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Nu de vakantie weer om is
gaan wij natuurlijk vol goede
moed verder met onze Nuutsbaeker.
Hopelijk bent u allemaal uitgerust en
inmiddels enthousiast met de gewone 
dagelijkse zaken aan de gang.
In deze nieuwe editie vindt u weer heel wat 
geplande activiteiten voor de komende periode
en natuurlijk ook terugblikken op wat geweest is, soms zelfs al voor de vakantie.
Probeer dit goed uit elkaar te houden, dat voorkomt mogelijk ‘gemor’, 
of ongenoegen over het tijdstip van plaatsing.
In het verlengde hiervan wijzen wij alvast op de komende deadlines. 
Er gaat iets veranderen.
Vanaf januari 2018 is het de bedoeling dat de Nuutsbaeker telkens verschijnt op
de eerste zondag van de maand en niet meer zoals nu halverwege de maand.
Hieraan is natuurlijk weer een deadline gekoppeld om kopij in te leveren. 
Ten overvloede maken wij u er op attent dat we echt geen kopij meer kunnen
opnemen die na de genoemde datum bij de redactie binnenkomt. 
Alle kopij moet via de redactie aangeleverd worden en dus niet rechtstreeks via
de drukker. De drukker drukt alleen en de redactie plaatst. Verkeerd insturen
kan vertraging veroorzaken en zodoende teleurstelling bij niet plaatsen.
Als we hier nu allemaal rekening mee houden en goed lezen wat gemeld wordt,
kan er eigenlijk niets fout gaan!
Op bladzijde 2 links onderaan staan alle data vermeld
t/m december 2018.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze
editie en wij hopen op een blijvende goede 
samenwerking in ieders belang.

Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

BELEGDE BROODJES BESTELLEN?
KIJK OP ONZE WEBSHOP!
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Onthulling vliegeniersmonument 
naast de Oude Pastorie op 14 oktober a.s.
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Op 14 oktober 1943 is een Amerikaanse B-17 bommenwerper neergestort
aan de Bourgognestraat in Beek, op een weiland naast het voormalige pand
van dr. Beckers.
Hierbij zijn 4 bemanningsleden omgekomen en zijn er 6 door de Duitsers
krijgsgevangen gemaakt.
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek heeft het initiatief geno-
men om – ter nagedachtenis aan de bemanningsleden – een monument op te
richten. Wij willen daarmee onze bevrijders respect en dankbaarheid tonen.
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”.
Op 15 maart j.l. zijn in dit kader door Beekse basisscholleerlingen al 10 fruit-
bomen geplant naast de Oude Pastorie, voor elk bemanningslid een, onder
het motto: “Wij plukken de vruchten van hun ontberingen”. De stichting heeft
daartoe een aantal gastlessen op de scholen verzorgd over wat er met de be-
manning is gebeurd. Tevens is voor groep 8 een wedstrijd georganiseerd wie
de mooiste spreuk of zin kon bedenken over deze gedenkwaardige gebeurte-
nis. De wedstrijd is gewonnen door Sarah Coenen van OBS  “de Kring”. Haar
zogenaamde “elfje” wordt in het monument geplaatst. 

Bij de onthulling op 14 oktober zullen 31 Amerikaanse en Duitse familieleden
van de bemanning aanwezig zijn, naast diverse burgerlijke en militaire 
autoriteiten.  De ceremonie zal worden opgeluisterd door de Fanfare van de
Bereden Wapenen van de landmacht.
’s Avonds is er om 20.00 uur een veteranenconcert door de genoemde
fanfare voor de Beekse inwoners in het Asta theater waarvoor de kaartjes 
€ 2,- kosten p.p. inclusief garderobe. 

Voorverkoopadressen zijn:
- Sjoesterie Hub de Sjoon (Schoenherstellerij Hoedemakers) Markt 22 Beek
- Sjeunkes Markt 7 Beek

Kaartverkoop op 14 oktober 
ook nog aan het Asta Theater.
Aanvang concert:  20.00 uur tot ± 22.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Dit project is mogelijk gemaakt door de vele
(Beekse) grote en kleine donateurs en subsi-
dieverstrekkers:
Stichting Limburgs Landschap, Gemeente
Beek, Prins Bernard Cultuurfonds Limburg,
V-Fonds, Rabobank Westelijke Mijnstreek,
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Beek, Fonds van Sociale Instellingen,
Architectenbureau Pas, de Bruyn BV,
Diederen Constructies, Steenfabriek Façade,
Rotary Club Elsloo-Maaskant, Bas-Bouw,
Dam-Events, Ministerie van Defensie, 306
Bomb Group Historical Association, Second
Schweinfurt Memorial Association,
Amerikaanse nabestaanden, Brasserie ’t
Schip, IQ Panel en vele Beekse inwoners.

R.H.M. Göttgens
Secretaris Stichting herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek
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Na een fantastisch concert van the
Canadian Brass in april, en een super
feestweekend in juli met de Schintaler
en Royal Beat, brengt Fanfare St.
Antonius haar eigen muzikale kwalitei-
ten ten gehore. 
Want een jubileumjaar zonder een eigen
concert van de fanfare is ondenkbaar!
Op zaterdagavond 

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! 

De mooiste muziek maak je samen.
Daarom pakt de fanfare uit met artiesten
uit de regio. Ivo van der Bijl zal voor de
presentatie van deze feestelijke avond
zorgen. Hij zal u op geheel eigen wijze
door de verschillende muzikale decen-
nia leiden. Daarnaast zal hij ook een
aantal nummers zingen onder begelei-
ding van de fanfare. Samen met de all-
round coverband ‘Universe’ wordt het
een echt spetterend feest!

Het zal niet alleen een lust voor het oor
zijn, maar ook een lust voor het oog. De
muziek, die door het 100 jarig bestaan
van de fanfare zwiert, wordt onder-

steund door mooie filmbeelden. En  na-
tuurlijk dragen de fanfareleden hun
prachtige nieuwe kostuums!

Noteer 28 oktober 2017 alvast in uw
agenda, zodat u deze avond vol nostal-

gie, prachtige muziek en gezelligheid
niet mist! 

Meer informatie over de verkoop volgt
op onze facebookpagina en in de diver-
se Beekse media.

Ivo v.d. Bijl (foto Bert Ramakers)
5

De Stichting 100 jaar fanfare Sint Antonius presenteert:

100 jaar Weg van Muziek
HET CONCERT!

van Sinatra tot GaGa

De Stichting 100 jaar fanfare Sint Antonius presenteert:

100 jaar Weg van Muziek
HET CONCERT!

van Sinatra tot GaGa
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VitalCare te Spaubeek wordt gevormd door Thamar Coenen-
Spronken, Bowen- en Gezondheidstherapeut,  en Laurens
Coenen als Bowen therapeut.

VitalCare is een gezondheidsorganisatie die wij zelf hebben
opgebouwd om onze eigen, persoonlijke visie in praktijk te
kunnen brengen. Voorheen functioneerden wij onder de naam
CosproCare.

Onze missie is het verbeteren van vitaliteit en gezondheid. Dit
doen we middels Bowen therapie en HRV Lifestyle analyse.
Deze missie is gericht op particulieren en bedrijven.

VitalCare Personal is gericht op particulieren.

De aanpak is gebaseerd op Bowen therapie in combinatie met
HRV Lifestyle Analyses, coaching, voeding- en bewegingsad-
vies.
Het doel van de HRV Lifestyle Analyse is het in kaart brengen
van de verhouding tussen activiteiten (stress) en herstel in het
leven van alle dag, om zo serieuze overbelasting en uitputting
te kunnen voorkomen. 
Door een vergelijk te maken tussen werktijd, vrije tijd en slaap
kan een goed beeld verkregen worden van de balans tussen
stress en herstel. 
Ook wordt zo inzicht verschaft in welke activiteiten een nega-
tieve invloed op het herstel hebben waardoor er gericht ge-
stuurd kan worden op gedrag en lifestyle.

Dit levert de volgende voordelen op:

• Ondersteuning bij het omgaan met stress op het werk en
persoonlijke welzijn

• Onderbouwing om beslissingen rondom gedrag en 
levensstijl te nemen

• Nuttige informatie voor een eventueel medisch 
vervolgtraject.

Bowen therapie is een milde en bijzonder effectieve manuele
behandelmethode. Anders dan bijvoorbeeld fysiotherapie
wordt niet op een plek gewerkt (lokaal), maar wordt het
lichaam als een geheel gezien (integraal). 
Bowen activeert het hele lichaam door rolbewegingen over het
spierweefsel. Lichaam en geest worden gereset volgens het
holistische principe.

Bowen therapie wordt aanbevolen voor:

• Hoofdpijn en migraine • Ademhalingsproblemen
• Gewrichtsklachten • RSI-klachten
• (Sport-)blessures • Carpaal Tunnel Syndroom
• Stressklachten • Hyperactiviteit
• Buikklachten • Burn-out
• Nek- en schouderklachten • Eczeem
• Rugklachten • Hooikoorts

VitalCare Pro is gericht op bedrijven.

Doel van onze inzet bij bedrijven is ziekteverzuim verminderen
en daarmee duurzame inzetbaarheid creëren. Dit doen we
door advies en behandeling bij vitaliteits- en gezondheids-
klachten te geven. 

MB-methode

Een bijzondere aanpak is de
Massage/ Bowen methode. Op
bedrijfslocatie kunnen we deze
eigenhandig ontwikkelde vorm
van behandeling toepassen. Een
combinatie van Shiatsu-massa-
ge en Bowen therapie die we
hebben ontwikkeld na jarenlange
ervaring als bedrijfsmasseur. Dit
zorgt voor een diepere werking
om klachten te lijf te gaan.
Gewoon met de kleding aan op
een speciale stoel. Uitstekend
toepasbaar binnen organisaties
en bedrijven. 
Daarnaast bestaat de mogelijk-
heid om de eerder genoemde
HRV lifestyle analyse als basis te
laten gelden voor een verder be-
handel- en adviestraject.

Onze behandelingen vallen
onder de aanvullende pakketten
van de zorgverzekeringen en
worden vaak (gedeeltelijk) 
vergoed.

Vitaliteitspraktijk VitalCare
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Wie zijn wij?

Thamar Coenen-Spronken, Bowen- en Gezondheidsthera-
peut, is geboren en getogen in Beek. Ik heb in 2000 het roer
omgegooid en heb de studie voor gezondheidstherapeut en
Bowen therapie afgerond. 
Sindsdien werk ik in onze praktijk. In 2014 heb ik een hersen-
infarct gehad en ik weet dus wat het is om letterlijk geen puf te
hebben om het leven te kunnen leiden wat je graag wil.

Door met mijzelf aan de slag te gaan met onder andere toe-
passing van Bowen therapie kan ik beter omgaan met de uit-
dagingen van alledag.

Laurens Coenen, Bowen therapeut geboren en getogen in
Spaubeek, heeft  in 2006 het roer omgegooid. Door de onver-
wachte komst van onze dochter heb ik zelf ontslag genomen
uit een baan die geen voldoening bracht. Daardoor kon
Thamar vol aan de slag in de praktijk. De eerste tijd voor ons
kind gezorgd, toen weer gaan studeren en dit stapsgewijs in
de praktijk ingebouwd.  Nu al jaren fulltime met veel voldoe-
ning en plezier werkzaam in onze praktijk.

www.vitalcare.nu

Prettig ouder worden
in Beek

Dat wilt u toch ook?

De lokale partij BBB-NDB nodigt u uit om
mee te praten over wat goed gaat

en wat beter kan in Beek.

Kom ook en vertel het ons!

Veilig wonen in en om uw huis.
Andere senioren ontmoeten.

Zelfstandig thuis blijven wonen.
Hulp in de huishouding.

Onderwerpen die veel ouderen bezig houden.

Laat u horen en deel uw mening.

U kunt zich aanmelden bij 
Paul Montulet. 
Ook kunt u gespreks-
onderwerpen bij hem opgeven 
via 06 - 18 45 14 26 of per mail:
paul.montulet@bbb-ndb.nl

Onze wethouders Thijs van Es en 
Hub Schoenmakers en de 
raadsleden BBB-NDB zullen 
aanwezig zijn.

UITNODIGING

SENIORENBIJEENKOMST

woensdag 20 september

14.00 – 16.00 uur

zaal Benelux Maastrichterlaan te Beek

De koffie met vlaai
staat voor u klaar. 

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl
of kijk op www.bbb-ndb.nl
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4 juli 1852 waren een
aantal leden van de
toenmalige sociëteit
van Harmonie bij el-
kaar in de muziekzaal
van Beek. 
Met een zekere voor-
zichtigheid hadden zij
een reglement op-
gesteld dat de basis
zou moeten worden
van een muziekver-
eniging. 

