
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Beeks sport- en cultuurstimuleringsproject NJOY gaat digitaal

Moderne website vervangt bekende NJOY-boekje

Kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar op een
laagdrempelige manier laten kennismaken met sport en cultuur.
Dat is de missie van NJOY van de gemeente Beek.
Op 11 september is de nieuwe website van NJOY live gegaan.
Het NJOY-project is inmiddels een
bekend begrip in Beek en omgeving.
Het sport- en cultuurstimuleringsproject
brengt kinderen en jeugdigen in aanraking met een groot scala aan sportieve
en culturele activiteiten. Elk schooljaar
worden er verschillende clinics, workshops en lessenreeksen aangeboden.
Tot nog toe informeerde NJOY kinderen
en ouders door het verspreiden van activiteitenboekjes met daarin informatie
over alle NJOY-activiteiten. Met ingang
van het nieuwe schooljaar heeft NJOY
haar werkwijze aangepast. Alle informatie van NJOY is vanaf 11 september te
vinden op de geheel vernieuwde website. Denk hierbij aan informatie over actuele activiteiten, foto’s, maar ook aan inschrijfformulieren voor deelname aan
NJOY-activiteiten.

Maandag
30 oktober:

Bekendheid

ken met sport, kunst en cultuur.
“Via onze nieuwe website hopen we
nog meer kinderen te bereiken en te
enthousiasmeren zich aan te melden
voor één of meerdere activiteiten van
NJOY,’’ zegt wethouder Thijs van Es van
de gemeente Beek.

De komende periode geeft de gemeente
veel bekendheid aan de nieuwe website. Ook ontvangen leerlingen een flyer
op het moment dat er nieuwe activiteiten op de website gepubliceerd worden.

Op de hoogte blijven?

NJOY bestaat inmiddels 11 jaar en heeft
al duizenden kinderen laten kennisma-

Meer info?
Voor meer info: www.njoybeek.nl

Luxe

BakkerijBeek
Martens

Meld je dan aan voor de
Facebookpagina van NJOY:
www.facebook.com/njoybeek

Ze zijn er weer:
11-11

sinds 1864

HALLOWEENGEBAKJES
Gruwelijk lekker!

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

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

NONNEVOTTEN
3
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Eerste editie Data4 L
Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

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

Servicepunt

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus streden in
totaal 6 dames- en 5 herenteams om de Limburg
Cup. Venlo won de Cup bij de dames, Smezo BFC bij
de heren. De eerste editie van de Limburg Cup werd
georganiseerd door handbalvereniging BFC in samenwerking met Stichting Platform Limburg
Handbal 2.0.
BREED DEELNEMERSVELD

Servicepunt

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

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met
vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

Voor deze Limburg Cup waren alle Limburgse
handbalverenigingen die uitkomen in een landelijke divisie uitgenodigd. Helaas waren enkele teams vanwege andere verplichtingen
niet in de gelegenheid om deel te nemen.
Vandaar dat bij de dames Hellas, Aalsmeer en
ZAP meegedaan hebben en bij de heren
Havas. Zowel bij de heren als bij de dames
zagen we een meer dan interessant deelnemersveld dat garant stond voor Limburgse
derby’s en tophandbal. Voor de teams een
ideale voorbereiding op het seizoen dat voor
de deur staat.
SUCCESVOLLE EERSTE EDITIE
Mattie Kaelen, voorzitter van handbalvereniging BFC vertelt: “We zijn erg blij dat deze eerste editie goed is verlopen. De teams zijn tevreden, er was (met name bij de Limburgse
derby’s) veel publiek, professionele scheidsrechters, we mochten rekenen op trouwe en
nieuwe sponsoren en een hele schare vrijwilligers. Mede dankzij naamsponsor Data4,
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 en de
Gemeente Beek hebben we deze eerste editie
zo professioneel kunnen neerzetten. Volgens
mij hebben we dit weekend weer laten zien dat
handbal een spectaculaire en dynamische
sport is en dat de sport in Limburg volop leeft.
Door de bijdragen van de sponsoren hebben
we gratis entree voor toeschouwers weten te
organiseren, het toernooi was dus zeer breed
toegankelijk.”
Foto: Ronald Jans Sportfotografie

T. 0031 - (0)46 437 2454
F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

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

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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4 Limburg Cup succesvol verlopen
BEVO EN LIONS

WINNAARS DATA4 LIMBURG CUP 2017

Rob Damoiseaux, bestuurslid van BFC, vult aan: “Jammer genoeg waren de dames en heren van Bevo en de heren van
Lions niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de Data4
Limburg Cup vanwege eigen clubactiviteiten. Door tijdig de
data van de volgende editie van de Limburg Cup vast te stellen, kunnen de teams er in hun voorbereiding rekening mee
houden en hopen we uiteraard dat zij volgend jaar het
Limburgse deelnemersveld compleet maken.”

Bij de dames heeft Cabooter Group Handbal Venlo de
Limburg Cup 2017 weten binnen te slepen. En bij de heren
ging Smezo BFC er met de Cup vandoor.
De Limburg Cup werd uitgereikt door Guus Cantelberg van
Data4 en gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie
Limburg.
Beide ploegen zijn van harte uitgenodigd om volgend jaar de
Limburg Cup te verdedigen.

Therapie
Centrum
Beek

5
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Cindy Penners, kindercoach van High five!
Hallo,
Ik ben Cindy Penners, kindercoach van
High five!
Ik ben sinds de zomer van 1999 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. En sinds januari 2017 ook werkzaam als kindercoach in mijn eigen
praktijk High five!
Als kindercoach wil ik graag kinderen en
hun ouders ondersteunen in de ontwikkeling van het kind.
Iedereen zit wel eens niet zo lekker in
zijn vel. Ook kinderen kunnen hier last
van hebben. Dit kan thuis en/of op
school zijn, maar bijvoorbeeld ook bij de
sportclub of een andere vereniging.
Voor het kind en de omgeving is het een
uitdaging om hier op een voor hen passende manier mee te leren omgaan.
Wanneer u als ouder (of verzorger) merkt
dat uw kind niet lekker in zijn vel zit heeft
u daar natuurlijk zorgen over. Misschien
probeert u zelf deze uitdaging aan te
gaan en gaat u met uw kind in gesprek,
maar komt u er samen niet uit. Dan help
ik u graag verder!
Als kindercoach begeleid ik uw kind bij
het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten

en mogelijkheden en deze te gebruiken
in situaties die voor hen moeilijk of lastig
zijn.
Ik zorg ervoor dat het kind met aandacht
gezien, gehoord en begrepen wordt en
dat het weet dat het goed is zoals het is.
Het komt alleen een uitdaging tegen in
het leven waar bij het even geholpen wil
worden om er op de juiste manier mee
om te gaan.
Samen met het kind ga ik deze uitdaging aan. Dit doe ik door op een leuke,
speelse manier met ze aan de slag te
gaan en ze ondertussen inzichten en
handvatten te geven om weer met een
zorgeloze blik verder te gaan. Ik leer ze
hun kwaliteiten en mogelijkheden te zien
en gebruiken én geef ze (weer) zelfvertrouwen.
Hierdoor krijgt uw kind (en uzelf als ouders) inzicht in wat er aan de hand is,
maar nog belangrijker, wat er nodig is
om verder te kunnen.
Eigenlijk loop ik tijdelijk even met jullie
mee en geef handvatten en tools om
daarna weer alleen verder te kunnen.
Wilt u nog meer informatie over wat ik
als kindercoach voor u kan betekenen
neem dan een kijkje op mijn website of
bel naar onderstaand telefoonnummer.
Ik ben:
• gediplomeerd leerkracht basisonderwijs
• gecertificeerd kindercoach en opgeleid bij Magie voor Kindercoaching.
• gecertificeerd trainer beelddenken
• gecertificeerd trainer Rots en Water
training
High five! Cindy Penners
Laurentiusstraat 11, Neerbeek
Tel. 06-50500937
www.highfivevoorkids.nl

Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alle huishoudelijke taken
o.a. tuinieren - koken - ramen wassen kleine klusjes - verstelwerkzaamheden boodschappen honden uitlaten - dieren verzorging
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84
6
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

13e jaargang nr. 9 (oktober ) 1987
….. Deze nuutsbaeker gonst van de nostalgie. Een fotocollage
van gebeurtenissen rond het 100 jarig bestaan gemeentehuis. Astamineeke vergadering, Gundelfingen ook
present, expositie rijkspolitie , brandweer door de jaren
heen, politiehonden, brunch in de feesttent.
Eigenlijk teveel om alles te presenteren.

….. Theo van Winkel neemt ook weer een interessant gebouw
onder de loupe. We strijken neer bij het huis VroemenSchols in de Burg. Janssenstraat 47. Veel gegevens
kwamen beschikbaar uit de stamboomgegevens van de
fam. Hoppers te Geleen. Reeds in 1775 staat het huis
vermeld met als bewoner ene Jan Hendrik Peters.
Bij de bouw van het patronaat is omstreeks 1930 de
grote poort die bij de hoeve hoorde, gesloopt.
….. In zaal Vroemen in Genhout zal de grote kring kanarievogelshow worden gehouden. Ruim 700 kanaries zullen hun
beste veertjes tonen om een prijs in de wacht te slepen.
….. De Archers, de basketballers hebben een recreantengroep opgericht. U kunt altijd terecht in de gymzaal op
de Windhaspel.
….. Miss majoret van TSMK Lucia neemt afscheid. Miranda
Philippens zal de laatste voorstelling geven op de buhne
van hotel Continental in Dusseldorf.
….. Na een turbulent leven heeft Wim Kempener van
restaurant De Bokkeriejer de stap in de huwelijksen staat
gewaagd. Hij werd met zijn bruid vanaf het restaurant
naar het gemeentehuis vervoerd in een bokkenwagen.
Natuurlijk voorafgegaan door enkele nukkige bokken.
….. Wist u dat de “Rengkaove” (Facade) al 75 jaar bestaat.
Proficiat.

….. Zuster Regelinda viert haar 50 jarig professiefeest.
Als 22 jarige ging Roos Aelmans uit Spaubeek naar de
congregatie van de kleine zusters van het Heilig Hart in
Heerlen. Op 4 okt. 1937 werd zij daar geprofest als zuster
Regelinda.
….. Het college van burgemeester en wethouders heeft de
minister laten weten dat Beek ernaar zal streven om
12 asielzoekers op te nemen. Het zou prettig zijn als de
Beekse bevolking begrip kan opbrengen voor hun situatie.
….. Café,hotel Benelux heeft het 5e team van Caesar
gesponsord in de vorm van een nieuwe outfit. Ze spelen
nu in de 3e klasse afd. Limburg. Ze staan er goed op en
zullen zeker betere resultaten gaan halen.
….. Bij gelegenheid van het eeuwfeest van het gemeentehuis,
onthulde de burgemeester een reliëfzuil vóór het
gemeentehuis. Ontworpen door Arthur Sproncken en het
bronsgietwerk door Pie Sijen uitgevoerd.
….. Het hele jaar zal de collectebus rammelen.
Want het jaarlijkse collekteplan is bekendgemaakt.
….. De gemeente maakt dankbaar gebruik van de
Nuutsbaeker om alle gemeenteinformatie bij haar burgers
bekend te maken. U kunt niet zeggen dat u het niet wist.
Dat weten we alweer.
Groetjes
JAPO

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Van Leien dak ENZO t
Stichting het gaat niet van maar voor
een leien dak(je) ENZO, kort genoemd
Leien dak ENZO?
Een duik in de geschiedenis bracht
gelukkig opheldering.

Voor mij als schrijver van de
Blikvanger was het ook niet geheel
duidelijk. Hebben we nu te maken met
Stichting Alpe du Genhout of met

Het begon in 2012 en wel op 6 maart.
Toen zag de Stichting Leien dak ENZO
het levenslicht. Een stichting die in het
leven werd geroepen om de kerk van
Genhout te redden van het verdwijnen
van belangrijke muurschilderingen.
Het dak van de kerk in Genhout was
namelijk in zeer slechte staat.
Provisorisch waren er al een aantal
“pleisters” aangebracht, maar het
werd steeds erger. De schilderingen
van Charles Eijck dreigden verloren te
gaan.
Om dit culturele erfgoed te behouden,
werden er diverse initiatieven op
poten gezet. Onder andere dus de
oprichting van de Stichting.
Aangezien het dak van de kerk uit
leien dakdelen bestond was de naam
gauw gevonden.
Zo werden voor, tijdens en na het
jaarlijkse tuinfeest van de kerk leien
dakdelen verkocht.
Maar ook diverse andere acties zorgden ervoor dat de donaties binnenstroomden en de kerk nu voorzien is
van een mooi nieuw dak.
Ook de binnenkant van de kerk
kreeg een make-over, wat de kerk
nu maakt tot een culturele publiekstrekker.
Roger Wijnen ATB tocht
Een belangrijke opbrengst in 2012
voor de kerk kwam ook voort door
deel te nemen aan de Alpe d’Huez.
Daar ontstond ook een idee voor
8
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tot Alpe du Genhout

een nieuw evenement in Genhout: een
ATB toertocht.
En een handelsnaam voor de Stichting
Leien dak ENZO: Alpe du Genhout.
Belangrijke sponsor Roger Wijnen verbond ook meteen zijn naam aan het
evenement. In het tweede weekend
van november trekt dit evenement
jaarlijks honderden mountain bike liefhebbers naar Limburg.
Ook dit jaar staat de mooie
ATB tocht op het programma en
wel op 12 november.

De pittoreske Hoeve Printhagen is dan
weer het decor van de start en finish
van diverse afstanden.
Zo kunnen senioren kiezen voor 30 en
45 kilometer, maar ook aan de jeugd is
gedacht. Zij kunnen een afstand fietsen van 25 kilometer door het mooie
Limburgse landschap.
Een tocht die ondersteund wordt
doordat er een verzorgingspost onderweg is en er is zelfs een materiaalpost.
En mocht je pech krijgen onderweg
dan word je opgehaald.
En dat alles voor slechts € 6,- incl.
consumptiebon.

Dus schrijf je in voor 12 november via
voorinschrijvingen@gmail.com
of via de website van
www.alpedugenhout.nl of hou de
Facebook pagina in de gaten.

Om het voorinschrijven te stimuleren
stelt Roger Wijnen zelfs een compleet
fietstenue ter waarde van € 149,80 ter
beschikking. Deze zal verloot worden
onder de mountainbikers die zich voor
12 november inschrijven.
Goed doel
Nu het dak van de kerk gemaakt is,
kunnen er andere goede doelen profiteren van Stichting Alpe du Genhout.
Zo kreeg handbalvereniging BFC vorig
jaar 2 rolstoelen overhandigd door
voorzitster Elly van Wunnik van de
stichting.
Dit handbalteam heeft nu voldoende
rolstoelen ter beschikking om wedstrijden te kunnen spelen.
Heeft u nog een goed doel, dat wat
extra centjes kan gebruiken? Neem
dan contact op met Elly van Wunnik
via alpedugenhout1@gmail.com.
Misschien wordt uw wens dan in vervulling gebracht.

Peter Janssen
9
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SHARE
&
WIN
Win een waardecheque twv 50,Winnen?
Help ons groter te worden op
social media door een van de
volgende dingen te doen:
• Like ons op facebook
• Post een selfie met jouw nieuwe musthave
• Volg ons op instagram

Weth. Sangersstraat 252 - 6191 NA Beek
Tel 046 - 2060500
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Heb jij wel een reservesleutel
voor je auto?

Winkelcentrum Makado
Tel. 046 - 437 40 90
www.vonkenservice.nl

WIJ ZIJN VERHUISD!!!!

Wij zijn nu te vinden onder de
roltrap van de parkeergarage.
Om de hoek voorbij
Albert Heijn en de Groenteboer

OPENINGSTIJDEN
MA
DI
WO
DO
VRIJ
ZA
ZO

12:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
12:00

-

18:00
18:00
18:00
21:00
18:00
17:00
17:00

Winkelcentrum Makado
Weth. Sangersstraat 218
6191 NA Beek
Tel: 046 - 437 56 12

Aanbiedingen geldig van 15
oktober t/m 11 november 2017

DE kapper voor dames
en heren, zonder afspaak, met
een authentieke barbershop, voor
de man en een stoere salon voor de
dames. We hebben bakken vol ervaring
en veel kennis van het oude herenvak
zoals knippen, scheren en baardverzorging.
Ook de dames kunnen bij ons terecht voor
alle haarbehandelingen. Wij zijn iedere
dag geopend, ook op zondag en
ALTIJD zonder afspraak.
De koffie staat klaar.

Nieuw bij Multivlaai
Linzen stukjes
abrikozen
of kersen

4

stuks
voor

€ 5.00
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31e Herfstwandeltocht in Beek
Op zondag 29 oktober
aanstaande
organiseert het
wandelcomité van de
Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek haar
alom bekende
“Herfstwandeltocht”
voor de 31e keer.

gemarkeerd.
Het prachtige parcours,
dat dit jaar wederom is
vernieuwd, voert de wandelaars door de schitterende plateau’s en bosrijke
omgeving van Beek,
Kelmond, Genhout,
Schimmert, Oensel,
Ulestraten en Waterval en
laat de wandelaars genieten van de prachtige
herfstkleuren.
Tijdens de wandeling komt
men ook langs beschermde natuurmonumenten en
kan men genieten van de
schitterende vergezichten
in ons mooie Limburgse
landschap. Dit alles completeert deze prachtige
tocht.

Startplaats is, als
vanouds, het
Scoutinggebouw
“Ooshaka” aan de
Molenberg te Beek.
Volgens traditie is deze
tocht altijd op de laatste
zondag van oktober.
De weg naar het startlokaal wordt duidelijk
aangegeven met borden
“wandeltocht”.
Op ca. 100 meter van het inschrijflokaal
is er ruime parkeergelegenheid.
Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 6 – 12 – 18 en 25 km.
De routes, welke over goed begaanbare
veldwegen, holle wegen en bospaden
gaan, zijn met pijlen duidelijk

Op 2 mooi gelegen plaatsen, temidden
van de prachtige natuur, zijn twee
controle – c.q. rustplaatsen ingericht,
voorzien van toiletgelegenheid, waar u
een pauze kunt inlassen en tegen
sympathieke prijzen de inwendige mens
kunt versterken.

Tevens kunt u op de gezellige start en
finishplaats “Ooshaka” een natje en een
droogje tot u nemen, en bij rustige achtergrond muziek, uw wandelervaringen
uitwisselen met uw medewandelaars.
Men kan starten op de 18 en 25 km.
tussen 7.30 uur en 12.00 uur en op de 6
en 12 km. tussen 7.30 uur en 14.00 uur.
De finish sluit om 17.30 uur.
Rest nog te vermelden dat de wandeltocht onder alle weersomstandigheden
zal doorgaan en dat bij inschrijving een
sticker verkrijgbaar is, en bij terugkomst
het I.V.V. stempel voor alle afstanden
beschikbaar is.
Iedereen kan aan deze prachtige
wandeltocht deelnemen.
Graag tot zondag 29 oktober aanstaande en alvast veel wandelplezier
toegewenst.
Het Wandelcomité.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen
met:Leon Vroemen 046-4378198.