Dit werd voorgelezen en herlezen. Zij gingen beslist niet over
één nacht ijs. De grondslag van de nu 165 jarige vereniging
was hiermee gelegd. Het is nu zeker niet de bedoeling om in
dit artikel een geschiedenisles neer te leggen, maar we zullen
toch niet aan enkele memorabele bijzonderheden ontkomen. 
Wanneer je immers met een groep mannen op pad gaat, ge-
beuren er natuurlijk gaandeweg de rit allerhande vermeldens-
waardige zaken. Misschien valt het u op dat in de vorige zin
sprake is van een groep mannen. En dat is zeker geen vergis-
sing. Vrouwen konden in de beginjaren nog geen lid worden.
Althans, dat vond men toen zo! Notabele heren regelden in die
tijd een en ander, veelal zonder openlijke last en ruggespraak
met mogelijke vrouwelijke partners.

In 1895 schonk Baron de Rosen de 1e drapeau en werd hij
erepresident! 
Tegenwoordig pronkt de hier afgebeelde banner bij de optre-
dens van onze inmiddels Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
We gaan ook geen lijst van voorzitters opnoemen, die in de
loop der jaren met veel toewijding, soms een lange tijd, onze
Koninklijke Harmonie geleid hebben. 
De waardering om de titel ‘Koninklijk’ te mogen voeren ontving
ons gezelschap bij gelegenheid van haar 100 jarig jubileum.
Voorwaar geen kleinigheid om hiervoor in aanmerking te
komen. Het is namelijk geen kwestie van 100 jaar samen te
musiceren, nee, vooral de manier waarop in die periode een
culturele bijdrage wordt geleverd is van grote betekenis. Dit is
overigens ook geen erkenning voor eeuwig. Na 25 jaar moet

weer alles, te weten het
hele reilen en zeilen van de
vereniging, degelijk wor-
den doorgelicht alvorens
de verlenging voor een pe-
riode van 25 jaar wordt
toegekend. 
Aangezien in 2009 een en
ander bij Koninklijk besluit
is verleend, zal de volgen-
de toets in 2034 moeten
plaatsvinden. 
Om dit niet te vergeten
wordt jaarlijks in de notu-
len van de jaarvergadering
hiervan een herinnering
opgenomen.

In de loop der jaren is wel
eens iets vergeten. 
Zo trok het gezelschap
ooit voor een concert naar
Antwerpen. 

In de dierentuin zou een en ander plaatsvinden. Toen de bus-
sen op de plaats van bestemming aankwamen en alle koffers
met instrumenten waren uitgepakt, bleek er één koffer leeg te
zijn. Waarschijnlijk had de muzikant van dit instrument nog laat
geoefend thuis alvorens gepakt en gezakt in te stappen.
Zo vergat een ander waar hij gezeten had bij het verlaten van
de bus. Daar lag namelijk zijn nieuwe regenjas. Aangezien de
jas zijn baasje niet volgde, moesten 3 bussen wachten totdat
zij weer verenigd waren.  
Een ander memorabel feit beleef-
den de muzikanten tijdens een con-
certreis naar Walcourt bij gelegen-
heid van de benoeming van de heer
Haanen als voorzitter. Tijdens de H.
Mis waarin onze harmonie speelde
viel het een enkele muzikant op dat
de pastoor, die natuurlijk alleen
Frans sprak, in zijn preek leden uit
het korps met naam noemde. Hij
had het immers over ‘la croix’ en
’jeu’. Hij bedoelde echter ‘het kruis’
en ‘Dieu’, de laatste niet te verwar-
ren met Jeu. 

Die klarinettist, zoals we hem hier
op de foto zien zitten aan het begin
van de rij tijdens een optreden, is in-
middels al vele jaren een zeer trouw
lid van de Koninklijke Harmonie. We
hebben afgesproken hier niet uit-
voerig in te gaan op zijn grote staat
van dienst, maar ik wil toch niet on-
vermeld laten dat hij inmiddels al
bijna 70 jaar zijn vereniging trouw is

165 jaar, een jubileum op t
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gebleven en dit eigenlijk een vanzelfsprekende zaak vindt! Als
jubilaris zal hij tijdens de komende Caeciliadag beslist gehul-
digd gaan worden.
Met veel plezier heeft hij al die jaren meegedaan aan heel wat
activiteiten. 
Toen in de jaren 50 van de vorige eeuw geluiden opkwamen
om damesleden aan te nemen, was hij ook daar voorstander
van. Nu in 2017 constateert Jeu dat de dames muzikanten,
waarvan de eerste in 1963 toetrad, in aantal in de meerderheid
zijn. Ook dit beschouwt hij als een gunstige ontwikkeling voor
de Koninklijke Harmonie.
Arhur Speetjens senior is ook al 70 jaar muzikant en zal zijn
hulde gelijk met Jeu Pisters ontvangen. Arthur was aanvanke-
lijk lid in Cadier en Keer, maar is na verhuizing toegetreden tot
de Koninklijke Harmonie St. Caecilia van Beek.

Op zaterdag 7 oktober wordt er feest gevierd door de
Koninklijke Harmonie St. Caecilia van Beek voor de vereniging
en voor de hele Beekse gemeenschap in het Asta Theater op
de markt in Beek om 19.30 uur. Er wordt geen entree geheven,
maar een vrije gave wordt bijzonder op prijs gesteld.
Het organiserend comité bereidt een programma voor waarbij
iedereen aan zijn trekken zal komen.
Tijdens een klinkend jubileum concert, of reünie concert, want
er zullen ook oud-leden deelnemen, zullen zij het publiek, u dus
allemaal, meenemen langs activiteiten uit de laatste 165 jaar. 

U wordt getrakteerd op muzikale activiteiten rondom:
• De oprichting
• Concoursen
• Communie en processie deelname
• Themaconcerten ; denk aan The Phantom of the Opera
• Weidefeesten uit vervlogen tijden
• Parkconcerten 
• Moderne genres, uitlopend in danceparty
• Drumband zorgt voor een bijdrage
• Het geheel loopt uit in een ‘After Party’ met D.J.

Dance now!!

trots op te zijn

9

Het geheel wordt ondersteund met een passende visuele
presentatie.
Mannenkoor Beeker Liedertafel zal eveneens een muzikale
bijdrage aan het geheel leveren.

Zorg dat u erbij bent! Laat de Koninklijke Harmonie in Beek
ervaren dat zij graag gezien en gehoord worden in onze
gemeenschap.

Wiel Heijnen

september 2017 - NB no. 8:Layout 1  31-08-2017  07:58  Pagina 9



Claim je vakantiegeld op 
www.avevevakantiegeld.nl

Het regent kortingen 
 deze zomer bij AVEVE! Actievoorwaarde• €5 korting bij aa

• Maximaal 1 bon p   bij vertoon v.d. M

• Bonnen kunnen in   worden tot 31 aug   alleen geldig bij Av   niet combineerbaa   acties uit folders.

• Bonnen wel geldig o   uit de outletzone

Extra
Vakantie

geld

Actievoo
rwaarden

• €10 korting bij aankoop vanaf €40

• Maximaal 1 bon per klant 

   bij vertoon v.d. My Aveve kaart

• Bonnen kunnen ingeleverd

   worden tot 31 augustus 2016,

   alleen geldig bij Aveve Nederland,

   niet combineerbaar met 

   acties uit folders.

• Bonnen wel geldig op producten

   uit de outletzone

 BEEK  ∙  POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE  ∙  LOCHT 2 / MERKELBEEK  ∙  BELENWEG 29
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Op donderdag 24 augustus jl. is er door G.O.N. de
Gehandicapten Organisatie Nederland afdeling Beek, een lokale
vrijwilligers organisatie, voor enkele bewoners van huize
Franciscus Beek een tour met een huifkar georganiseerd. 

G.O.N. stelt zich tot doel de ‘oude’ mensen uit hun isolement te
halen door het organiseren van activiteiten met een nostalgische
relatie. De huifkar was afgeladen vol mede ook door enkele vrij-
willigers van huize Franciscus die de gasten zouden begeleiden.

Het ‘startschot’ werd gegeven bij de zij-uitgang van het
gebouw en de stemming zat er goed in. 
De route ging via Geverik, Klein en Groot Genhout naar
Ter Straeten, een gehucht bij Nuth, waar in een toch wel
zeer originele plek van de lunch werd genoten. 
Rond de klok van 15.00 uur was het gezelschap weer
terug op de thuis basis. 

Er is volop genoten door de reizigers, zeker door de men-
sen met een agrarische achtergrond, kortom een dag om
niet zo snel weer te vergeten. 
Ja, en dan dienen we eigenlijk nog de sponsors en vrijwil-
ligers niet te vergeten voor hun bijdrage aan dit spektakel.
Zowel uit Beek als Spaubeek, eigenlijk teveel om op te
noemen, maar zij weten wie er bedoeld wordt. 

Op de valreep nog even een oproep van G.O.N. voor
nieuwe leden en dito vrijwilligers, deze personen kunnen
contact opnemen met Henry Horsmans in Beek 
telefoon  046-4378711.

George Stevens

voorwaarde
orting bij aa

maal 1 bon p
rtoon v.d. M

n kunnen in
n tot 31 aug
geldig bij Av
mbineerbaa

uit folders.

wel geldig o
utletzone
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EEN DAGJE UIT ALS VROEGER!
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Stipt om 16.00 uur wordt er afgetrapt
voor deze belangrijke match. Van 18.00
tot 19.00 uur is er pauze met een gan-
getje naar de frituur en dan gaan we
weer aan ‘de bak tot ‘klaar’. Vandaag is
de dag dat aan de inwoners van Beek
door burgemeester en wethouders in
deze Gemeenteraadsvergadering be-
kend gemaakt wordt wat er afgelopen
jaar 2016 allemaal zo al ‘achter de
schermen gebeurd is’. De afgelopen
periode, het jaar 2016 wordt afgesloten
en de financiële resultaten worden in
een boekwerk van niet meer dan 274!
pagina’s toegelicht. De cijfers vliegen je
om de oren en met moeite kan de aan-
dachtige lezer deze cijfers ontleden en
combineren om er een benodigd getal
van te maken. Zoals misschien bekend
heeft onze Gemeente financieel in 2016
een positief resultaat behaald van 
€ 335.000, -, en dat is nu even het
voornaamste. In plaats van uitgebreid
te melden hoe dit alles tot stand is ge-
komen, gaan we proberen weer te
geven waar de partijen de nadruk op-
leggen in hun commentaar bij het jaar-
overzicht 2016 en de zogenaamde
kadernota 2018 waar al de kaders wor-
den gesteld over de meerjarenbegroting
2018-2021 en uiteraard ook voor de 
begroting van sec 2018.

De grootste fractie mag de spits afbijten
en dat is de fractie BBB-NDB die 
benadrukt dat we tot een regio behoren
met veel voorspoed, maar ook waar
nog een serieuze uitdaging ligt in de
vorm van het bedrijf VIXIA. Hoe zullen
de huidige werknemers met de heisa
van krantenkoppen en de vrij negatieve
krantenartikelen kunnen omgaan? 
Ook dienen we de voorschriften t.a.v.
geluid- en drugs overlast etc. te blijven
handhaven. Sinds de opening van het
milieupark wordt er ook papier bij dit
park ingeleverd, gaat dit niet ten koste
van de verenigingen? Reactie van de
wethouder van de 5 ophalers zijn er 3
gelijk gebleven en 2 naar minder. 
(Hij trekt dit in de toekomst en na on-
derzoek recht via een tegemoetkoming.)
BBB-NDB mist in het hele verhaal ech-
ter cijfers e.d. van en over het Sociale
Domein. Ook de veiligheid kan worden
opgeschaald, ook mede door o.a. de
komst van grotere vliegtuigen vooral
‘vrachters’ op MMA. De gemeente Beek
dient een leefbaarheid verordening in te
voeren, dit voorkomt de vestiging van
teveel zaken op een rijtje van eenzelfde
branche. Dit voorkomt overlast. 
Als 2e wordt het woord gegeven aan de

fractie PB. De oppositiepartij opent
met de vraag: is de gemeente op
koers en noemt het ‘Jaarstukken boek’
een resultaat van politieke stuurmans-
kunst, maar het valt wel op dat Beek
het goed doet tussen de andere 
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.
Van de cijfertjes is er geen aandacht
voor het Sociaal Domein. Dan stapt de
fractieleider over naar de Kadernota
2018; een compact stuk wordt het 
genoemd, de verkiezingen werpen hun
schaduw vooruit! Vixia wordt even 
aangehaald maar: armoede bestrijding
onder kinderen heeft ook een grote 
prioriteit. Ook de ontwikkeling van een
klimaatbeleid van de gemeente moet er
komen. Verder wordt de Schimmerter-
weg, een racebaan tussen Beek en
Schimmert voorzien van een fietspad.
Echter de aankoop van de benodigde
gronden nemen volgens de PB te veel
tijd in beslag. Dan nog een vraag voor
de wethouder: uit welke initiatieven
blijkt dat de Haamen regionaal wordt 
ingezet? ( de wethouder zegt toe een
bezettingsschema van de Haamen te
laten opmaken) MMA komt ook nog
langs evenals Ondernemend Beek
waarvan hij nergens een jaarlijkse 
evaluatie met de Raad terugvindt. Dan
is nu de beurt aan de fractie CDA. Het
is een korte beurt waarin de vermelding
dat het jaar met een positief saldo is 
afgesloten en de accountant alles heeft
gecontroleerd en goed bevonden. De
fractie kan ook op dit punt akkoord
gaan. “ Beek is een kleine gemeente
maar heeft een grote gemeenschap”
is het volgende statement. Inwoners zijn
zelf aan zet om iets te bereiken en de
gemeente helpt hen hierbij. Faciliteert
hen. Dit fenomeen noemt men Bur-
ger!Kracht Beek heeft de laagste
woonlasten van Zuid Limburg, al jaren
een uitgangspunt van de fractie. Vixia
komt ook even ter sprake evenals de
teleurstellende resultaten van de 
Haamen. Het exploitatietekort mag niet