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

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

www.vluggen.com
13
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WINTERKLEDINGBEURS
damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
30 oktober t/m 2 november 2017

IVN Spau-Beek
zondag 12 november
Kom (de ondergrond van)
Spaubeek ontdekken

Van 30 oktober t/m 2 november 2017 organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de winterkledingbeurs in MFC ’t Raodhoes,
Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot maat 80.

Inbrengen kleding
Verkoop kleding
Uitbetalen en afhalen
niet-verkochte kleding

Maandag 30 oktober van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 31 oktober van 10.00 - 14.00 uur
Woensdag 1 november van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 2 november van 10.00 - 12.00 uur

Op zondag 12 november 2017
zal Lei Nelissen niet alleen de
verschillende landschapsaspecten
van Spaubeek de revue laten
passeren, maar hij neemt ons ook
mee de diepte in. Een virtuele reis
door groeve Bruls met zijn vele
zand-, grind en zilverzandafzettingen
hoort daar zeker bij.
Wees welkom bij zijn lezing tussen
10.00 en 12.00 uur in het IVN-home
‘Moorheide’ in de kelder van het AZC
Sweikhuizen.
Kijk regelmatig op onze website voor
de invulling van deze presentatie.

Donderdag 2 november van 19.00 - 20.30 uur

Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op www.fanfarespaubeek.nl
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.

Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur.
Adres:
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Op woensdag 1 november staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar.
Beleefd uitnodigend, Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

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

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

HET G.O.N.

KIENEN

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
14

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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Ik ben de stal - een boek vol kerststallen
en verhalen van pastoor John van Oss
In de eerste week van november verschijnt het boek ‘Ik ben de stal’ van
pastoor van Oss. Dit kleurrijke kijken leesboek vertelt over de unieke
collectie kerststallen die de pastoor
van Genhout en Schimmert in de
loop van de jaren bij elkaar vergaard
heeft. Het is een prachtig geheel geworden van ruim 350 pagina’s met
meer dan 400 kleurenfoto’s.
Een uniek cadeau om tijdens de komende feestdagen onder de kerstboom te leggen.
Het zal te koop zijn via de websites www.alpedugenhout.nl
en www.st-remigius.nl en op diverse plekken in Beek en
Schimmert. Kijk voor precieze verkoopadressen en informatie
over de boekpresentatie in de lokale media en houd de websites in de gaten.
Afgelopen mei had pastoor van Oss van Genhout en
Schimmert een dubbel feest. Hij vierde zijn 50-jarig priesterfeest en liep alvast een beetje vooruit op het feit dat hij in juli

80 jaar zou worden.
Op de vraag van de kerkbesturen van
Genhout en Schimmert met welk cadeau ze hem konden verblijden, antwoordde hij: “Ik zou heel graag een
boek willen uitgeven over mijn kerststallen. Dat is mijn allergrootste
wens.” Na overleg hakten de kerkbesturen de knoop door. Ze stelden een
werkgroep samen en die begon met
het uitwerken van een plan om de
droom van hun pastoor te realiseren.
Ik ben de stal…….
……Een arme bouwval in verwilderd gras.
Maar ik straal leven uit naar alle zijden.
Ik ben het mooiste huis van alle tijden.
De titel van het boek komt uit de eerste regel van een gedicht
van Michel van der Plas. Pastoor van Oss vindt het niet belangrijk of een stal oud en krakkemikkig is. Het gaat erom wat
er binnen gebeurt. Zo is dat voor hem ook in het dagelijkse
leven. Het gaat niet om de buitenkant vol uiterlijk
vertoon, maar om de binnenkant, puur en eenvoudig. Daarom vindt hij geluk in al zijn kerststallen,
groot of klein, mooi of minder mooi. Hij geniet
steeds weer van het geboorteverhaal van Jezus
dat door elke kerstgroep uitgebeeld wordt.
Daarom opent hij, in navolging van Jezus, zijn
deur voor iedereen die zijn hulp of zijn luisterend
oor nodig heeft.
Door de jaren heen heeft pastoor van Oss een
geweldige verzameling kerststallen opgebouwd.
Hij heeft er veel cadeau gekregen, maar ook zelf
gekocht of bij elkaar gespaard. In totaal heeft hij
meer dan 1000 kersttaferelen van allerhande materialen en in alle soorten en maten.
Eenvoudige en uitgebreide kerststallen, niet alleen uit Nederland en de rest van Europa maar uit
landen over de hele wereld. Alle kerstfiguren vertellen het welbekende kerstverhaal, maar allemaal
op hun eigen manier en in hun eigen taal.
Ze vertellen ons over de gebruiken in het land van
herkomst en tonen ons de folklore van de verschillende culturen. Hij heeft vooral gezocht naar
kerstvoorstellingen die blijk geven van de lokale
volkskunst. In zijn boek laat pastoor van Oss de
symboliek van de kerstvoorstellingen duidelijk
naar voren komen. Zo vertelt hij over het ontstaan
en de ontwikkeling van het christelijk erfgoed.
Bij ieder verhaal staat een afbeelding van een
passende kerstgroep uit zijn verzameling en is zijn
persoonlijk verhaal bijgevoegd. Deze kleine, vaak
vrolijke noten en de leuke gedichtjes maken van
dit bijzondere boek een luchtig geheel, vol historische achtergrondinformatie. ‘Ik ben de stal’ is een
mooie afspiegeling van de bijzondere collectie
kersttaferelen van pastoor van Oss en geeft een
inkijk in het persoonlijke leven van deze hardwerkende en charismatische man.
15
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Beek is weer een
LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

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

Nu zal de lezer zeggen: ”Heb ik daar iets over in de krant
gelezen??” Ik niet, zullen veel mensen zeggen.
De sporter die we bedoelen is Jesse Thehu die samen
met zijn vrouw Priscilla uitbaters zijn van het Pool Café
“De Hustler“ aan de Prins Mauritslaan Beek Centrum.
Hij heeft de persoonlijke Europese titel gehaald in Leende
Noord Brabant in het pool- onderdeel ‘straight’, verder in
dat toernooi ook nog zilver behaald met zijn team in de categorie ‘8ball’ en last but not least ook nog individueel
brons in de categorie ‘8ball’.
Drie overwinningen waarvan een in teamverband.
Trouwens een teamgenoot van Jesse, Jim Telfer behaalde
bij de ’8ball’ het zilver.
Poolbiljart is vooral in de Verenigde Staten een grote sport,
dus ook een ideale stap om iets met poolbiljart op te
nemen in speelfilms.
Het clublokaal, zal ik het maar noemen, heeft de naam
gekregen van een bekende Amerikaanse speelfilm de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur
dinsdag gesloten

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

www.electrolemmens.nl
16
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n Europees kampioen rijker!
Hustler waarin de even bekende Paul
Newman de keu hanteert. (Een hustler is
iemand die een weddenschap afsluit met
een tegenstander waar hij van weet dat
hij die weddenschap al bij voorbaat wint).
Het is een sport die je al van kinds af aan
kunt beoefenen. Het is in principe alleen
een kwestie “van een balletje met een
stok, de keu, in een gaatje van de tafel
stoten”. Toch??
Binnen het poolbiljart sport zijn er diverse disciplines, zo is er bijv. de categorie
‘8ball’, maar ook de ‘9ball’en ook de
‘straight’ allemaal met hun eigen spelregels.
Veel van deze disciplines worden ook bij
het pool café de Hustler gespeeld. Ze
hebben twee grote speelzalen waar in
totaal 8 tafels staan. Om in het jargon te
blijven het zijn 5 stuks 9ft (foot) en 3
stuks 6ft.
De club speelt met 15 teams in competitieverband en is een
van de grotere clubs in de regio.

In het café zelf is het rustig, gezellig en je hoort er regelmatig
het klikken/ botsen van de ballen.
Voor de bezoekers
die graag eens
willen biljarten
bestaan er z.g.
biljart- arrangementen met een
hapje en een
drankje, je kunt er
trouwens ook les
krijgen in biljarten.

Kortom de
Hustler is een
bezoekje waard!

George Stevens

17
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Goede voornemens nú? Start2Tennis bij BRZ!
In het clubhuis op het vernieuwde tennispark van Sportlandgoed De Haamen
kan actief sporten het hele jaar door gecombineerd worden met gezelligheid
onder het genot van een drankje en een
hapje. Als lid van BRZ mag je, naast je
tennislessen, het hele jaar door onbeperkt vrij tennissen.
Onze contributie is relatief laag, dus je
speelt al het hele jaar tennis met familie
of vrienden voor iets meer dan een tientje per maand onder het motto ‘je
spreekt af en je begint’!

Op vrijdag 27 oktober –
inloopavond én proefles
Start2Tennis
Heb jij nog nooit getennist en zou je het
wel eens willen leren? Of heb je ooit getennist en wil je de draad weer oppakken? Dat kan bij BRZ, dé tennisclub van
Beek. In november start weer het programma Start2Tennis met een aantal
proeflessen. Op vrijdagavond 27 oktober om 19.30 uur is er voor alle geïnteresseerden een inloopavond in het clubhuis mét een proefles. Als je het leuk
vindt kun je daarna inschrijven voor een
vervolgcursus in een groep met tennissers van hetzelfde nivo.