Tribunus Plebis IXXX-VI-MMXVII George Stevens

langer meer oplopen anders wordt 
het problematisch. De kadernota 
2018-2021 biedt voor hen een goed 
uitgangspunt om de begroting van 2018
in te vullen. De fractie SBB staat al te
wachten om hun bevindingen wereld-
kundig te maken. Volgens de fractie
geeft het College een verkeerde voor-
stelling van de stand van zaken en 
informeert zij de inwoners van Beek niet
volledig. Dit is een verwijzing naar de
Jaarstukken waar een gevulde spaarpot
wordt afgebeeld. Zorg voor een 
rendabel de Haamen en volg goed de
ontwikkelingen bij Vixia. De kosten voor
de Haamen rijzen de pan uit, volgens
de fractie. Ze is blij te vernemen dat de
armoede bestrijding, in dit geval de kin-
derarmoede daadwerkelijk wordt aan-
gepakt. De fractie heeft een
hoeveelheid links gelegd tussen de 
cijfers in de Jaarrekening en testen de
wethouder op zijn parate kennis.
Staande de vergadering is dit een 
onzinnig iets. Als laatste in de rij nu de
eenmansfractie van de VVD.
Deze fractie had in de toekomst graag
een liquiditeit overzicht bij enkele 
significante bedragen. De Raad krijgt
zelfs nog een lesje economisch sparen
uit de tijd dat men nog, bij wijze van
spreken, met het telraam werkte. Haar
oproep: Ontwikkel De Haamen, verklaar
duidelijk de kosten want de inwoners
worden de dupe van verliezen.
Na deze ontboezemingen van de 
fractievoorzitters mochten de 
wethouders hun zegje doen naar 
aanleiding van de eerder gestelde 
vragen. Veel van aan hun gestelde 
vragen konden al eerder via interruptie
worden gegeven. Einde 1e termijn, dus
de interne mens versterken. 
Hierna de 2e termijn voor de Raad maar
met minimale vragen, voor de wethou-
ders een makkie. 
De unanieme besluitvorming viel met
een hamerslag rond de klok van 
19.45 uur.
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De Sinte Lecie traditie moet blijven be-
staan  voor de mensen in de gemeente
Beek, voor jong en oud.   

Heeft jarenlang goed gefunctioneerd,
maar door de snelle veranderingen in
onze moderne wereld, de factor tijd,
veranderingen van normen en waarden,
nieuwe technologieën, komen er 
vernieuwingen aan voor de komende
evenementen in de gemeente Beek.

Als  Lucia Comité moeten we ook mee
vernieuwen in deze moderne tijd,
zodat de Lucia traditie niet verloren
gaat.  Samen met de gemeente Beek,
Belevend Beek en andere verenigingen/
stichtingen.         

Enkele vernieuwingen komend seizoen
van het “Lucia Comité Beek”.

De Kroningsavond van de 66e
Lichtkoningin en Hofdames, vindt
plaats op vrijdag 8 december. Zoals
vanouds in het Asta Theater in Beek.         

Zondag 17 december zal de
Kroningsmis om 10.00 uur in de 
St. Martinuskerk in Beek plaatsvinden.
Met in de middag de receptie van de
66e Lichtkoningin en de Hofdames.

Gedurende 8 en 17 december zullen 
diverse activiteiten worden 
georganiseerd. 
Deze zullen binnenkort worden bekend
gemaakt.     

Het Lucia Comité gaat in de toekomst
rouleren met de receptie van
Lichtkoningin en Hofdames in de 
gemeente Beek, dus ook in de 
kerkdorpen.                                                                                 
Noteert U alvast voornoemde datums in
de agenda.

Er volgt z.s.m. meer info, in de 
volgende editie van de Nuutsbaeker.

MS is een chronische ziekte van het
centrale zenuwstelsel. In Nederland
hebben meer dan 17.000 mensen MS,
en jaarlijks krijgen 800 mensen de diag-
nose. De eerste ziekteverschijnselen
openbaren zich meestal tussen het 20e
en 40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge mensen
in Nederland. Veelvoorkomende klach-
ten van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen,
blaasproblemen en gevoelsstoornissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe

het genezen kan worden. Met de op-
brengst van de collecte investeert het
Nationaal MS Fonds in innovatieve on-
derzoeken om MS te genezen. 

Wil jij dat mensen met MS zich
beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten.
Collecteren is niet moeilijk en kost maar
2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Kijk op de website www.mscollecte.nl
voor meer informatie en meld je snel
aan. 
Samen staan we sterker tegen MS!

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds
de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen
voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. 

Een gedachtegang
en aanzet tot …...

Het nieuwe Kennishuis voor de 50 plusser.

Kennis Connect organiseert samen met actieve 50 plussers, lezingen, 
bedrijfsbezoeken, rondleidingen e.d. binnen de regio Sittard, Geleen, Beek en de
toekomstige gemeente Beekdaelen.

Deze inspirerende, kleinschalige bijeenkomsten zijn gericht op kennisdeling en het
verrijken van het netwerk.

Kennis Connect organiseert maandelijks activiteiten en richt zích op actuele 
onderwerpen op het gebied van Kunst en Cultuur, Gezondheid, Veiligheid,
Duurzaamheid, Politiek en Technologie.

De bijeenkomsten zijn van kleinschalige opzet waarbij men met de deskundige
gastsprekers en ook onderling tot een goed gesprek kan komen.

De bijeenkomsten worden in de namiddag georganiseerd in de Oude Pastorie in
Beek.

Voor iedere bijeenkomst vragen wij een kleíne financiële bijdrage afhankelijk van het
onderwerp en de activiteit.

Bent U geïnteresseerd in de bijeenkomsten van Kennis Connect voor de 50 plusser
of wilt U een actieve bijdrage leveren meld u dan aan bij
kennisconnect@smail.com.

lnitiatienemers John Arets en Frits Herijgers

OPROEP - KENNIS CONNECT
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Op 1 Oktober 2017 is het zover en zal
Döbbel 3, in café Benelux,  
hun eerste USB presentatie houden.

Döbbel 3 is in 2013 opgericht en bestaat op dit moment uit
de Beekenaren Frank Zaunbrecher, Jean-Pierre Klinkers,
Richard Solberg en Michel van Puyvelde. In 2013 besloten
ze, toen nog met Ruud Ruyl en Cel Dewaide, om een poging
te doen om voor Beek in de finale te komen voor het LVK.

Na 2 keer de Kwartfinale te hebben behaald was het in 2015
zover. Döbbel 3 stond in de finale van het LVK in Kerkrade.
Een geweldige belevenis voor Döbbel 3 maar ook voor de
gemeente Beek. Dit was immers de eerste keer dat Beek
mee mocht doen aan dit spetterende konkoer voor carna-
valsliedjes.

Wat als een eenmalig iets was begonnen beviel goed. Zo
goed zelfs dat ze besloten om het roer om te gooien en een
nieuw doel te realiseren. Niet alleen carnavalsliedjes zingen
maar zich ook gaan focussen op alledaagse nummers in
Limburgs dialect. En dat is gelukt. Het nieuwe repertoire be-
staat nu uit Limburgse teksten met muziek die varieert van
carnavalsmuziek, moderne pop, ballads en een vleugje
Rock.

USB presentatie

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA  Beek

 Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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Om dit te presenteren gaan ze weer
iets unieks doen voor Beek: 
Een heuse USB presentatie!       

Terwijl de hele wereld weer teruggrijpt naar
de oude elpee is Döbbel 3 ervan overtuigd
dat de ‘toekomst’ ligt in USB. 
Veel handiger van formaat dan een elpee en
tegenwoordig overal te gebruiken. 
Zo kunt u op elke gewenste plek luisteren
naar de muziek van Döbbel 3. 
Achter de pc op het werk, in de auto maar
ook als u bij vrienden bent en plots behoef-
te krijgt om Döbbel 3 te beluisteren.

Om in het bezit te komen van deze unieke
USB gaat Döbbel 3 samen met Spik en
Span, Zuuderleefde, De Herringbiessere,
Bjorn van Berkel en Marleen Rutte een
spetterende USB presentatie geven op 1
oktober in de Benelux. 

Door te komen krijgt u niet alleen het
neusje van de zalm gepresenteerd qua ar-
tiesten maar bent u automatisch ook in

het bezit van deze uniek
USB!

De presentatie 
start om 15.00 uur
en de  entree 
bedraagt  5 EURO
inclusief onze USB
met alle nummers.

Kinderen t/m 15
jaar zijn gratis. 

Kaarten zijn te verkrij-
gen bij café Benelux,
Sjeunkes, bij de leden
van Döbbel 3 of stuur 
even een privé bericht op de facebook pagina van Döbbel3. 

En natuurlijk gewoon op 1 oktober bij binnenkomst mits er dan nog kaarten zijn, want vol is vol!

Döbbel 3
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Ieder jaar is de
Jeugdzitting van de
Baeker Pottentaote
een ware happe-
ning voor zowel
jeugdige vastelao-
vesvierders, de ou-
ders, maar zeker
ook voor de deel-
nemende acteurs.
Want zo mogen de
jeugdige deelnemers aan de
Jeugdzitting wel genoemd worden. Ze
doen er dan ook echt hun best voor.
Vaak gaan er weken van intensief oefe-
nen aan vooraf!

Op zondagmiddag 14 januari 2018
is het weer zo ver: dan staat er
weer een spectaculaire
Jeugdzitting op het programma! 

Tijdens diverse acts brengen de jeugdi-
ge acteurs de toeschouwers van alles
wat: dans, muziek en toneel.

Daarom zijn de Baeker Pottentaote weer
op zoek naar (nieuw) ‘acteertalent’.

Voor de Jeugdzitting van 2018 zoeken zij:
•  dansers
•  toneelspelers
•  zangers
•  figuranten

van de groepen 1 t/m 8
van de (Beekse) basis-
scholen. 
Zit je niet in Beek op
school, maar woon je er
wel? Dan mag je je ook
opgeven!

Om de acts in te studeren
zal er samen met begelei-
ders enkele keren geoe-

fend worden; de data en de locatie(s)
worden zo spoedig mogelijk bekend ge-
maakt. 

Als er teveel aanmeldingen zijn, zal he-
laas geloot moeten worden wie mee
mag doen. Mocht het zo zijn dat je
wordt uitgeloot: niet getreurd, want
onder de afvallers worden er VIP kaarten
verloot! En volgend jaar heb je weer een
nieuwe kans!

Heb jij zin om mee te doen én ben je
bereid om een aantal keer te oefenen,
ga dan naar de website van de Baeker
Pottentaote (www.pottentaote.nl),
download het aanmeldformulier, vul dit
in en lever het vóór 22 oktober 2017 in
bij Stephanie Vroemen-Dircks,
Reinaldstraat 14, 6191 WX Beek, of via
jeugdzitting@gmail.com

Zit je niet meer op de basisschool maar
wil je wel meehelpen als begeleider van
een groep of op de jeugdzitting zelf dan
ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Stuur dan een mail met je gegevens
naar: jeugdzitting@gmail.com

Podotherapie Aretz verhuisd na 23 jaar 

Podotherapie Aretz
Wij zijn in 1994 gestart in de voormalige fysiotherapie praktijk Brouwers
in de Carmelstraat en sindsdien gegroeid naar een Podotherapie team
bestaande uit vier Podotherapeuten en werkzaam op een vijftal locaties
binnen en buiten de regio.

Podotherapie
De Podotherapeut behandelt alle voet gerelateerde klachten. 
Wij vervaardigen onder andere op maat gemaakte correctiezolen, 
orthesen (teenstukjes voor bijv. likdoorns en scheefstand van tenen) en
nagelbeugels (voor ingroeiende nagels of rond groeiende nagels). 
Wij voeren onderzoeken uit voor diabetespatiënten om een zogeheten
risicoprofiel vast te stellen. Aan de hand van deze risicoprofielen krijgen
mensen het advies om naar een pedicure met aantekening te gaan of 
(tijdelijk) bij ons te blijven voor hun voetbehandeling. Ook patiënten met
open wonden aan hun voeten of tenen worden door ons behandeld.
Naast de diabetespatiënten is iedereen welkom om door ons behandeld
te worden. U kunt met of zonder verwijsbrief bij ons terecht.
Vergoedingen worden door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit het aanvullende pakket. Voor diabetespatiënten mogelijk
vanuit het basispakket afhankelijk van het risicoprofiel.

Drukmeting
Op onze locaties hebben wij de mogelijkheid statische en dynamische
drukken te meten van het gaan en staan. Middels deze computer druk-
meetsystemen zijn wij in staat om een zo betrouwbaar mogelijke conclu-
sie te trekken uit ons uitgebreide onderzoek.

Zuyderland
In het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen en Brunssum zijn wij
verbonden en werkzaam bij het Diabetes Advies Centrum op de afdeling
Interne Geneeskunde. Diabetespatiënten welke onder behandeling zijn
van internist of vaatchirurg worden daar door ons gezien voor onderzoek
en of (voet)behandeling. 

Therapie Centrum Beek
De opvolgende fysiotherapeut Patrick Vonken heeft sinds enkele jaren
gezocht naar een geschikte locatie om een multidisciplinaire paramedi-
sche setting in Beek te creëren om  de zorg voor patiënten te optimalise-
ren. En dat is uiteindelijk na vele jaren gelukt. Therapie Centrum Beek be-
vindt zich met maar liefst tien verschillende disciplines op de eerste
verdieping van het voormalig Rabobank gebouw, Wethouder
Sangersstraat 6

U bent van harte welkom. Uw zorg staat voorop!

Wij zijn tevens werkzaam op de onderstaande locaties:

Therapie Centrum Stein  |  Medisch Centrum Elsloo
T  046 7370155

Zuyderland Sittard – Geleen  |  Zuyderland Brunssum
T  088 4599707

www.podotherapie-aretz.nl 

Wethouder Sangersstraat 6
T  046 - 737 01 55

Therapie
Centrum
Beek

Acteertalent gezocht voor de Jeugdzitting 
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Via flyers en posters krijgen fietsers tips
om fietsdiefstallen te voorkomen.
Behalve de buitengewoon opsporings-
ambtenaren (BOA’s) en de toezichthou-
ders van de gemeente Beek zal ook de
politie regelmatig zichtbaar bij de stallin-
gen aanwezig zijn, controleren en in ge-
sprek gaan met fietsers. Om fietsendie-
ven in de kraag te grijpen, zet de politie
lokfietsen in op het station. Uit proeven
in andere gemeenten blijkt dat het inzet-
ten van een zogenaamde lokfiets bij-
draagt aan een daling van het aantal
fietsdiefstallen. Daarnaast vergroot het
de pakkans van fietsendieven.

Rijwielhandelaren zullen kopers extra in-
formeren over goede sloten en het op de
juiste wijze afsluiten van de fiets.
Bovendien worden kopers van fietsen
geattendeerd op het belang van het be-
waren van aankoopbewijzen met daarbij
horende serienummers en graveer-
codes. 

Behalve het houden van toezicht op de
stallingen door de BOA’s en toezicht-
houders, verwijdert de gemeente ook
oude fietswrakken. 

De volgende opruimactie staat gepland
voor direct ná de schoolvakantie, in de
week van 11 september 2017.  

Door het verwijderen van zogeheten
weesfietsen en fietswrakken komt er
stallingsruimte vrij. De gemeente gaat
de verwaarloosde fietsen – zo’n 25  in
totaal – de komende weken voorzien
van een label, zodat de eigenaars kun-
nen zien dat hun tweewieler op de nomi-
natie staat om opgeruimd te worden.
Fietswrakken die uit de rekken worden
verwijderd, gaan voor drie maanden
naar het gemeentelager. Hierna worden
de fietsen die niet door de eigenaar zijn
opgehaald, aangeboden aan een sloper.

Op de website van de politie: 
www.politie.nl is meer informatie te
vinden over het voorkomen van fiets-
diefstal. 

Rondom station Beek-Elsloo wordt de komende maanden actief gewerkt
aan het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen. Het is belangrijk
dat reizigers zich veilig voelen. Het is fijn als je fiets, bij aankomst met
trein of bus, nog staat op de plek waar je hem hebt achtergelaten. 
Dat draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Politie, gemeente én rijwiel-
handelaren slaan de handen in elkaar om dit doel te bereiken. 
Ook fietsers kunnen een bijdrage leveren aan dit streven. 
Bijvoorbeeld door de fiets goed af te sluiten en op de juiste manier in
de rekken te plaatsen.

Gezamenlijke aanpak 
fietsdiefstallen bij station Beek-Elsloo

Op zondag 24 september start bij
Schutterij St. Laurentius Spaubeek

weer het windbuksschieten.

Gedurende vijf zondagen kunnen
leden, niet-leden en jeugd onder de

16 jaar met de windbuks schieten op
de "priskes". 

(Op zondag 1 oktober zal er niet
worden geschoten i.v.m.

feestweekend in Spaubeek).

Locatie; in het Schutterslokaal;
Schoolstraat.

Aanvang is vanaf 11.00 uur.

www.schutterijspaubeek.nl

Windbuks-
schietconcours

IVN Spau-Beek

IVN Fruitwandeling
Zondag 24 september 14.00 uur
vanaf kasteel Genbroek in Beek

Deze wandeling is in het bijzonder bedoeld voor basisschool kinderen en hun
ouder(s) en/of opa’s en oma’s. Maar uiteraard is elke wandel- en fruitliefhebber
welkom.
We wandelen vanaf kasteel Genbroek naar Kelmond.
Daar bezoeken we een hoogstamboom fruitgaard, alwaar de ladder al klaar zal
staan. Iedereen plukt daar zelf zijn eigen appeltje en/of peertje en smullen
maar….
We plukken misschien nog een stukje fruit voor onderweg en dan wandelen we
weer terug naar Beek, waar we rond 16:00 weer terug zullen zijn.
Vertrek om 14:00 uur vanaf parkeerplaats bij het kasteel Genbroek in Beek

Adres: Kasteel Genbroekstraat 18, Beek

Voor info zie www: ivnspaubeek.nl
of René van den Heuvel 06 - 537 389 66
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FLARDEN… was de titel van de nieuw-
ste jeugd- en jongerenvoorstelling van
toneelvereniging ONS GENOEGEN in
Genhout die dit jaar haar 95- jarig jubile-
um viert. Wij zijn bijzonder trots op onze
jonge talenten. Hard werken is beloond
en onder regie van Marcel Lemaire (de
jongeren) en Nico Verwer en Alice
Zijlstra (de jeugd) hebben ze alles uit de
kast gehaald  om te laten  zien wat zij in
hun mars hebben. Ze hebben  het  pu-
bliek laten  genieten van een schitteren-
de toneelvoorstelling, die hoge ogen
heeft gegooid bij de jury en een meer
dan uitstekende recensie heeft gekre-
gen in Dagblad De Limburger.

Allereerst  was het de beurt aan DE
JEUGD, onze jongste sterren, tussen 10
en 14 jaar.
Zij hebben laten zien wat zij middels im-
provisaties hebben bereikt. Niet gewoon
een tekst uit een boekje! Neen van hen-
zelf. 
Improviseren, niet iedere acteur of actri-
ce durft dit aan. Onze kanjers wel.
Situaties uit het leven gegrepen en zelfs
uit de losse hand met willekeurige toe-
schouwers als medespelers. Het resul-
taat was een hartverwarmende opening
van een geslaagde toneelavond die
werd afgesloten door onze JONGEREN
(U weet wel, van vorig jaar: Sjimme in de
Nach.) 

Zoals de naam van de uitvoering zegt:
FLARDEN, hier bedoeld als losse ver-
haaltjes. 
Maar liefst dertien(!) korte toneelstukjes!
En in iedere scène werd het publiek ver-

rast over het heerlijk domme gedoe van
ons mensen. 
Waarom we naar de dokter gaan. Waar
zijn we eigenlijk dit jaar op vakantie?
Wat denkt onze hond wel, als we hem

uitlaten? Lang leve de reclame!
Waarom vriendelijk doen in een res-
taurant?  
De scenes volgden elkaar in hoog
tempo op. 
Een bijzonder knappe prestatie van
onze jongeren die de vele tekst ogen-
schijnlijk moeiteloos uit hun spreek-
woordelijke  mouwen schudden. 

Na afloop was er dan ook dik ver-
diend applaus voor alle spelers die
aan deze voorstelling hebben meege-
werkt. 

Dit  jaar gaan de jongeren  de over-
steek maken naar de oude rotten in
het vak.

Zet de datum maar alvast in 
jullie agenda; 
14, 15 20, 21 en 22 april 2018!. 

Ons Genoegen wordt zo een mooie
mix van jong en oud waarin we
samen kunnen leren van elkaar en
met elkaar. 
De jeugd heeft immers de toekomst!. 

Op naar de 100!

FLARDEN… 
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Zo vlak voor de winter nog in een 
blakende conditie komen met veel
weerstand voor de donkere winter-
dagen, dat kun je door aan een nieuwe
START TO RUN cursus van AV CAESAR
deel te nemen. 

START:

woendag 27 september 2017 om 18:00
uur op het atletiekterrein van AV Caesar.
De training duurt altijd ongeveer tot
19:30 uur. In totaal 12 weken lang. 
De laatste woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een 
officieel geklokte 5 of 3 km. gelopen op
de atletiekbaan van AV Caesar . 

PROGRAMMA:

Les 1: Ontvangst  met een consumptie.
Praktische zaken als voeding, kleding,
schoeisel en blessurepreventie met trai-
ningsopbouw worden besproken en
vragen beantwoord. Hierna maken we
ons klaar voor onze eerste training, met
warming up, programma en cooling
down. Na de training krijgen jullie uitleg
over de eerste trainingsweek en wordt
het schema per email toegestuurd. 
Les 2 t/m 11: opbouwend schema tot
het lopen van 3 of 5 km. 
Les 12: Afsluiting met het lopen van een
3 of 5 km., diploma uitreiking met een
consumptie en gezellig samen zijn.

Tevens zal er informatie verstrekt wor-
den over de mogelijke overstap naar
een van de drie gezellige loopgroepen
van AV CAESAR

ELKE LES 18.00 tot 19.30 uur 
BESTAAT UIT: 

Inlopen
Warming-up
Loopscholing voor langzame 
verbetering van de looptechniek
Loopprogramma
Coolingdown

KOSTEN:

60,00 euro over te maken op nr: 
NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v. AV
Caesar Beek  onder vermelding van
start to run en je naam.
Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV
Caesar te staan. 

INSCHRIJVEN: 

info@avcaesar.nl of
elsrovers@gmail.com 
Vermeld naam, adres en woonplaats en
als het kan je emailadres. 

Op die manier kan er voordat de cursus
begint een aantal vragen gesteld wor-
den, waardoor de introductie minder tijd
in beslag neemt en we eerder met lopen
kunnen beginnen.

TRAINER (s):

Start to run wordt gegeven door een
gediplomeerde looptrainer opgeleid bij
de Ned. Atletiek bond, die tevens als
maatschappelijk werker kennis heeft
van geestelijke en verstandelijke en 
lichamelijke beperkingen.  
Er bestaat de mogelijkheid dat ook een
assistent trainer de training  mee gaat
begeleiden. Ook EHBO en reanimatie
kennis is aanwezig. 

Aarzel dus niet en durf je loopschoenen
aan te trekken en ervaar hoe gezond
lopen kan zijn voor geest en ledematen.

Voor meer informatie:
Els Rovers  te  bereiken op
Elsrovers@gmail.com of  0642282403

Nieuwe START TO RUN cursus van AV CAESAR
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september 2017 - NB no. 8:Layout 1  31-08-2017  07:59  Pagina 19



20

Er was eens…
Op 9 juli 2017 een sprookjestocht in
Beek.
Een groots evenement dat al maan-
den van tevoren werd aangekondigd
door middel van media, krant,
Facebook, site van Belevend Beek,
kabelkrant , weekbladen,
Nuutsbaeker etc. 
Alleen een blinde zou het misschien
ontgaan zijn en zelfs dat is hoogst 
onwaarschijnlijk.
Maar, er zijn altijd mensen die onder
een steen leven, want de Facebook
pagina “De bès van Baek es te” stond
vol over het wel of niet op 
tijd bezorgen van een “Belevend
Blaadje”.  Hele volksstammen 
maakten heisa om niets.
Beek bestaat uit vele Doornroosjes
die zich druk maken dat ze door een
evenement heen hebben geslapen.
Een evenement dat waarschijnlijk
burgemeester van Basten-Boddin nog
op haar agenda had staan vanwege
de niet te missen publiciteit.

“Te laat, te laat”, roept het witte 
konijn van Alice in Wonderland.
De oorzaak? 
Joost mag het dan weliswaar weten,
voor de burgerij zal het altijd een
mysterie blijven. 
Men kan slechts gissen:
Misschien was Repelsteeltje te laat
begonnen met het spinnen van goud
en dan kan het gebeuren dat de 
bestelling niet op tijd klaar is. 
De Zevenmijlslaarzen van 
Klein Duimpje kunnen daar ook
niets meer aan doen. Zeuren als de
kinderachtige zusjes van Assepoes
helpt dan ook geen mallemoer.
Waarschijnlijk is het ook te veel ge-
vraagd een keer verder te kijken dan
de neus van Pinokkio lang is.
Fouten zijn menselijk, drukpersen
kunnen weigeren, opdrachten kun-
nen blijven liggen, bezorgers kunnen
ziek zijn. 