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

Meld je dan nu aan voor de proefles op
vrijdag 27 oktober om 19.30 uur via het
webformulier op www.brztennis.nl
of stuur een mail naar
trainers@brztennis.nl.
Informatie over alle tennislesprogramma’s staat op www.brztennis.nl.
Start nú, zodat je nog deze winter
met je gezin of vrienden een leuk
balletje kunt slaan!

MOL & GEURTS GROEP

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
WONEN

HERSTOFFEREN

B2B PROJECTEN

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

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

Neem e
en foto
mee va
n uw
oude z
itmeube
l.
Wij ma
ken dire
ct
een pa
ssende
of fer te
voor de
per fecte
herstof f
ering!

KORTING
OP
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N
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Ben jij een avontuurlijk meisje

tussen de 11 en 14 jaar

?

Op 28 oktober organiseren de scouts
van Scouting Sint Martinus Beek een
speciale ‘open’ ochtend voor meisjes
scouts. Vind jij het leuk om samen met
andere meiden en jongens stoere activiteiten te doen en vriend(inn)en voor het
leven te maken? Dan ben je op 28 oktober om 10:00 welkom op het Ooshaka,
onze thuishonk ‘boven op de berg’
(Molensteeg 2 te Beek).
Iedere zaterdagochtend zijn wij hier van
10.00 tot 12.30 te vinden.
Dan koken we op het kampvuur, doen
we uitdagende spellen in het bos, zijn
we creatief bezig en doen we allerlei andere leuke activiteiten.
Daarnaast gaan we een paar keer per
jaar een weekend op kamp, en aan het
einde van het seizoen gaan we een
week lang plezier hebben op zomerkamp!
Om je aan te melden voor de open ochtend of voor vragen kun je mailen naar scouts@scouting-beek.nl!

Nieuwe parkeervoorzieningen in de wijk
De gemeente Beek gaat de
parkeerfaciliteiten in de wijk
verbeteren.
Hiertoe gaat de gemeente een
parkeervoorziening realiseren
op het voormalige Luciaterreintje
bij de optochthal aan de
Dr. Schaepmanlaan.
Ook komen er tien extra
parkeerplaatsen in de
groenvoorziening tegenover de
voetbalaccommodatie van
GSV ’28 en zes parkeerplekken
in het gazon langs de ventweg
aan de Broekhovenlaan.

Het autobezit is de laatste decennia fors toegenomen.
De parkeervoorzieningen in de wijken zijn in veel gevallen echter niet berekend
op het huidige autobezit. De afgelopen jaren groeiden dan ook de klachten en
meldingen van bewoners die hun auto’s niet kwijt kunnen. ,,Soms leidt dit tot
wild parkeren waardoor de doorstroming, de veiligheid én de bereikbaarheid ook voor hulpdiensten - in het geding kunnen komen,’’ zegt wethouder Hub
Hodzelmans van de gemeente Beek.
Voor het aanleggen van
deze drie parkeervoorzieningen is € 35.500
geraamd.
Het doel is om de aanleg
van de parkeerplaatsen
nog in 2017 te realiseren.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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100 jaar Fanfare St. Antonius
in beeld, tekst en geluid!
Doorlopende tentoonstelling Fanfare Genhout
vergeten de carnavalsconcerten herinneren. Op de foto’s die hiervan te zien
zijn staan nog veel leden die nu nog
steeds bij de fanfare zijn. Dus kom vooral eens kijken wie u herkent. Misschien
vindt u nog wel een foto waar u zelf op
staat! Naast foto’s zijn er natuurlijk ook
nog vele andere dingen te zien, zoals
uniformen en filmmateriaal.
Vanaf 15 oktober as. zal de najaarstentoonstelling te bezichtigen zijn. Ook over
de periode 1992 - 2017 valt er heel wat
te vertellen, want onze Fanfare is nog
steeds ‘weg van muziek’!
U bent van harte welkom bij zaal
Vroemen, tussen 14.00 en 17.00 uur op

de volgende data:
15 oktober en 17 december as. Bij de
laatste openstelling op 17 december zal
ons jubileumjaar op een speciale manier
afgesloten worden.
Voor de kinderen is er een speelhoekje
zodat hun ouders op hun gemak kunnen
rondkijken. Natuurlijk kan er altijd een
kopje koffie of iets anders gedronken
worden in het café.
Samen met deze tentoonstellingen is
ook
het
Kunstcentrum
in
de
Hubertuskerk van Genhout geopend.
Wij heten u van harte welkom!

28 oktober neemt de fanfare u mee op een muzikale reis door de
tijd in het Asta Theater.
100 jaar aan muziek komt voorbij. Van Sinatra tot Gaga!

Net zoals het jubileumjaar van Fanfare
St. Antonius nadert ook de doorlopende
tentoonstelling van Fanfare St. Antonius
in Zaal Vroemen langzaam zijn afsluiting.
Na de tentoonstellingen over de eerste
75 jaar, waar veel historie te zien was, is
nu de periode 1992 tot 2017 aan de
beurt.
Deze laatste 25 jaar zullen voor veel
mensen een feest van herkenning zijn,
want uit deze periode kan menigeen
zich nog de concoursen, concertreizen
en deelnames aan het WMC en niet te

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Weer lekker op pad met een scootmobiel van Gabriel Hulpmiddelen!

Wij leveren ook service aan huis!

Bij Gabriel krijgt u :
- Goed advies en goede service!
- 10 jaar ervaring
- Professionele werkplaats en pechhulp service
- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg
Opvouwbare
- Gratis veilgheidshesje
scootmobielen
- Officiële dealer van diverse merken
gebruikt v.a. € 250.-

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

20

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe
scootmobielen!
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Gemeente Beek - Speciale bijlage

Week van de Veiligheid 2017
Limburg staat van 9 tot en met 15 oktober in het teken van de Week van de Veiligheid;
een landelijke campagne met als doel het thema preventie extra onder de aandacht te
brengen bij burgers en ondernemers en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en
verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor
de deur is deze week daarvoor het aangewezen moment. Behalve de algemene
informatie die u krijgt tijdens deze landelijke veiligheidsweek, ontwikkelt de gemeente
Beek gedurende het hele jaar ook lokale activiteiten op het gebied van veiligheid.

Zakkenrollen
Na een ritje in een volle bus ontdekt u dat uw portemonnee is
gerold. U bent uw geld kwijt en dat is uiterst vervelend. Ook
omdat u snel zaken moet regelen, zoals uw bankpas blokkeren, een nieuwe aanvragen en nieuwe sleutels laten maken.
In de praktijk blijken vooral vrouwen met schoudertassen
doelwit te zijn van zakkenrollers. Maar eigenlijk moet iedereen alert zijn op zakkenrollers.

Op welke plaatsen moet ik op mijn hoede zijn voor
zakkenrollers?
•
•
•
•
•

Tijdens drukke evenementen en op de markt.
In kleedkamers van winkels.
Bij het in- en uitstappen van openbaar vervoer.
Op roltrappen en in wachtrijen.
Op luchthavens, bij toeristische attracties en in
hotellobby’s.

Hoe werken zakkenrollers?
• Ze leiden u af. Bijvoorbeeld door u een duw te geven of
een vuurtje of de weg te vragen.
• Ze werken meestal in teams, kijken elkaar vaak aan en
wisselen signalen uit. Wordt u door een onbekende aangesproken? Wees dan alert. Een medeplichtige slaat dan
vaak zijn slag.
• Ze kunnen de buit na het stelen doorgeven aan
handlangers.
• Ze lopen doelloos in het rond en hebben veel interesse in
mogelijke slachtoffers en hun bezittingen. Het geld en de
pasjes worden vaak zeer snel uit de portemonnees gehaald, waarna de portemonnee wordt weggegooid.
• Soms maakt de zakkenroller gebruik van de huisgegevens die in uw portemonnee te vinden zijn om, als er ook
sleutels zijn gerold, later in de woning in te breken. Als uw
sleutels zijn gerold, is het raadzaam om nieuwe sloten te
plaatsen.

Week van de Veiligheid 2017

Hoe te voorkomen dat ik word ‘gerold’?
• Draag uw tas met de schouderriem om uw schouder en
hals, zodat de tas voor u hangt en niet achteloos naast of
achter u.
• Wees u er van bewust dat er mensen zijn die het op uw
geld en tas hebben voorzien.
• Stop uw geld en waardevolle voorwerpen altijd zorgvuldig
weg.
• Vermijd het gebruik van een grote, opvallende
portemonnee.
• Neem niet meer geld mee dan u nodig hebt.
• Leg uw portemonnee niet voor het grijpen in een tas.
• Draag uw tas met de klep/sluiting naar uw lichaam
toegekeerd.
• Neem uw tas altijd mee in de paskamer.
• Als iemand op uw kleding knoeit, bijvoorbeeld mayonaise
of de as van een sigaret, maak dit dan zelf schoon en wijs
hulp van een vreemde resoluut af.
• Houd uw omgeving in de gaten als u met uw mobiele
telefoon op straat belt.

Cybercrime ontbijtje?
Ondernemers in de gemeente Beek zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan een Cybercrime ontbijt.
Tijdens de ontbijtsessie ontvangen de ondernemers
praktische informatie en tips om de online veiligheid
van hun onderneming te vergroten. Zo krijgen
ze informatie over cybercrime en horen ze wat de
grootste dreigingen zijn. Het Cybercrime ontbijtje is
een interactieve bijeenkomst waar veel ruimte is voor
het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

21

oktober 2017 - NB no. 9:Layout 1

29-09-2017

10:35

Pagina 22

Gemeente Beek - Speciale bijlage

WhatsApp buurtpreventie ook actief in Beek
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare
buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente
er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit
(zoals vandalisme en verstoringen van de openbare
orde) worden bestreden. WhatsApp kan ingezet worden
als een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Het
grote voordeel van WhatsApp-buurtpreventie is dat je
elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen als je een verdachte situatie
in de buurt ziet. Er zijn inmiddels in vrijwel alle wijken
in Beek, Neerbeek, Geverik, Genhout en Spaubeek
WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief.