Helaas vonden de Beeker
Doornroosjes dat ze ook maar de

Nuutsbaeker een sneer moesten
geven.

Twee interessante Quotes: 

“Is hetzelfde mit de
Nuutsbeeker. Kenste auch
ummer in lèse wat al gewès is.
Zunj van ut papier dat unne
baum is gewès.”

“Nuutsbaeker kriet un nuuje
naam: "Is gewaes Baeker". 
Auch interessant, sjus zoagaet es
3 waeke de gezet truck laeze es
te op vekansie bès gewaes.”

Uiteraard leest ook de redactie van
de Nuutsbaeker mee op de, overi-
gens geweldige, FB pagina 
“De bès van Baek es te”. 
Wij willen alle Doornroosjes dan ook
nogmaals, voor de zoveelste keer,
erop wijzen dat op de eerste pagina,
linksonder in het hoekje, duidelijk
staat vermeld wanneer de
Nuutsbaeker verschijnt. En dan kan
het zomaar zijn dat een evenement
al is geweest. (voor de hele slimme
Sleeping Beauty’s: achter in de
Nuutsbaeker staat een 
evenementenkalender die maanden
vooruitblikt)
Bovendien zijn heel wat artikelen in
de Nuutsbaeker een terugblik van
wat is geweest.  
Neem eens de moeite om te “lezen”
in plaats van te “klagen”. 

Zoals de zeven dwergen zingen:
Heigh ho, Heigh ho,
Citeert de Nuutsbaeker Elza: 
Let it Go… 

Emes

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden en 
hele waarheden. 
Van mensen die iets 
weten en die denken 
iets te weten. 

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

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

Wij leveren ook service aan huis!

Opvouwbare
scootmobielen 

gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe

scootmobielen!

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

Bij Gabriel krijgt u : 
- Goed advies en goede service!
- 10 jaar ervaring 
- Professionele werkplaats en pechhulp service
- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg

- Gratis veilgheidshesje
- Officiële dealer van diverse merken

Aanbiedingen geldig tot 31 september 2017
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KEULERS AARTS-MULDER ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl

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

Wethouder Van Es om zal 13.00 uur de Multiculturele
Dorpsdag Beek officieel openen.

Uniek dit jaar is het feit dat er een hele mooie
samenwerking is opgebouwd tussen de 
medewerkers van het woonzorgcentrum en
Partners in Welzijn om dit mooie evenement te
organiseren.

Samen met u willen we een feest maken waarbij
dit jaar aandacht voor muziek: 
Sambaband Diversão, Zigeunermuziek 
en de muziek van Drumfanfare en Majorettenkorps
Irene/Lucia Beek kleden deze mooie middag aan.

Er is aandacht voor organisaties die actief zijn voor u als
Beekse burger, u ontmoet o.a. Heemkundemuseum, Vivantes,
Computer Doe- en Leercentrum, De Domijnen, Anti Discriminatie Voorziening Limburg,
Zonnebloem, Rode Kruis en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie.

Er is ook aandacht voor organisaties bestaande uit Beekse burgers die actief zijn voor
mensen in andere landen: o.a. Stichting Harambee, Stichting Vrienden van Ouw, 
Project Peru zijn van de partij.

Daarnaast zijn er natuurlijk activiteiten 
speciaal voor kinderen: 
hennatattoos, harenvlechten, 
oud Hollandse Spelen, 
knutselen met Harambee en de
Vrienden van Ouw.

Graag tot ziens op 23 september!

zaterdag 23 september 2017

MULTICULTURELE DORPSDAG BEEK
van 13.00 tot 17.00 uur in en rondom Woonzorgcentrum Franciscus Om de Toren 1
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Op zaterdag 25 en 
zondag 26 november 2017
organiseert de KNBB het

Nederlands Kampioenschap
Biljart Artistiek 1e klasse
Dit evenement wordt gehouden in de zaal van WZC Franciscus
Om de Toren 1, 6191 KZ Beek

Aan dit Nederlands Kampioenschap
doen 8 deelnemers mee die geplaatst 
worden aan de hand van de uitslag 
van 3 Grand Prixs die in Nederland 
worden gespeeld. 

Beide dagen is de aanvang ca. 12.00 uur.

Entree is vrij.
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Op zondag 1 oktober organiseren Diergeneeskundig Centrum Beek
en hondenschool Priority Dogs wederom een heerlijke wandeling in
de omgeving van Grevenbricht - Limbricht - Geleen. Na het succes
van de winterwandeling hebben ze nu besloten om een herfsteditie
te organiseren. Voor alle hondenliefhebbers in de regio. Van jong tot
oud, van pup tot senior. 

De wandeling

Er zullen 2 routes worden uitgezet, een
kleinere route (max. 30 min) geschikt
voor pups en senioren, en één voor de
overige honden (max. 60 min). Alle
hondenbezitters met hun gezin zijn
welkom en kunnen bij het gecombi-

neerde team van Diergeneeskundig Centrum Beek en Priority Dogs
informatieve vragen stellen over bijvoorbeeld gezondheid en ge-
drag. Maar het team gaat ook de wandelaars vragen stellen! Wees
dus voorbereid! Aan de wandeling wordt namelijk ook een prijsvraag
verbonden met leuke prijzen. Wat dacht u van een voucher voor een
hondentraining of een verwenpakket voor uw hond? 

Aanmelden

De wandeling zal worden afgesloten met de prijsuitrei-
king. Voor de hongerige wandelaars en honden staat er
een hapje en drankje klaar. 

Inschrijfgeld is € 7,50 per gezin en € 4,- per persoon
(losse inschrijvingen). Inschrijven kan door een mail te
sturen naar info@prioritydogs.nl. 

Meer informatie vindt u op de Facebook site van
Dierengeneeskundig Centrum Beek of van Prioritydogs
of via de website www.dgkcentrum-beek.nl.

Herfstwandeling georganiseerd door Diergeneeskundig Centrum Beek 

AAN DE WANDEL IN DE HERFST!
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De wind giert door de bomen en
jaagt de wolken door de kille en
grijze lucht. Gekraak en gekreun...
een ijselijke gil. De maan kleurt rood
en werpt zijn lange schaduwen op de
muren. De straten zijn leeg en 
troosteloos. Kippenvel, koude rillingen
en angstige kreten. Komen jullie 
kijken? Als jullie durven... 
De kogel is door de kerk! 

De derde editie van Halloween Genhout komt
eraan!  Na 2003 waarin we de eerste keer  in
Genhout Halloween op de kaart hebben gezet
en 2012 wat de overtreffende trap was qua
deelnemers en acts, staan de spelers alweer
te trappelen om hun griezelige hersenspinsels
uit te strooien over het publiek om ze een
avond de stuipen op het lijf te jagen. Ook dit jaar voert de
tocht door de donkere steegjes, verlaten veldwegen en ge-
heimzinnige locaties binnen ons normaalgesproken zo vrede-
lievend en pittoreske dorpje. Wie durft de uitdaging aan?

Na alle spanning kunnen jullie weer op adem komen tijdens de
afterparty  in Halloweensfeer waar, zoals jullie inmiddels van
ons gewend zijn, een aantal surprise- acts zijn opgenomen. 
Wees echter  gewaarschuwd: “It ain’t over until it’s over”. Het
belooft een onheilspellend, sinister, spookachtig maar vooral
geestig feest te worden! 
De organisatie is deze keer ook weer mede in handen van to-
neelvereniging Ons Genoegen, die dit jaar haar 95- jarig be-
staan viert met dit bijzondere evenement. 

Noteer vrijdag 3 of zaterdag 4 november 2017
maar alvast in jullie agenda!

De voorverkoop van de kaarten is inmiddels in volle gang en
loopt als de spreekwoordige tierelier! 

Willen jullie komen huiveren, wacht dan niet te lang met reser-
veren. VOL=VOL!!! 
We hanteren een strikte leeftijdsgrens van 16 jaar!

Reserveren kan via halloweengenhout@gmail.com. Geef in de
mail door welke dag en met hoeveel personen jullie willen
deelnemen. Alleen mensen die zich gezamenlijk aanmelden,
zijn zeker van plaatsing in één groep. Hou hier dus rekening
mee als je met mensen samen wilt lopen! 

Zoals jullie van ons gewend zijn, krijgen jullie de kaarten niet
zo maar. Alle eer voor de dappere zielen die over hun schaduw
durven heen te stappen! Er wacht jullie een uitdaging om deze
felbegeerde tickets in handen te krijgen. Lees dus de bevesti-
gingsmail goed door voor verdere instructies! Tipje van de
sluier: Hou vrijdagavond 29 sept. vrij! Kaarten kosten € 15,-
per pers. Betalen in klinkende munt bij afhalen van de tickets. 

Hou onze Facebookpagina “Halloweengenhout” in de
gaten voor de laatste nieuwtjes en updates! 
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Huisartsenpraktijk Rozestraten bestaat sinds 1980 en is een
praktijk waar de eerstelijnsgeneeskunde in volledige omvang
wordt uitgeoefend. Wij zorgen voor persoonlijke huisartsen-
zorg voor onze patiënten in Spaubeek en omstreken.

Ons team bestaat uit betrokken en adequate medewerk-
sters; drie praktijkassistentes, een psycholoog en twee prak-
tijkondersteuners, die werken op basis van een vertrouwens-
relatie met de patiënten. 

Sinds juli is mijn dochter Maxime Rozestraten als huisarts
werkzaam in onze huisartsenpraktijk. 
De praktijk is sinds 2010 in het bezit van het kwaliteitskeur-
merk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. 
Tevens heeft onze praktijk een apotheekvoorziening, dat wil
zeggen dat u uw voorgeschreven medicatie bij ons in de
praktijk kunt afhalen.

Laagdrempelig bereikbaar en benaderbaar zijn, een prettige
sfeer, kindvriendelijkheid en goede kwaliteit leveren waarbij
de patiënt centraal staat, zijn onze kernpunten. 

Twee huisartsen Rozestra

FYSIOTHERAPIE GCN

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

INLOOP
S P R E E K U U R

INLOOPSPREEKUUR
                                                                                        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 vervolg-
traject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een 
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed 
advies!

Uw specialist in bewegen in Beek!

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 4375140
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 WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met de per-
soonlijke behoeften van de patiënt.

Zoals hier al benoemd is ons team uitgebreid met mijn dochter
Maxime Rozestraten, die als huisarts werkzaam is in onze
huisartsenpraktijk. 
Er zijn nu dus twee huisartsen Rozestraten werkzaam in deze
praktijk, wat wij heel speciaal vinden!
Bij deze maken we van de gelegenheid gebruik om haar aan u
voor te stellen.

Mijn naam is Maxime Rozestraten, in juli 2017 ben ik afge-
studeerd aan de huisartsopleiding van Universiteit Maastricht.

Na de zesjarige opleiding Geneeskunde heb ik een jaar op de
Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis te Roermond gewerkt.
Daarna heb ik definitief voor het beroep huisarts gekozen
en twee jaar in Stramproy en Beek in een huisartsenpraktijk
gewerkt. 
Deze ervaringen, naast de verdiepende stages psychiatrie,
verpleeghuis, gynaecologie, hospice, dermatologie en plas-
tisch chirurgie, maken dat ik klaar ben om huisarts te zijn. 
Mijn studiejaren heb ik gecombineerd met topsport. Ik heb in-
tensief en met veel plezier gehandbald op eredivisie niveau bij
V&L te Geleen, waarbij ik een goede samenwerking binnen het
team belangrijk vond. Tegenwoordig vind ik ontspanning door
hardlopen, fitnessen en paardrijden.

Samen met mijn vader Hans Rozestraten verzorg ik, vanaf juli
2017, de huisartsenzorg in Spaubeek en omstreken. 

Het is heel bijzonder om met mijn vader samen te werken en
uiteindelijk de huisartsenpraktijk, samen met een collega, over
te nemen. Ik ben dan ook erg enthousiast en trots om in
Spaubeek te beginnen! 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de enthousias-
te reacties en kaarten die wij hebben ontvangen. Wat fijn om
zo verwelkomd te worden!

Voor nadere informatie en vragen kunt u gerust contact met
ons opnemen.

Mevr. Drs. M.M.M. (Maxime) Rozestraten, huisarts
Drs. J.P.A.C. (Hans) Rozestraten, huisarts

Huisartsenpraktijk Spaubeek
Op 't Veldje 25
6176 BL Spaubeek
Tel: 046-4431348
www.huisartsrozestraten.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.- Tabakswaren & Sigaren

- Luxe Sigaren in Humidor
- Lederen Tassen & Beurzen van Bear Design
- Leuke Woon & Kado spullen
- Groot assortiment Graf & Noveenkaarsen
- Pasfoto Service voor alle officiele documenten
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HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

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

waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

13e jaargang nr. 8  (september) 1987 

….. Het hoofdartikel is deze keer gewijd aan de jagers-
vereniging Kelmond-Geverik. Waar kan men beter zijn
voor de nieuwtjes dan in het jagershome “De Jachthut”
bij boerderij Corten in Geverik. Door annexatie van 
gronden voor de aanleg van de Oost-Westbaan op het
vliegveld komen wel enkele ha. gronden voor de jacht te
vervallen. We krijgen te horen dat het jagen niet zomaar
“Pief-Paaf-Poef” is dat van vader op zoon overgaat. Men
zal eerst een wettelijk verplicht examen moeten afleggen
met kennis over veiligheid, wapenkunde, jagersgedrag 
en natuurkennis. Overleg met boeren en overheid is
noodzakelijk om de wildstand in evenwicht te houden.
Het artikel geeft uitgebreid informatie over de honden, 
het wapen en het verplicht bijhouden van een logboek.
Zeer verhelderend.