Wilt u weten of in uw buurt een WhatsApp-buurtpreventiegroep actief is of wilt u zelf een WhatsAppbuurtpreventiegroep aanmelden? Neem dan contact
op met Paul de Jonge van de gemeente Beek (046 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl) of met de
politie via wijkagentbeek@limburg-zuid.politie.nl.

Extra Toezicht door boa’s
Naast de WhatsApp-buurtpreventiegroepen zet de gemeente
ook extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
in om overlastsituaties te voorkomen. Deze boa’s houden
diverse avonden in de week toezicht; ook in het weekend.
Vaste prik is de vrijdagavond. De andere dagen waarop de
boa’s aanwezig zijn, wisselen per week.

Wie is uw wijkagent?
Veilig wonen, werken en leven in eigen stad, dorp of wijk.
Dat wil iedereen. Daarom steekt de gemeente Beek veel
energie in gebiedsgebonden politiezorg. Het meest zichtbaar
daarvan is de wijkagent. De wijkagent vorm hét aanspreekpunt van de politie in uw buurt.

Hoe kunt u de politie / wijkagenten bereiken?
Overlast in de wijk varieert van baldadigheid en
burengerucht tot vernieling van bushokjes en drugshandel. Om direct te kunnen inspelen op overlastsituaties, kunt u het algemene nummer van de politie
bellen (0900 - 8844). Op vrijdagavond tussen 20.30 uur
en 4.30 uur kunt u ook rechtstreeks contact opnemen
met onze boa (046 – 438 92 97).

U kunt de wijkagenten bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900 - 8844. De medewerkers van het
callcenter beantwoorden uw vraag, of brengen u in contact
met uw wijkagent of wijkteam. Het alarmnummer 112 belt u
alleen voor spoedeisende situaties. Beide telefoonnummers
zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Ook kunt u
het aanlooppunt Beek in het gemeentehuis Beek bezoeken.
Het aanlooppunt is elke woensdag (behalve feestdagen)
geopend van 15.00 uur - 19.00 uur.

Beek West
Mario Corstjens
Beek Oost
Dave Maessen

Neerbeek, Geverik, Kelmond, Genhout,
Spaubeek en Maastricht Airport
Alexander Theunissen
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Diefstal in bijouteriezaak Patroushka
voorkomen dankzij collega-ondernemers
Eigenaresse Patricia Cremers (39) van bijouteriezaak Patroushka aan de Markt in Beek
wist tot twee keer toe een diefstal in haar winkel te voorkomen. Dit dankzij een oproep in de
‘Beek Bloeit Watch-App’ waar alle ondernemers in centrum Beek bij zijn aangesloten.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee is het credo van
de Beekse ondernemers aan de Markt in Beek. Zij vormen
samen één front tegen overlast, bedreigingen en diefstallen.
Een bericht in de ‘Beek Bloeit Watch-App’ is voldoende om
de andere ondernemers te waarschuwen voor bijvoorbeeld
de zogenaamde geldwisselmethode of verdachte personen
in en rondom de winkel. “De app wordt alleen in tijden van
nood gebruikt, dus wanneer ik een oproep plaats dat ik direct
hulp nodig heb, wordt er meteen geschakeld door collegaondernemers”, vertelt Patricia die een passie heeft voor
mode en sieraden. Patricia werd onlangs lastig gevallen in
haar winkel. Na één bericht in de WhatsApp-groep kreeg ze
direct versterking van maar liefst drie collega-ondernemers.
Uiteindelijk is het met een sisser afgelopen en heeft Patricia
de desbetreffende persoon niet meer gezien. “Dat andere
ondernemers snel ter plaatse kunnen komen wanneer ik mij
onveilig voel is heel prettig.”

Extra maatregelen
Het blijft helaas niet alleen bij overlast of poging tot diefstal.
De afgelopen periode heeft namelijk een aantal ramkraken
plaatsgevonden bij diverse winkels in het centrum van Beek.
Ondanks het feit dat haar werkplezier en het contact met
klanten voor Patricia veel zwaarder wegen dan het gevoel
van onveiligheid, houdt dit haar regelmatig bezig. Zeker nu de
donkere dagen er weer langzaam aan komen. Ze heeft inmiddels dan ook extra maatregelen getroffen om de veiligheid
van haar winkel nog beter te waarborgen.

NL-Alert
NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de
mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de
directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht
informeren. Het gaat dan om levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook
vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. In het bericht
staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden
bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Voor meer
informatie en het instellen van uw mobiele telefoon, zie de
website van NL-Alert: www.crisis.nl/nl-alert
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Wijkagent Alexander Theunissen

‘Neem de beveiliging van je zaak
regelmatig kritisch onder de loep’
Als we hem spreken, is wijkagent Alexander Theunissen voor de zoveelste keer met zijn neus
op de feiten gedrukt. Hij is net de schade gaan taxeren bij een ramkraak die in de nacht van
30 op 31 augustus plaatsvond in een kinderkledingzaak in het centrum van Beek.
“De glazen pui van de winkel is kapot geslagen, en doordat
het geen veiligheidsglas betrof, is dit voor inbrekers een
relatief gemakkelijk te klaren klus,” vertelt Theunissen. De
schade en de ravage zijn groot: naar schatting is er kinderkleding ter waarde van 30.000 tot 40.000 euro gestolen. “Triest
voor de betrokkenen, maar dit wat nu hier is gebeurd, gebeurt
helaas overal,’’ is de mening van de politieagent. “Je kunt het
nooit helemaal voorkomen, maar je kunt wel proberen om
de kans op schade zo klein mogelijk te maken door het
potentiële inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.”
Theunissen: “Ik raad ondernemers dan ook ten zeerste aan
om na te denken hoe ze het beste kunnen omgaan met dit
soort incidenten. Neem de beveiliging van je zaak regelmatig
kritisch onder de loep. En praat eens met een verzekeringsexpert om te bezien wat je het beste kunt doen om inbrekers
te weren. Mogelijk is toezicht van of een abonnement bij
een beveiligingsbedrijf ook een optie.”
“In de gemeente Beek werken we met drie wijkagenten die
ook beschikbaar zijn om vragen in het kader van veiligheid te
beantwoorden,’’ zegt Theunissen ten slotte. Zowel burgers
als ondernemers kunnen hiervoor bij ons terecht.’’

Burgernet
Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt?
Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving?
Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen en om vermiste personen terug te vinden.
U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Ga naar
www.burgernet.nl en meld u meteen aan of download de
app. Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk
krijgen bewoners en werknemers van bedrijven, die zich
hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie
begint. De politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij
de politie een duidelijk signalement heeft. Bijvoorbeeld bij
diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving
of vermiste personen. Hoe meer mensen aan Burgernet
deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte of een vermist persoon kan opsporen. Help ook
mee en meld u vandaag nog aan.
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Veilig ondernemen
Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade in ons land voor de detailhandel wordt
geschat op 1,5 miljard euro per jaar. Bovendien nemen geweld en agressie in winkels toe. De kans is
aanwezig dat ook u er vroeg of laat mee te maken krijgt. Dat geldt helaas voor elke ondernemer in de
detailhandel. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op diefstal, een overval, geweld of agressie
tot een minimum te beperken.
Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade in ons
land voor de detailhandel wordt geschat op 1,5 miljard euro
per jaar. Bovendien nemen geweld en agressie in winkels
toe. De kans is aanwezig dat ook u er vroeg of laat mee te
maken krijgt. Dat geldt helaas voor elke ondernemer in de
detailhandel. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op
diefstal, een overval, geweld of agressie tot een minimum te
beperken.

Huisregels
De eerste bescherming tegen ongewenst gedrag van bezoekers bestaat uit huisregels. Die hangen duidelijk zichtbaar
bij de ingang van uw winkel en geven aan welke regels in uw
‘huis’ gelden. De regels kunnen per (type) winkel verschillen.
U kunt bezoekers bijvoorbeeld bij de entree aangeven dat
hun tas gecontroleerd kan worden. Dat ze een winkelmandje
moeten gebruiken. En dat ze niet als hinderlijke groep naar
binnen mogen. Door dit soort mededelingen weten bezoekers waarmee ze rekening moeten houden in uw winkel.
En houden zij zich niet aan uw regels? Dan kunt u hen erop
aanspreken.

Winkelinrichting
Een uitgekiende winkelinrichting werkt prettig en helpt
de veiligheid te vergroten. Hieronder een aantal tips:

• Richt uw winkel zo overzichtelijk mogelijk in.
Zorg daarbij dat u vanaf de kassa goed zicht hebt
op de ingang en de rest van de winkel.
• Zorg dat u vanuit de winkel uw eventuele uitstallingen kunt zien. Winkeldiefstal vindt immers niet
alleen binnen, maar ook buiten plaats.
• Zorg dat de etalage een vrij zicht biedt van buiten
naar binnen, zodat voorbijgangers zien wat er in
uw winkel gebeurt.
• Plaats goede verlichting, niet alleen in de winkel
zelf maar ook bij de toegangsdeur(en) en personeelsingang. Zo voorkomt u dat er moeilijk zichtbare
plekken in en rondom uw zaak zijn.

Voor meer informatie, tips en trainingen,
zie www.veiligondernemenbeginthier.nl.

Aandacht voor de klant
Ook met de juiste houding naar de klant kunt u veel narigheid
voorkomen. Persoonlijke aandacht schrikt kwaadwillende bezoekers af en trekt tegelijkertijd klanten aan die u wél graag
wilt ontvangen. Gedraagt een klant zich verdacht? Spreek
hem of haar dan persoonlijk aan en vraag waarmee u kunt
helpen. Zo kunt u ervoor zorgen dat deze persoon afziet van
eventuele winkeldiefstal.

Als het dan toch gebeurt
Ondanks alle preventieve maatregelen kan het helaas toch
gebeuren dat zich een vervelende situatie voordoet. Door
u aan de juiste gedragsregels te houden, kunt u mogelijk
een confrontatie voorkomen. Wanneer de situatie toch
escaleert, is een juiste houding van u en uw medewerkers
erg belangrijk.

Wist u dat…

den in de
… de meeste overvallen plaatsvin
en met maart),
tot
ber
‘donkere maanden’ (van okto
tijd?
ings
rond openings- en sluit
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Wat kunt u zelf aan
veiligheid doen?
Woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs staan volop in de belangstelling. Als u alle
berichten in de media volgt en naar de - soms aangedikte - verhalen van buren of kennissen luistert,
dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in Nederland. Dat valt echter mee. Toch kunt
u zich soms onveilig voelen en daar willen we samen met u iets tegen doen. Hieronder vindt u
praktische tips voor uw veiligheid én veiligheidsgevoel thuis en op straat.

Tips om een inbraak te voorkomen
Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai
deuren op slot, ook als u maar even weggaat.
Plaats waardevolle spullen uit het zicht. Zorg
dat u geen grote hoeveelheden geld in huis
heeft.
Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan
de binnenkant in het slot zitten. Verstop uw
sleutels niet buiten. Onder de mat of in de
bloempot is geen geheime plek.
Zet ladders weg en vuilnisbakken vast, zodat
opklimmen onmogelijk is.

INBRAAKPREVENTIE
Voorkom een inbraak in uw woning met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Met ruim 60.000 inbraken per jaar in Nederland,
kent u vast wel iemand bij wie is ingebroken. Of
is er wel eens bij u zelf ingebroken? Inbraak zorgt
voor verschillende emoties: boosheid (ze moeten
van uw spullen afblijven), verdriet (om de spullen
die u kwijt bent) én misschien nog wel het ergste:
een gevoel van onveiligheid in uw eigen huis.
Hoewel een inbraak nooit voor 100 procent te
voorkomen is, kunt u de kans wel verkleinen
door het invoeren van slimme tips en het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
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Het is belangrijk om uw woning er uit te laten
zien alsof u thuis bent. Plak nooit een briefje
op de deur met ‘ben even weg’. Laat binnen
lampen branden als u ‘s avonds niet thuis
bent. U kunt dat regelen met tijd- of
schemerschakelaars.
Zorg dat uw deuren en ramen niet verborgen
zijn achter hoge schuttingen, bomen of
struiken. Dit maakt sociale controle niet
mogelijk.
Maak afspraken met uw vertrouwde buren om
op elkaars woning te letten bij afwezigheid.
Bel altijd 112 bij een verdachte situatie!
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aan deze vier eisen:

Haal de sleutel uit het slot

Rookmelder redt levens

1. Goedgekeurde sloten op ramen, deuren en lichtkoepels
Een goed slot is herkenbaar aan het SKG-logo met sterren
en het ® teken. Doe deuren en ramen ook echt op slot met
de sleutel. Ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen
doen of naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen.
2. Een rookmelder op elke verdieping
Het Politiekeurmerk voorkomt niet alleen inbraak, maar zorgt er ook
voor dat brand tijdig gesignaleerd wordt.

Zet inbrekers in het licht

3. Verlichting bij buitendeuren
Criminelen staan niet graag in het zicht. Verlichting zorgt er ook voor
dat voorbijgangers zicht op ongenodigde gasten hebben. Hierdoor kan
een goed signalement aan de politie gegeven worden.

Kijk voordat u open doet

4. Zicht op degene die voor de deur staat
Vanuit uw woning moet u eenvoudig kunnen zien wie er voor uw
voordeur staat. Door glas in of naast de deur of door een deurspion.

Houd inbrekers buiten.
De PKVW-expert helpt u daar graag bij!

Wilt u ook een veilige woning?
Met de volgende 4 stappen kunt u het
Politiekeurmerk Veilig Wonen behalen:

De PKVW-experts zijn opgeleid en gescreend.
Ze zijn op de hoogte van de laatste beveiligingstechnieken en werken volgens de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

1. Vraag een preventieadvies aan
bij een erkend PKVW-bedrijf. De
adviseur bekijkt samen met u wat
nodig is om te voldoen aan de eisen
van het keurmerk. Vraag vooraf of
hier kosten aan verbonden zijn.

90%

Met het Politiekeurmerk heeft u tot
kans dat een inbreker uw woning overslaat.

2. Laat de geadviseerde maatregelen
uitvoeren door een PKVW-bedrijf. U
kunt de montage wellicht zelf doen,
maar dit vraagt om veel ervaring.

725.000

bewoners gingen u al
Ruim
voor en kozen voor een veilige woning met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

3. Na controle en goedkeuring van
uw woning, ontvangt u het PKVW-

300

Met circa
erkende PKVW-bedrijven in
Nederland, is er vast een expert bij u in de buurt.
Op www.politiekeurmerk.nl/PKVWexpert
vindt u de contactgegevens van het
dichtsbijzijnde
dichtstbijzijndePKVW-bedrijf.
PKVW-bedrijf.
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het PKVW-bedrijf.
4.

%

naar uw verzekeringsmaatschappij.
Diverse maatschappijen geven een
premiekorting op uw inboedelverzekering.
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ONBEKENDE AAN DE DEUR
Doe nooit zomaar open. Voorkom een babbeltruc of woningoverval.
Er komen weleens onbekenden aan de deur. De
meeste mensen hebben goede bedoelingen, maar
het is verstandig om voorzichtig te zijn.
1. Niet opendoen zonder eerst te kijken wie er
voor de deur staat
raam
of deurspion
Kijk door het
raam,
deurspionenengebruik
gebruik
indien aanwezig de intercom. Doe een kierstandhouder op de deur voordat u de deur
open doet. Met een kierstandhouder zorgt u
ervoor dat niemand de deur kan openen en u
naar binnen kan duwen. (Zie kader)
2. Geld voor het grijpen
Laat een collectant buiten wachten en doe de
deur even dicht terwijl u geld gaat halen. Dat is
niet onbeleefd. Wel veilig. Of leg wat kleingeld
in de hal klaar zodat u niet hoeft weg te lopen
bij de voordeur.
3. Let op onaangekondigd bezoek
Onthoud dat medewerkers van een bank,
een verzekeringsmaatschappij, en zelfs de
thuiszorg nooit onaangekondigd bij u aan
de deur komen. Zij maken altijd vooraf een
afspraak! Aan onverwacht bezoek kunt u
vragen om op een ander tijdstip terug te
komen. Zorg dat er dan meerdere mensen
in uw woning aanwezig zijn, als u zich daar
prettiger bij voelt.
4. Wees bedacht op smoezen
Oplichters willen uw vertrouwen winnen en
zien er vaak betrouwbaar uit. Maar vertrouw
niet iedereen. Ook als onbekenden ‘in nood’
aan de deur komen en vragen of ze mogen
bellen: laat ze niet binnen, maar bel zelf 112.
5. Alleen opendoen voor eigen bezoek
Woont u in een gebouw met een centrale
toegang? Doe dan alleen open voor uw eigen
bezoek. Zeg tegen mensen die aandringen dat
dat de huisregels zijn.
28
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Kierstandhouder

goed beveiligingsproduct om oplichters en
overvallers buiten de deur te houden. Met een
kierstandhouder zet u de deur op een kleine kier
zodat u toch kunt praten met de onbekende die
voor de deur staat.
Gebruik de kierstandhouder niet als extra slot,
anders kunnen hulpdiensten niet binnenkomen
in geval van nood. Voor beveiliging van de
betere optie. Vraag een PKVW-expert om advies.

Slachtoffer van een overval? Denk RAAK!
Door het RAAK-principe toe te passen, is de
kans het grootst dat de overvaller uw woning
snel verlaat. Met RAAK zorgt u voor uw eigen
veiligheid. Als u zich zou verzetten, kan dat
leiden tot meer geweld van de overvaller. Dus
daarom RAAK:

R
A
A
K

Rustig blijven
Accepteren (accepteer de slachtofferrol)
Afgeven (geef bezittingen af)
Kijken, waar mogelijk (signalement van
de dader)
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VEILIG OP STRAAT
Maak het zakkenrollers en straatrovers lastig.
Criminelen maken dankbaar gebruik van de onoplettendheid van mensen. Een tas die onbewaakt in een
winkel staat of een betaalpasje waar de pincode op staat, zijn buitenkansen voor een dief. Straatrovers
letten op mensen die opvallend op straat bellen, met waardevolle spullen lopen of hun tas los in hun
rollator hebben liggen.

1. Houd waardevolle spullen uit het zicht
Stop uw geld en mobiele
telefoon goed weg. Een
binnenzak of een halstasje
zijn veilige plekken. Zorg
ervoor dat betaalpassen altijd
gescheiden opgeborgen zijn.
Doe bijvoorbeeld de ene pas
in uw binnenzak en de ander in een tas met het
hengsel kruislings om uw schouder.
2. Veilig geld pinnen
Wilt u geld opnemen bij een
geldautomaat, doe dit dan
zoveel mogelijk overdag,
voorkom afgelegen geldautomaten en laat u niet
Laat ook niemand meekijken
bij het intoetsen van uw code. Houd uw hand
ervoor en durf te vragen om meer privacy. Bankmedewerkers of de politie vragen nooit om uw
pincode. Schrijf de code nooit op uw pasje maar
verzin een slim ezelsbruggetje.