….. Onze dialectfanaat Frans Ramaekers is bij de “sjmeed”
aangeland. Ik wist niet dat er zoveel soorten hamers 
bestonden.

….. Ook de verenigingen roeren zich. 
Caesar organiseert een kledingbeurs voor kleding van alle
sporten. Voor een prikje is hier wel wat te halen.

….. De peuterspeelgroep Neerbeek, Jip en Janneke, die zorgt
dat onze allerkleinsten goed bezig blijven gaan een nieuw
home betrekken. Voortaan kan men terecht aan de
Leenhofstraat.

….. Atletiek Caesar organiseert een heuse stratenloop door
Beek. Het gaat via Carmel, Heirstraat, Markt, van
Sonsbeecklaan terug naar het sportpark. En men kan ook
nog kiezen uit 1,2of 6 (10 km.) ronden. Zowel voor jong
en oud.

….. In de manege van “Het Edele Ros” aan de Manegeweg in

Genhout kan men gaan genieten van de paardensport bij
het grenslandtreffen dat voor de 5e keer zal plaatsvinden.

….. TSMK Lucia gaat enkele drukke weken tegemoet. 
Eerst geeft men acte de présense in Valkenswaard bij de
bloemencorso. 
Ook staat deze maand een optreden in het Belgische
Thimister op het programma en daarna bij onze
Oosterburen in Dusseldorf.

….. Een mooi verslag van het zomerkamp van de Rowans die
deze keer het prachtige Wales bezochten.

….. Wij feliciteren Jan Eijssen met zijn  25 jarig lidmaatschap
als raadslid van de gemeente Beek. 
Ook van Goethem deed dat in een gloedvolle speech 
tijdens de raadsvergadering.

….. Nog een felicitatie voor het gouden echtpaar 
Scheffer-Zwakhalen (ja, die uit het geslacht van 
kermisexploitanten). 
Niet weg te denken uit het kermisgebeuren.

….. De gemeente heeft 4 bladzijden nodig om uitvoerig in te
gaan op de gemeentebegroting 1988. Uiteraard ligt het
hele pak leesvoer ter inzage.

….. En in Spaubeek is een nieuwe rayoncommandant 
aangesteld. 
Het is de in Schaesberg geboren Chris Brauers.

….. En het “zomaar” in het huwelijk treden is ook afgelopen.
De nieuwe wet van 13 mei 1987 geeft wijzigingen van een
aantal bepalingen in boek I van het Burgerlijk Wetboek.
De Nuutsbaeker heeft een halve bladzijde aan de nieuwe
wet gespendeerd. Bedenk en lees voordat je opnieuw
gaat trouwen.

Ik begin alvast te lezen en de groetjes tot de volgende keer,
JAPO
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Aan de gezichten van menig gemeente-
raadslid is af te lezen dat ze snakken
naar het einde van het vergaderjaar
2017-2017. In een periode van 
10 dagen twee maal opdraven om toch
belangrijke zaken door te spreken en te
besluiten is niet niks. Dan moet het
reces nog maar even wachten.

De vergadering wordt geopend en met-
een wordt stil gestaan bij het overlijden
van Jean Delahaye, voormalig lid van
de Gemeenteraad. Na
een de minuut stilte gaan
we over tot de orde van
de dag. De agendapun-
ten 1, de opening en 2,
spreekrecht burgers
samen met agendapunt
5: aanbieden Plan van
Aanpak Actualisatie be-
stemmingsplannen aan
gemeenteraad en punt
6: Vaststelling bestem-
mingsplan “Tasveld Fa-
çade Beek”. Wordt de
besluitenlijst van de vo-
rige vergadering ook nog
afgehamerd als agenda-
punt 4. Punt 7 verschijnt:
kredietvotering t.b.v. uitbreiding 
Centrumplan, deelplan 
Burg. Janssenstraat én omgeving 
gemeentehuis. De Raad met name de
fractie PB stelt voor dit als één 
praatpunt te beschouwen. De fractie
BBB-NDB stelt dat het ‘overschot’ 
gebruikt zou kunnen worden voor werk-
zaamheden in de Luciastraat en de
Burg. Janssenstraat noordelijke rich-
ting. De fractie PB stelt de vraag aan
de wethouder of deze rekening heeft
gehouden met de vele evenementen die
in het centrum worden gehouden met
de daarbij komende doorloop van 
verkeer en de parkeerproblemen. 

De fractie SBB vindt het een goed plan
en staat achter de krediet Votering.
De fractie VVD noemt het een ‘majeur’
project waarbij gezien de hoogte van 
financiële middelen, externe controle bij
een dergelijk project moeten zijn. Is de
interne controle goed genoeg is de
vraag. De fractie CDA heeft geen 
vragen aangezien ze van mening was
dat het een hamerstuk zou zijn omdat
alles gecontroleerd en perfect geregeld
was, óók met de nodige toezicht.

Via een tikje met de grote hamer wordt
door de voorzitter ‘besloten’. 
Dan verder met punt 8, een bespreek-
stuk. Visie’ Zo willen wij gaan werken
in Beek! & Plan van Aanpak’.
Dit is een integrale toegang en werk-
wijze in het sociaal domein. De fractie
CDA is blij dat dit stuk leesvoer ver-
schijnt. Het stuk heeft heldere doelen
en er wordt integraal en gekanteld 
gewerkt. 
De fractie PB ze willen graag elke
casus (geval) in eigen (gemeente) han-
den houden en niet uitgeven aan een of
ander ‘bedrijf’. Zij sluit het betoog met
de woorden: Zo wil de PB NIET werken.

Tribunus Plebes VI-VII- MMXVII I George Stevens

De fractie BBB- NDB is gecharmeerd
van de duidelijke Jip & Janneke taal die
er in dit stuk gebezigd wordt. De fractie
VVD bedankt de Adviesraad Sociaal
Domein van Beek voor haar werkzaam-
heden. 
De fractie SBB meent dat de mensen
die ’er het dichts bij staan’ het werk
moeten doen. De verantwoordelijke
wethouder heeft het over sturing geven
aan de processen en werk op maat le-
veren voor de patiënt. De zorgaanbie-

ders zijn nog niet klaar om
de regie te nemen, dus
doen we dat zelf. De com-
municatie in- en extern
moet kloppen. Bij de afha-
mering van de besluitvor-
ming doet PB niet mee. 
Nu nog als extraatje een
motie over een NIET ge-
agendeerd onderwerp:’
Lindenbomen in 
Spaubeek.’ Tijdens een
bewonersavond in 
Spaubeek voor info over 
de Buitenring Parkstad
Limburg is het rooien van
deze drie bomen ter sprake
gekomen. Een motie van

PB over drie lindenbomen die het 
gemotoriseerd verkeer min of meer in
de weg staan, maar ook de voetganger
het moeilijk krijgt met een hobbelig 
ongelijk trottoir. Het college wordt 
dringend verzocht deze drie bomen
NIET te rooien. Dan breekt opeens de
hel los in de vergadering. De emoties
lopen hoog op, verhitte koppen komen
aan de interruptie telefoon hun beklag
doen waarbij het aantal decibellen 
toeneemt. Na de chaos wordt de motie
toch aangenomen. 
Maar op deze manier een vergader-
periode eindigen en met reces gaan is
niet iets waar men trots op kan zijn.
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De vakantie is weer om.
Momenteel zijn de meesten onder ons natuurlijk al weer aan het werk en hebben ze hun dagelijkse ritme hervonden.

Hoe anders is het met het viertal op deze foto.
Zij hebben zeker geen last meer van de vakantie en stralen op het moment van de foto tevredenheid uit.

2 van de vier zijn bekend in het archief van onze Heemkundevereniging.
Wie kent ze alle vier? Laat het ons weten.

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

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

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 138

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Voordat in Spaubeek
de vakantievlag in top
ging , heeft de RK
Basisschool
Spaubeek in de voor-
laatste week van  het
afgelopen schooljaar
het nieuwe school-
plein geopend.
De plaatselijke  Spar -
supermarkt  in sa-
menwerking met de
Johan Cruijff
Foundation hadden
de handen in elkaar
geslagen en deze sa-
menwerking heeft  er
toe geleid dat de
speelplaats in
Spaubeek  in een
nieuw verfrissend
jasje werd gestoken.
De aangebrachte
coatings en de daar-
bij geleverde  spelmo-
gelijkheden inclusief

Kinderen  Spaubeek  

Het adres voor:Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Huishoudtextiel
Beenmode Baby kado artikelen 
Foundation

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

• 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

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

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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spelregels c.q. spelafspraken zullen zeer
zeker ten goede komen aan het speel-
plezier van de bassischoolleerlingen.

Dit feestelijk feit werd door de school  tevens aange-
grepen om met de groepen 1 t/m 8 een actie op touw
te zetten ten behoeve van de Stichting  Semmy.
Een stichting die zich via wetenschappelijk onderzoek
ten doel stelt het verlengen van de levensverwachting
en uiteindelijk het creëren van een overlevingskans
van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker
(ponsglioom).

De leerlingen hadden al hun creativiteit en inventiviteit
uit de kast gehaald om op allerlei manieren geld in  te
zamelen voor genoemde stichting. 

Zo werden nagels gelakt,  allerlei
uiteenlopende  eigen creaties te
koop aangeboden, boeken ver-
kocht, dierbare fotomomenten
vastgelegd  en  konden de 
bezoekers deelnemen aan een
tombola of aan enkele  
oud-Hollandse spelen.  
Kortom voor ieder wat wils.

Op het einde van de dag kon de
RK Basisschool Spaubeek trots
een bedrag van maar liefst 
€ 839,00 aan Stichting  Semmy
overhandigen.

Met dank aan alle kinderen, 
leerkrachten en gulle gevers.

k  in actie!!!

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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Hallo beste mensen,

Komend carnavalsseizoen
2017-2018 bestaat onze 
vereniging CV De Kwakkerte 
uit Spaubeek 6 x 11 jaar.

Dit willen wij natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan.  Op 25 november 2017
hebben wij onze jubileumreceptie in het M.F.C.
Maar voordat het zover is beginnen we ons 
jubileumjaar met een schitterend programma.  
En wel op vrijdag 29 en zaterdag 
30 september en zondag 1 oktober.

Onze feesttent is gevestigd op de 
parkeerplaats van de voetbalvereniging.
(Schoolstraat te Spaubeek )

Op vrijdagavond starten we met  de wel 
bekende Qmusic party het leukste feestje van
Nederland.
Heb je zin in een leuke avond?  
Qmusic zorgt voor een smile op je gezicht,
maakt je enthousiast en geeft je zin in het
leven. Het leukste feest van Nederland!
READY TO PARTY?
Vrijdag 29 september – 19.30 - 01.00 uur. 
Feesttent open vanaf 19.00 u. –  Tickets 
voorverkoop € 5,- en aan de dag kassa € 10,-

Op zaterdagavond een top programma 
TRIBUTE – FESTIVAL.  
Een programma voor jong en oud.
Voor u treden op The Rolling Stones – Queen
en  Coldplay.  
The Rolling Stones performed by Not the 
rolling stones (UK).  
Queen Performed by The Great rats (It.) en
Coldplay Performed by The Scientists (NL).
Dus een prachtig programma dat u zeker niet
wilt missen.
Zaterdag  30 september  – 19.30 – 01.00 uur. 
Feesttent open vanaf 18.30 u. – Tickets v
oorverkoop € 15,- en aan de dag kassa € 20,-

Op zondagmiddag / avond een gevarieerd
programma  Kindermiddag – Bayerische /
Limburgse middag.
Vanaf 13.00  tot ± 15.00 uur  kindermiddag en
daarna zullen er optredens volgen van onze
(sjlagers) van de afgelopen jaren.  Nog enkele
verrassings optredens en met optredens van
Patrick Muytjens - Legata’s lederhosen power
en Big Benny.
Zondag 1 oktober. Feesttent open vanaf 
12.30 uur deze dag is gratis entree.