Belangrijke telefoonnummers
Verdachte situatie? Bel 112
Bel bij verdachte situaties direct de politie via
alarmnummer 112. Bijvoorbeeld bij glasgerinkel
of gestommel in uw huis of bij de buren.
Noteer signalementen van de personen en
eventuele kentekens van auto’s. De politie
kan uw hulp goed gebruiken. Snel alarm slaan
betekent een grotere kans om criminelen te
pakken.
Landelijk servicenummer van de politie:
0900 – 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een
misdrijf, zoals een inbraak of overval, of een
poging daartoe. Bel 0900 - 8844 voor het
maken van een afspraak op het politiebureau
of om direct telefonisch aangifte te doen. De
politie vertelt u waar u hulp kunt krijgen, zoals
Slachtofferhulp of het Schadefonds.
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden.

3. Let op uzelf
Voelt u zich onveilig op
straat? Probeer samen op
pad te gaan. Wanneer uw
tas of mobiele telefoon toch
afgepakt wordt, probeer het
deze
dan niet ten koste van alles
vast te houden. U loopt het
risico dat u daarbij valt en zich bezeert. Bekijk de
dader zo goed mogelijk om een signalement te
kunnen geven. De politie heeft dan meer kans om
hem of haar op te sporen.
Week van de Veiligheid 2017
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Gemeente Beek - Speciale bijlage

Tips voor ondernemers
CURSUS
VOOR JE
PERSONEEL

GROETEN
OOGCONTACT
AANSPREKEN
LUISTEREN

Laat al het personeel een
veiligheidscursus volgen.
Dan weet iedereen hoe ze moeten
reageren op agressie en geweld.

Als je iedereen gastvrĎontvangt,
zĎn dieven niet meer anoniem.

OPEN
EN SLUIT
NOOIT
ALLEEN

KASSA
AFROMEN
DIEFSTAL
VOORKOMEN

Als je met z’n tweeën bent,
denken overvallers ook twee
keer na of ze je willen beroven.

Door regelmatig de kassa te legen,
voorkom je diefstal.

PINNEN?
JA GRAAG
WIJZIG REGELMATIG
JE WACHTWOORDEN
Want cybercrime komt veel meer voor dan je denkt.

RUST
ACCEPTEREN
AFGEVEN
KIJKEN
Denk aan het RAAK-principe mocht
je worden overvallen: Rustig blĎven,
Accepteren, Afgeven en goed KĎken.

30

Week van de Veiligheid 2017

Meer pinnen, betekent
minder geld in de kassa.

Ben jĎvoorbereid
op criminaliteit?
KĎk voor meer tips op
deweekvandeveiligheid.nl
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EHBO vereniging Beek start
op maandag 6 november
met nieuwe cursus
Reanimatie/AED

IVN
Spau-Beek
Zaterdag 28 oktober

Op zoek naar
pikdonkere plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’
nemen gidsen van het IVN Spau-Beek
u mee voor een wandeling door Beek
en haar buitengebied op zoek naar
het donker. Samen met u speuren
naar het nachtleven van dieren en staren naar sterren.

Deze cursus bestaat uit 2 lesavonden, nl. een theorie-avond en een
praktijkavond en wordt afgesloten met een diploma van de
Hartstichting.
Les 1: Theorieavond:
maandagavond 6 november 2017 om 20.00 - 22.00 uur
Les 2: Praktijkavond:
maandagavond 13 november 2017 om 19.00 - 22.00 uur
De kosten voor deze cursus bedragen € 30,-. Deze kunt u overmaken op
rekeningnummer IBAN: NL04 RABO 0155 1791 28 nadat u van ons een factuur
ontvangen heeft.
Wist u dat een groot aantal zorgverzekeraars een Reanimatie/AED-cursus
vergoeden?
Alle lessen vinden plaats in 't Auwt Patronaat, Burg.Janssenstraat 45 in Beek.
De opleiding volgt de nieuwe richtlijnen van het Oranje Kruis en de Hartstichting
en staat onder leiding van een ervaren docent.
Onze cursussen worden gegeven volgens de algemene voorwaarden van EHBO
Vereniging Beek L. Na inschrijving vragen wij u bij verhindering dit schriftelijk aan
ons te melden, anders zijn wij helaas genoodzaakt de cursuskosten in rekening
te brengen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op onze nieuwe website
www.ehbo-beek.com of via email secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met 06-45734886 of 06-52090824.

Zijn er nog pikkedonkere plekken in
Beek? Waar kunnen we nog genieten
van de geuren, de kleuren, de geluiden en zeker ook de spanning van de
echt donkere nacht? Kent u de
schoonheid en het nut van de nacht?
Het IVN afd. Spau-Beek nodigt u uit
om de antwoorden op deze vragen
zelf mee te beleven.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke activiteit (meer info: www.nachtvandenacht.nl/ ) en is op de avond dat
de zomertijd wijzigt in wintertijd,
dit jaar op zaterdag 28 oktober.
De start van onze activiteit is om
19.30. Einde rond 21.30 uur.
Bijzonderheden:
Stevig schoeisel en eventueel
zaklamp.
Voor wie:
Iedereen die wil genieten van
duisternis en stilte en zeker voor
kinderen een hele belevenis.
Deelname is gratis.
Vertrektijd 19.30 uur
Vertrekpunt:
Parkeerplaats gemeentehuis Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
Info via S. Frenken, tel. 06-33108235
of via www.ivnspaubeek.nl
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Foto’s: Loe Bergers
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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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INLOOPSPREEK U U R

BoereBlaosFestijn

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

Het is een jaarlijks terugkerend evenement in Genhout:
het BoereBlaosFestijn georganiseerd door de Limburgse
Boereblaoskapel.
Ook dit jaar weer in het 3e weekend van september.
Steevast trekt dit evenement honderden liefhebbers van
blaasmuziek.
Wat maakt dit evenement nou zo speciaal?

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

www.bloemerievangurp.nl

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
34
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TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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n 2017 wederom Spitze!

De grote schuur van Frans Senden (die Scheune vom Fransl)
in Klein Genhout wordt ieder jaar voorafgaand aan het evenement leeg gemaakt door de leden van de Boereblaoskapel.
Want normaal is de schuur gevuld met tientallen caravans en
verandert deze gaandeweg in een gezellige en warm aangeklede boerenschuur. Het decor voor een weekend van formaat.

Op vrijdagavond stond Wir sind Spitze op de bühne voor het
Oktoberfest en bracht de honderden bezoekers in vervoering.
Want dat is het mooie van Wir sind Spitze: zij brengen muziek
voor jong en oud en dat verbroedert.
Zondag 17 september was het blaaskapellentijd voor het 10e
jaar op rij.
Maar liefst 7 blaaskapellen uit België, Duitsland en
Nederland stonden op het schitterend aangeklede
podium.
Tijdens het spelen van de kapellen kunnen de bezoekers gebruik maken van de BoereBrunch. Een
heerlijke brunch met heel veel lekkere specialiteiten.
Een goede bodem moet immers gelegd worden voor
de lekkere glaasjes wijn, bier en fris die een middag
lang volgen.
Gezeten aan lange tafels genoot het publiek maar
liefst 9 uur lang van blaasmuziek. Het is een lange
zit, maar de liefhebbers uit Duitsland, België en
Nederland hebben het ervoor over en keren ongetwijfeld volgend jaar weer terug.
Noteer maar alvast in de agenda: volgend
jaar is het BoereBlaosfestijn in het weekend
van 14, 15 en 16 september.
Uiteraard is de prachtige Hoeve Nieuwenhof
van de familie Senden weer het decor.
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SURE
SHOT

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

36

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Tel. 06-25123064
Info@installatiebedrijfcarlokusters.nl
www.installatiebedrijfcarlokusters.nl
37
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AQUARIUM ARTIKELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ KWEEKBAKKEN ∞ KATTENTOILETTEN
HONDENKUSSENS ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

OP
=
OP

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

HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A
BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2 / KERKRADE ∙ LOCHT 2
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Wie kent Wie

Aflevering 139

We gaan weer royaal terug in de tijd. Toen werden er ook al bomen geplant. In 1937 werd voor de toenmalige lunchroom
van bakkerij Mennens een boom geplant bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
De belangstelling was groot en u ziet dat niet iedereen vooraan kon staan.
Wie herkent de mensen, groot of klein, op de voorgrond?
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
39
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Muziekkorps St. Callistus
Op zondag 29 oktober vindt er de traditionele rommelmarkt
van Muziekkorps St. Callistus in Neerbeek plaats.
De meest uiteenlopende spullen liggen in de zaal van het
Gemeenschapshuis uitgestald.
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kunnen mensen alles vinden dat
door de leden bij elkaar is gehaald.
De rommelmarkt heeft een lange traditie die ooit begon op
het schoolplein van de voormalige jongensschool aan de
Aldenhofstraat.
Ieder jaar weten de vrijwilligers het weer voor mekaar te krijgen om mooie spullen te verkopen waarvan de opbrengst ten
goede komt aan het Muziekkorps.

www.printsy.nl

Bent ook zo nieuwsgierig wat er allemaal aangeboden wordt?
Kom dan zondag 29 oktober a.s. naar het
Gemeenschapshuis in Neerbeek tussen 11.00 en 15.00
en laat u verrassen.