Voorverkoopadressen zijn: M.F.C. ’t Raodhoes,
Musschenberg 101, Spaubeek – 
Glenn Bloemsierkunst  Hobbelrade 2
Spaubeek en de Spar, Bongerd 8 Spaubeek
En ook via secretariaat@cvdekwakkerte.nl

Hopelijk tot op een van onze feestdagen

Met vriendelijk groet,
Bestuur en leden CV De Kwakkerte

Inleiding

In vrijwel alle steden en dorpen waarin nachtwachters en torenblazers,
aangesloten bij de Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft func-
tioneren,  worden - veelal in de avonduren-  rondgangen georgani-
seerd. Dat gebeurt dan in de oude historische kernen. 
De nachtwachters vertellen dan  over de langs die route gelegen bij-
zondere panden en bewoners daarvan of opmerkelijke gebeurtenis-
sen die in die straten of op pleinen hebben plaatsgevonden.  Doel van
die rondgangen is ook verder te vertellen over het fenomeen ‘nacht-
wachter’ of ‘ torenblazer’  en de geschiedenis of  het promoten van die
plaats.

Hoewel de gemeente Beek zich op genoemde punten slechts beschei-
den kan profileren, heeft Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  beslo-
ten met een wandeling langs het beekje te onderzoeken of hiervoor
belangstelling bestaat en zal in een bevestigend geval het aantal rond-
wandelingen in de gemeente uitbreiden. Wat zijn de mogelijkheden op
dit moment?

Wandeling langs het beekje

Als eerste aanzet is gekozen voor een wandeling langs of in de directe
omgeving van het beekje in de oude kom van Beek-centrum.  
De wandeling wordt begeleid door enkele kleppermannen, uiteraard in
uniform.  
De start vindt plaats bij het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.  
De rondwandeling zal, afhankelijk van de belangstelling der deelnemers,
ca. 1 ½ - 2 uur duren. De wandeling volgt de route: Raadhuisstraat -
Molenstraat - Raadhuispark - Maastrichterlaan - Kloostersteeg -
Molenstraat - park Genbroek (gedeeltelijk) - Molenberg -
Gundelfingenstraat - Brugstraat - Achter de Beek - Smedestraat - 
Burg. Janssenstraat - Raadhuisstraat.

De rondleiders zullen dan ook vertellen over vele panden, die niet meer
aanwezig zijn, maar die mede door medewerking van Heemkunde-
vereniging Beek via  foto’s in herinnering worden gebracht. 
Vragen zullen zoveel als mogelijk ter plekke worden beantwoord. 
De route is als proef reeds enkele keren met groepen gelopen en daarbij
bleek, dat vele deelnemers verrast waren over het feit, dat er zoveel
interessants  over een ogenschijnlijk weinig spraakmakend gebiedje te
vertellen viel. En de deelnemers brachten zelf ook personen en voorval-
len ter sprake, die door De Baeker Kleppermen genoteerd werden voor
volgende wandelingen.

De wandeling is zowel interessant voor familietreffens, als voor buurt- en
overige verenigingsactiviteiten.  

Aanmelden en kosten

Aanmelden (ook voor nadere informatie) dient te geschieden via
info@kleppermen.nl . De wandeling is bedoeld voor groepen (minimaal
10 personen).  
De deelname kost € 3,- p.p. en dient bij de aanvang van de wandeling
aan de rondleider te worden betaald. 
De opbrengst zal worden gedoneerd aan een later te bepalen goed doel
binnen de Beeker gemeenschap. 

Wandeling langs het
beekje met Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’
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BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

in beeld
www.liwifoto.com

LIWI FOTO | Lindy Wintraecken 

Nog even nagenieten  v
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n  van KinderVakantieWerk Beek

6 t/m 10 augustus 2018
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Het nieuwe cursusrooster
van september 2017 tot
juni 2018 is uit!

De animo om deel te nemen aan een
van de vele cursussen of workshops
van het CDL (Computer Doe- en
Leercentrum) toont aan dat er veel
vraag is voor computerlessen. 

Afgezien van de toenemende maat-
schappelijke noodzaak om deel te
nemen aan het “digitale proces” zoals
belastingaangifte, kopen op internet, 
internetbankieren, contact met de 
gemeente etc. gaan de cursisten ook
de leuke aspecten van deze digitale
wereld ontdekken.

Het CDL heeft als doel de deelnemers
(met weinig of geen kennis op digitaal
gebied tot gevorderden)  op weg te 
helpen, zodat ze leren omgaan met de

Computer/tablet/smartphone cursus of  
en ook bij- en omscholers?  

HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

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

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

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

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS GROEP

WONEN HERSTOFFEREN B2B PROJECTEN

WIJREPARERENOOK UW BESTAANDE ZITMEUBEL
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vele mogelijkheden die een com-
puter heeft, zoals basisgebruik van
Windows, internet en e-mail,
kopen en verkopen op internet, 
internet bankieren, omgaan met
digitale foto’s (beginners en 
gevorderden), stamboom onder-
zoek en vastleggen in de compu-
ter, kantoor werkzaamheden
(Open Office), onderhoud en 
veiligheid, benutten van CLOUD
functies etc. 

Ook met workshops voor 
tablets en smartphones
(zowel Apple – iPad, iPhone als
Android apparatuur) is het CDL
zeer actief. 

Naast de cursussen is het
mogelijk om gebruik te maken van
de inloopmiddag.

Tijdens de inloopmiddag wordt er
geen les gegeven, maar kunt u bij
het CDL terecht om lesstof te
oefenen of indien u vragen hebt
over het gebruik van de 
computer/tablet. 

Enthousiaste en deskundige 
vrijwilligers ondersteunen al deze
activiteiten door ontwikkeling van
het cursusmateriaal en het geven
van de lessen in een huiselijke sfeer in een modern uitgeruste
computerruimte.

Meer informatie zoals cursusinhoud, startdatum, kosten etc.
is te vinden op de website www.cdl-beek.nl .

Het Computer Doe- en Leercentrum is gevestigd in de Kring,
Stegen 35 te Beek. 

Zie voor het volledige aanbod, 
prijzen etc. ook onze website
www.cdl-beek.nl of haal het de 
brochure bij PiW.  

Telefoon Planning  06 – 186 439 16
of planning1.cdl.piw@gmail.com

 workshop, vooral voor 50+ers
 CDL-Beek biedt vele mogelijkheden!

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

CCDL rooster Versie 20170720 Blokken  Start
Basiscursus Windows #1 8 maandag, september 18, 2017
Basiscursus Windows #2 8 donderdag, november 02, 2017
Basiscursus Windows #3 8 dinsdag, november 07, 2017
Basiscursus Windows #4 8 donderdag, december 07, 2017
Basiscursus Windows #5 8 maandag, januari 22, 2018
Basiscursus Windows #6 8 woensdag, februari 21, 2018
Internet en e-mail #0 5 donderdag, september 21, 2017
Internet en e-mail #1 5 maandag, november 20, 2017
Internet en e-mail #2 5 donderdag, januari 11, 2018
Internet en e-mail #3 5 dinsdag, januari 30, 2018
Internet en e-mail #4 5 donderdag, februari 22, 2018
Internet en e-mail #5 5 maandag, april 09, 2018
Internet en e-mail #6 5 woensdag, april 25, 2018
(Ver-)kopen via internet #1 5 donderdag, maart 08, 2018
Overstap naar Windows 10 #1 2 woensdag, oktober 04, 2017
Overstap naar Windows 10 #2 2 woensdag, december 13, 2017
Open Office: Tekst - Rekenbladen #1 9 woensdag, september 27, 2017
Open Office: Presentaties #1 3 woensdag, december 06, 2017
Instapcursus digitale fotografie #1 7 maandag, oktober 23, 2017
Instapcursus digitale fotografie #2 7 dinsdag, januari 16, 2018
Foto's bewerken met GIMP #1 7 maandag, maart 12, 2018
Fotoboek maken #1 4 woensdag, februari 21, 2018
Workshop Facebook #1 2 woensdag, november 29, 2017
Uw stamboom op de computer 3 dinsdag, maart 20, 2018
Werken in de CLOUD #1 3+1 donderdag, april 12, 2018
Workshop Apple iPad + iPhone #1 4+1 woensdag, oktober 18, 2017
Workshop Apple iPad + iPhone #2 4+1 maandag, januari 08, 2018
Workshop Apple iPad + iPhone #3 4+1 woensdag, februari 21, 2018
Workshop Android Tablet + Smartphone #1 4+1 woensdag, november 01, 2017
Workshop Android Tablet + Smartphone #2 4+1 dinsdag, januari 30, 2018
Workshop Android Tablet + Smartphone #3 4+1 dinsdag, maart 13, 2018
Onderhoud en Veiligheid #1 4 woensdag, mei 16, 2018

Tijd (u) Einde
19:00 06-11-17
10:00 21-12-17
13:30 16-01-18
19:00 08-02-18
13:30 19-03-18
10:00 11-04-18
10:00 19-10-17
19:00 18-12-17
10:00 08-02-18
13:30 06-03-18
19:00 22-03-18
13:30 07-05-18
10:00 23-05-18
10:00 05-04-18
13:30 11-10-17
13:30 20-12-17
19:00 29-11-17
19:00 20-12-17
13:30 04-12-17
19:00 06-03-18
19:00 30-04-18
13:30 14-03-18
13:30 06-12-17
19:00 03-04-18
10:00 03-05-18
13:30 15-11-17
19:00 05-02-18
19:00 21-03-18
10:00 29-11-17
10:00 06-03-18
13:30 10-04-18
19:00 06-06-18
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De trekking van de loterij werd verricht op vrijdag 4
augustus 2017 j.l. door Notaris  Mv. Mr. J. Pas.
Hierbij zijn de volgende prijzen gevallen:

1e  prijs op lot nr. 2404
2e  prijs op lot nr. 1762
3e  prijs op lot nr. 0867
4e  prijs op lot nr. 2659
5e  prijs op lot nr. 1709
6e  prijs op lot nr. 0593
7e  prijs op lot nr. 1607
8e  prijs op lot nr. 0743
9e  prijs op lot nr. 0929

10e  prijs op lot nr. 1768

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de
penningmeester van de  Kon. Harmonie 
John Bosch tel. 046-4375409  of per mail 
penningmeester@harmoniebeek.nl    
Deze uitslag is onder voorbehoud van typefouten.

Uitslag loterij Donateursactie 2017
van de Koninklijke Harmonie 
St. Caecilia Beek

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging: www.vincentiusvereniging.nl

10 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 t/m 18 sept. Zwemvereniging Becha organiseert een zwem4daagse in De Haamen in Beek
15 september Oktoberfest met Wir zin Spitze, aanv. 21.00 uur, boerenschuur Kleingenhouterstr. 42 Genhout.
17 september Boereblaosfestijn, Boerebrunch, aanvang 11.00 uur met  blaaskapellen uit Nederland, Belgie en

Duitsland,  boerenschuur Kleingenhouterstr. 42. Org. De Limburgse Boereblaoskapel uit Genhout
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek,  9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag in en rondom Woonzorgcentrum Franciscus, Om de Toren 1
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur 

in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt  Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
7 oktober Jubileumconcert  b.g.v. 165 jaar  Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
7 oktober Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
4 oktober Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
14 oktober Veteranenconcert door Fanfare Bereden Wapens t.g.v. onthulling Vliegeniersmonument 

Oude Pastorie € 2,00 p.p. inclusief garderobe.
15 oktober Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober   Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek 
21 oktober Mosselfeest: Café D’n Dobbele Vônck; organisatie zvc De Kneeschers
30 okt.  t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek        
26 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 oktober Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga! Asta Theater
29 oktober 31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
3 &4 nov. Halloween Genhout
4 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
8 november Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen. 

Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
12 november Roger Wijnen ATB Toertocht; Stichting Alpe du Genhout
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
2 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
8 december Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur
17 december Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Walrams Genootschap Valkenburg 9.30 uur
17 december Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 december   Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
17 december Voorverkoop 23e Mansluujzitting: Café D’n Dobbele Vônck; org. zvc De Kneeschers
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
31december Oliebollen- en wafelactie, Markt in Beek, org. Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek

2018
7 Januari 23e Mansluujzitting: Mondial; organisatie zvc De Kneeschers
9  t/m 12 april Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek   
20, 21 en Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”
22 april aanvang 20.00 uur in het Asta Theater , Markt 6, Beek
14, 15, 20, 21, 22 apr. Uitvoering Harvey, toneelvereniging Ons Genoegen
1 juli Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door 

Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek
29 okt.  t/m 1 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek  
3 november Kroningsavond van de 67e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
16 december Receptie van de 67e Lichtkoningin in het Asta theater Beek

Evenementenrooster

2017-2018

IVN Spau-Beek
Zondag 8 oktober

Paddenstoelen excursie
Paddenstoelen worden wel de bloemen van de
herfst genoemd. Dat klopt niet helemaal! 
Er zijn heel wat soorten die alleen in de winter of
in het voorjaar verschijnen. Slechts weinigen
weten dat er ruim 4000 soorten paddenstoelen
in ons land voorkomen. Omdat veel soorten
sterk op elkaar lijken is het vaak moeilijk om ze
op naam te brengen.
Henk Henczyk van de Paddenstoelen
Studiegroep Limburg laat ons kennis maken met
de vele facetten van het paddenstoelenrijk. 
Aan de orde komen o.a. de kleuren- en vormen-
rijkdom, functie, geneeskrachtige werking, 
eetbaarheid, giftigheid en de magie erom heen.
Houd de lokale bladen in de gaten en raadpleeg
regelmatig onze website.