41
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Evenementenrooster

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

IVN Spau-Beek
19 november

Eifelwandeling
Deze prachtige wandeling begint bij de abdij in
Val-Dieu en voert ons door de Voerstreek.
Er zijn wel enkele stijgingen in de route.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.Deelname is gratis.
Goed schoeisel is aan te raden.
Neem ook iets van drinken en eten mee.
Carpoolen in onderling overleg mogelijk.
Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur
Adres: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek
Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek.
Inlichtingen: Ton Janssen tel. 046-4374657 en
www.ivnspaubeek.nl

Eve
n ementen car nav al
12 nov.
18 nov.
19 nov.
2018
6 jan.
7 jan.
13 jan.

Openingsmiddag C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt, Aanv. 14.11 uur
Grote zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
Jeugd zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen

Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
23e Mansluujzitting: Mondial; organisatie zvc De Kneeschers
“Kiene mer dan angers” in het MFC te Spaubeek georganiseerd
door de Auwt Prinse Spjaubik
27 jan. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
4 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk
4 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire
11 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
13 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen
13 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen

2017-2018
14 oktober
15 oktober
15 oktober
15 oktober
19 oktober
19 oktober
21 oktober
30 okt. t/m 2 nov.
26 oktober
28 oktober
29 oktober
3 en 4 nov.
4 en 5 nov.

4 november
8 november
12 november
16 november
19 november
19 november
23 november
25 november
26 november
2 december
8 december
10 december
16 december
17 december
17 december
17 december
17 december
17 december
21 december
31december
2018
25 januari
22 februari
29 maart
9 t/m 12 april
20, 21 en
22 april
14, 15, 20, 21, 22 apr.
26 april
31 mei
28 juni
1 juli
27 september
25 oktober
28 oktober
29 okt. t/m 1 nov.
29 november
16 december
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Veteranenconcert door Fanfare Bereden Wapens t.g.v. onthulling Vliegeniersmonument
Oude Pastorie € 2,00 p.p. inclusief garderobe.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Mosselfeest: Café D’n Dobbele Vônck; organisatie zvc De Kneeschers
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga! Asta Theater
31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
Halloween Genhout
Kleindieren tentoonstelling van konijnen, Hoenders en Sierduiven K.P.V. Geleen-Stein e.o
bij zaal Vroemen te Genhout zaterdag 4 nov. van 10.00 tot 22.00 uur;
zondag 5 nov. van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is een vrije gave.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
Roger Wijnen ATB Toertocht; Stichting Alpe du Genhout
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Auwt Patronaat, 20.00 uur
Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Walrams Genootschap Valkenburg 9.30 uur
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
Voorverkoop 23e Mansluujzitting: Café D’n Dobbele Vônck; org. zvc De Kneeschers
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Oliebollen- en wafelactie, Markt in Beek, org. Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”
aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek
Uitvoering Harvey, toneelvereniging Ons Genoegen
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door
Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek
Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Receptie van de 67e Lichtkoningin in het Asta theater Beek
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00
tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt
worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,
eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent
gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /
incontinentie en leerlingenvervoer.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017
Wat is het?
De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken
voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers
woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.
Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of
haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen
van € 175 per jaar. Hieraan zijn een aantal voorwaarden
verbonden. De belangrijkste zijn:
- Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen;
- Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per
week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt verleend;
- U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen;
- Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens
hiervan gewijzigd zijn.
Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs en
bankpas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij de aanvraag te voegen.
Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken
te worden toegevoegd:
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
- Kopie bankpas van de mantelzorger

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich
eerst in te schrijven bij het Steunpunt. Vanaf 2 januari 2018
kan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het
Steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook
terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier
en de inschrijving bij het Steunpunt.

Wat moet ik doen?

De mantelzorger staat ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het
aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de
mantelzorger gestuurd.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan
van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 ingediend
worden bij het Zorgloket van de gemeente Beek.
Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen

• Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten
Wehrens
T 046 - 457 57 00
M avermeulen@piw.nl
M mwehrens@piw.nl
• Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9 te Neerbeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
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• Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek,
Musschenberg 101 te Spaubeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
• Wijksteunpunt Beek/de Carmel,
muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88
te Beek: dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur
en donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Hoe lang duurt het?
Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling
genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal
voor 1 juli 2018 plaatsvinden.

Gesprek ouderenadviseur
Doordat mensen steeds ouder worden en vaak langer zelfstandig thuis blijven wonen,
kunnen er steeds meer hulpvragen leven rondom bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg.
Met de inzet van ouderenadviseurs wil de gemeente hierop inspelen.

Heeft u vragen over het zelfstandig thuis wonen, welzijn en/of zorg en wilt u hierover
vrijblijvend spreken met een vrijwilliger die werkzaam is als ouderenadviseur?
De ouderenadviseur kan hiervoor dan bij u op huisbezoek komen.
U kunt uw vragen ook stellen tijdens de spreekuren van de wijkteams:
- Wijkteam Neerbeek, gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
- Wijkteam Spaubeek, ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
- Wijkteam Beek/de Carmel, muziekschool Beek, Dr. Stassenstraat 88:
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.
Voor het maken van een afspraak met een ouderenadviseur kunt u contact opnemen
met mevrouw Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn (PIW),
op maandag, dinsdag en donderdag via 046 – 45 75 700 of via e-mail aan:
avermeulen@piw.nl. Ook als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen.
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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 de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
Informatie leszwemmen Sportlandgoed De Haamen
Vanaf het nieuwe seizoen (september 2017) hebben wij
gekozen voor een ander lessysteem.
Kort samengevat houdt dit in dat we overgaan naar vaste
groepen die op dezelfde dagen en op dezelfde tijdstippen
les krijgen.
De reden hiervoor is dat de kinderen tijdens het gehele
traject les krijgen van 1 lesgever en de kinderen altijd op
dezelfde dag en tijd leszwemmen krijgen.
Het voordeel hiervan is dat de kinderen de zwemonderwijzer leren kennen en de kinderen vertrouwd raken
met hun lesgever.
Er vindt dan ook een betere regelmaat voor u en uw kind
plaats.
De opleidingsweg en duur van de opleiding:
Elk kind in een lesgroep doorloopt 4 niveaus om het
A-diploma te behalen. In één lesgroep kunnen
verschillende niveaus bij elkaar zitten.

Diploma-A:

Niveau 1 (oude groep 1) Krokodil
20 lessen van 45 minuten
Niveau 2 (oude groep 2) Kikker
20 lessen van 45 minuten
Niveau 3 (oude groep 3) Dolfijn
20 lessen van 45 minuten
Niveau 4 (oude groep 4) Pinguïn
20 lessen van 45 minuten Het A-diploma
Het B-diploma
20 lessen van 45 minuten
Het C-diploma
10 lessen van 45 minuten

De kinderen zwemmen 2x in de week, op de dinsdag en
de donderdag (van 16.30 tot 17.15 uur of van 17.15 tot
18.00 uur) 2 groepen en op de woensdag en vrijdag
2 groepen (van 16.30 tot 17.15 uur of
van 17.15 tot 18.00 uur).
Het C-diploma zwemt op de woensdag
van 15.45 tot 16.30 uur, 1x in de week.
Alle kinderen krijgen na het doorlopen
van de niveaus een certificaat.
Hierop staat wat het kind al beheerst.
Dat is belangrijk om te weten voor u
als ouder en het is voor de kinderen
een beloningssysteem.
Hebben wij uw interesse gewekt dan
kunt u telefonisch contact opnemen
met de coördinatoren zwemlessen
van De Haamen via 046 - 436 0180
of via e-mail:
zwemlessen@dehaamen.nl.

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 WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Samen aan de slag op de SGL-locatie Zwembad de Haamen
(V1969)
Vrijwilligers gevraagd om de medewerker te assisteren bij de
groepsactiviteit voor cliënten "samen aan de slag met de Ronnie
Gardenier Methode (RGM)”

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

• Begeleiding bij winkelen (V1964)
Een mevrouw uit Beek wordt wat vergeetachtig. Daardoor wordt het
voor haar steeds moeilijker om zelfstandig naar de winkel te gaan.
Zou jij haar willen helpen bij het opstellen van haar boodschappenlijstje en samen met haar de boodschappen willen doen in het winkelcentrum?
• Bridge- en schaaktalent gezocht (V1962)
Deze meneer houdt van bridgen en schaken. Doordat hij ziek is geworden, lukt hem dit minder goed. Maar met de hulp van een
maatje zou hij toch nog zijn hobby’s kunnen blijven doen. Met geduld en wat creativiteit zou je meneer fijne uren kunnen bezorgen.
• Coördinator activiteiten (V1623)
Stichting Harambee is een kleine vrijwilligersorganisatie die allerlei
activiteiten organiseert om schoolgeld bij elkaar te brengen voor de
opleiding van jongeren in Kenia. Wij organiseren onder meer
knutselworkshops en staan op verschillende (multiculturele)
markten met een mooie stand.
• Bestuurslid Veilig Verkeer Nederland afd. Beek (V1115)
Werkzaamheden als bestuurslid in de breedste zin van het woord.
Het gaat onder meer om het begeleiden bij de verkeersexamens
van de schooljeugd of het assisteren bij brommerritten en theorieavonden. Adviseren naar bestuursorganen m.b.t. verkeerssituaties.

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur.
Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Beek/ De
Carmel:

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

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

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

47

oktober 2017 - NB no. 9:Layout 1

29-09-2017

10:39

Pagina 48

Kijk voor meer info en de geopende winkels op www.makadobeek.nl
het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
altijd gratis parkeren!

www.makadobeek.nl