Toegang is gratis.
Aanvang10.00 uur.
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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U of het bestuur van uw vereniging mag individuen, teams
of groepen voordragen voor de Sport-, Cultuur- en 
Waarderingsprijs. Deze kandidaatstelling mag betrekking
hebben op de eigen vereniging c.q. leden, maar ook 
kandidaatstelling van verenigingen c.q. personen buiten de
eigen geleding is toegestaan. Een kandidaatstelling moet
voorzien zijn van een motivering en moet passen binnen
de te stellen toetsingscriteria.

Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen.

Voordragen
Wilt u iemand voordragen? Dat kunt u doen door het 
voordrachtformulier in te vullen. Dit kunt u vinden op
www.gemeentebeek.nl/verenigingsondersteuning. 
Wij vragen u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat.
Ook verzoeken wij u om een motivering te geven waarom
hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van
de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot 16 oktober 2017. Het vrijwilligersplat-
form kiest vervolgens per categorie een winnaar.

De prijzen en criteria

Sport- en Cultuurprijs
Toetsingscriteria
- Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en 

publicitair karakter en/of
- Bovenlokale/internationale uitstraling en/of
- Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of 

individuele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren

- Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of 
internationaal niveau

- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 
2016-2017.

Waarderingsprijs
Toetsingscriteria
- Andere activiteiten met een uniek karakter en/of
- De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger

verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere

vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren
- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 

2016-2017
- Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond

treedt, maar voornamelijk "achter de schermen" bezig is
- Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek,
via info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222.

Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs
Tijdens de vrijwilligersavond op 15 november 2017 reikt de gemeente Beek in samenwerking
met het vrijwilligersplatform voor de zesde keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit.
De prijs is bedoeld om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente
Beek aan te moedigen.

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.

39
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Naast de algemene voorzienin-
gen van de gemeente, kunnen
ouderen in de gemeente Beek
ook een beroep doen op de
ouderenadviseurs van 
Partners in Welzijn (PIW). Zij
helpen met adviezen die het
langer thuis blijven wonen 
gemakkelijker kunnen maken.
Zijn er bepaalde voorzienin-
gen nodig? Zo ja, hoe kun je
die dan aanvragen? Hoe ga
je om met veiligheid in en om
het huis en op straat? Op die
vragen geven de adviseurs
graag antwoord. Het advies
is gratis en de adviseurs
komen bovendien graag
naar u toe.

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? Dat kan. De ouderenadviseur kan
hiervoor dan bij u op huisbezoek komen. Voor het
maken van een afspraak met een ouderenadviseur
kunt u contact opnemen met Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn (PIW), op maandag, dinsdag en
donderdag via 046 – 45 75 700 of via e-mail: 
avermeulen@piw.nl. Ook als u andere vragen heeft,
kunt u contact opnemen. 

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.

Ouderenadviseurs geven u graag advies
Mensen worden steeds ouder en blijven in toenemende mate langer zelfstandig thuis wonen.
Hierdoor kunnen er steeds meer hulpvragen ontstaan rondom bijvoorbeeld het wonen, 
welzijn en zorg. 

Gemeente Beek Informatiepagina | september 2017

Adviseur Martijn Vrancken 
‘Ik geef advies en help mensen
graag op weg’
Martijn Vrancken (66) is officieel ‘ouderenadviseur’. Maareigenlijk vindt hij dat geen goed woord. “Dat woord valt nietaltijd goed, het roept een verkeerd beeld op. Mensen willenniet oud zijn. Misschien moeten we een andere naam be-denken.” Vrancken is al 10 jaar ouderenadviseur en heeftinmiddels de nodige trainingen en bijscholingen achter derug. Hij weet dus waar hij over praat. “Ik ben goed op dehoogte van wat de gemeente Beek te bieden heeft, ik kaninformatie geven over wonen, maar ook over zorg en wel-zijn en ik weet waar informatie te vinden is, ook digitaal.” 

Preventief adviseren
De doelstelling van de adviseur is om mensen preventief teadviseren. “We kijken samen naar mogelijkheden op allerlei gebied. Wonen is daarbij een belangrijk item. Veel mensen willen op hun vertrouwde plek blijven wonen,totdat het niet meer gaat. Je moet echter op tijd nadenkenover alternatieven. Moet mijn woning worden aangepast, ofis het toch verstandig om te verhuizen? Ik stimuleer men-sen om daar zelf over na te denken en wijs ze de weg naarvoorzieningen die er zijn.” Het enige wat mensen hoeven tedoen, is bellen met PIW om een afspraak met een van deadviseurs te maken. “Tot vorig jaar kreeg iedereen die 75jaar of ouder was een brief van de gemeente en kon ik zelfcontact opnemen voor een adviesgesprek. Maar nu moetenmensen zelf dat initiatief nemen. Veel mensen weten datniet en dat is jammer.” 

Zo lang mogelijk zelfstandig blijvenWat is eigenlijk het mooiste aan zijn werk als ouderen-adviseur ? “Kijken hoe je mensen een drempel over kunthelpen. Ik kwam laatst bij een vrouw die het moeilijk vondom met haar rollator de straat op te gaan. Op de een of an-dere manier rust daar dan een taboe op. Toen heb ik haarin contact gebracht met een dame uit de buurt die ook meteen rollator loopt. Laatst kwam ik ze samen tegen op demarkt. Ze hadden het zichtbaar naar hun zin. Dat is danmooi. Als je je eigen keuzes wilt blijven maken, moet jesteeds oprecht naar je situatie kijken en nadenken wat jenodig hebt. Dan lukt het ook om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Samen erover praten en nadenkenover mogelijke oplossingen. Op tijd hulp vragen en dezeook goed organiseren met familie, vrienden en mensen inde buurt. Kijken hoe je elkaar tegemoet kunt komen. Daar gaat het om en daar help ik graag bij. Mensen hoevenme maar te bellen!”

september 2017 - NB no. 8:Layout 1  31-08-2017  08:02  Pagina 40



Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaak niet of onvol-
doende weten welke hulpmiddelen er zijn en welke vormen
van zorgtechnologie beschikbaar zijn als ondersteuning
om langer zelfredzaam te zijn. Ook zijn veel mensen er
niet van op de hoogte hoe ze deze hulpmiddelen kunnen
krijgen en weten ze vaak niet wat ze zelf aan hun eigen 
situatie kunnen doen.

Zorgtechniek Limburg (ZTL) en het Expertise Centrum 
Innovatieve zorg en technologie (EIZT) organiseren
daarom in samenwerking met het Huis voor de zorg voor
het tweede jaar op rij de Roadshow technologische 
hulpmiddelen in de zorg. 

Deze roadshow is een markt waarop diverse bedrijven hun
producten demonstreren. U kunt er kennismaken met 
diverse hulpmiddelen en zorgtechnologie door ze zelf uit te
proberen. Ook kunt u vragen stellen en informatie krijgen
over uw eigen situatie. 

Daarnaast zijn er tijdens deze dag workshops waarin 
deskundigen dieper ingaan op specifieke onderwerpen. 
U kunt dan denken aan ‘de toekomst van technologie in de
zorg, wat is er allemaal al?’, of 'hoe maakt u uw huis 
toekomstbestendig en welke hulpmiddelen heeft
u dan nodig?' 

De roadshow strijkt dit jaar neer in Beek op dinsdag-
middag 10 oktober 2017 in het Asta Theater Beek.

De gemeente Beek zal ook met een WMO-stand aanwezig
zijn.

Wethouder Thijs van Es zal om 13.00 uur de opening 
verzorgen. Het totale programma duurt tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar!

Van harte welkom en tot ziens op 10 oktober!

Roadshow technologische hulpmiddelen 
in de zorg komt naar Asta Theater Beek
Tegenwoordig is het de tendens om mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving
te laten wonen. Soms heeft iemand daar hulp of ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van 
familie en bekenden. Maar ook eenvoudige aanpassingen in en rondom het huis kunnen helpen
om langer zelfstandig te blijven wonen.

Op 15 november 2017 worden voor de vijfde keer de
jeugdvrijwilligersprijzen uitgereikt. Jongeren kunnen 
worden genomineerd voor deze prijs. 

Voor wie?
De jeugdvrijwilligersprijs is bedoeld voor Beekse jongeren
van 11 t/m 23 jaar. 

Om een prijs te kunnen krijgen, moeten zij zich inzetten
voor anderen (mantelzorg, vereniging, stichting). Denk
hierbij aan een inzamelingsactie organiseren, wekelijks
boodschappen doen voor een buurvrouw of helpen bij een
vereniging.

Op www.gemeentebeek.nl/verenigingsondersteuning
vindt u de criteria en kunt u een voordracht doen.

Wie geeft u op voor de 
Jeugdvrijwilligersprijs 2017?
Veel jongeren in Beek doen vrijwilligerswerk. Om het vrijwilligerswerk onder jongeren te sti-
muleren, is de jeugdvrijwilligersprijs Beek in het leven geroepen.
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De tiende editie van de jaarlijkse vrijwilligers-
avond komt eraan. 
Op 15 november 2017 zal het Asta Cultuurcen-
trum vollopen met enthousiaste vrijwilligers die
weer een jaar hard hebben gewerkt voor hun
vereniging, stichting of instelling. De vrijwilligers-
avond is bedoeld om deze mensen te bedanken
voor hun inzet.

De besturen van de Beekse vrijwilligers-
instellingen ontvangen een brief, waarmee 
ze hun vrijwilligers uiterlijk 29 oktober kunnen
aanmelden voor de vrijwilligersavond. 
Aanmelden kan dus, zoals elk jaar, alleen via
het bestuur van de vrijwilligersinstelling. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Tom Eijkelenberg (info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222).

15 november: 
10 jaar vrijwilligersavond Beek

In december van dit jaar valt de gemeentegids & kalender
2018 weer bij alle inwoners in de bus. De kalender zit
boordevol informatie over gemeentelijke zaken én interes-
sante weetjes vanuit de gemeenschap en hangt bij vele
huishoudens aan de  muur. Deze kalender is natuurlijk niet
compleet zonder uw evenementen. 
Wij horen graag uiterlijk 30 september 2017 van uw 
vereniging/organisatie welke evenementen voor volgend
jaar op het programma staan! Voorwaarde is dat het 
evenement toegankelijk is voor het publiek. Besloten 
bijeenkomsten worden niet opgenomen.

Geef bekendheid aan uw evenement
Het spreekt voor zich dat publicatie in de gemeentekalen-
der voor bekendheid van uw evenement zorgt. Mis deze
mogelijkheid dan ook niet! Evenementen die voor de 
kalender aangemeld zijn, worden bovendien gepubliceerd
op de online evenementenkalender op 
www.belevend-beek.nl. Ook wordt een selectie van de
aangemelde evenementen gepubliceerd op de elektroni-
sche lichtkranten. Deze staan op drie plekken in de 
gemeente. 

Is de datum van uw 
evenement op 
30 september nog 
niet bekend? 
Dan kunt u uiteraard uw
evenement ook later
doorgeven voor 
publicatie op 
www.belevend-beek.nl
en de lichtkranten. 
Vermelding in de 
gedrukte kalender is dan echter niet meer mogelijk.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden van evenementen kan via de website 
www.belevend-beek.nl (onderaan de homepage). 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn het evenement digitaal
door te geven, neem dan contact op met afdeling 
Communicatie via tel.nummer 046 – 43 89 222. 
Geef uw gegevens zo snel mogelijk door, uiterlijk vóór 
30 september 2017.

Aanmelden evenementen voor 
gemeentekalender 2018
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De gemeente Beek is een prachtige gemeente om in te
wonen: er zijn veel goede voorzieningen en deze zijn zeer
goed bereikbaar. Ook starters op de woningmarkt verdienen
een kans om hun eerste woning in onze gemeente te
kopen. Daarom heeft de gemeente Beek besloten de 
starterslening voort te zetten. De Beekse woningmarkt is
op onderdelen zeer aantrekkelijk. Dit zien we ook terug in
de huizenprijzen. De voorgaande starterslening hield hier
geen rekening mee met een maximale koopsom van 
€ 171.000. De starterslening 2017 is verhoogd naar 
€ 185.000. Hiermee vergroten we het aanbod aan 
woningen voor starters en maken we het voor meer 
starters mogelijk om hun eerste woning in de gemeente
Beek aan te schaffen. Beek heet starters welkom! 

Gemeente Beek steunt aankoop eerste woning
Droomt u ook van de aankoop van uw eerste woning? 

De gemeente Beek heet u graag welkom in onze 
gemeente. Daarom steunen wij de aankoop van uw eerste
woning door middel van de ‘starterslening’. De starters-
lening is een aanvullende lening op de eerste hypotheek,
bedoeld voor iedereen die voor het eerst een woning
koopt. Wil jij een woning kopen met een maximale 
koopsom van € 185.000 en is je hypotheek ontoereikend?
Grote kans dat je dan in aanmerking komt voor de starters-
lening.  

Het is dus zeker zinvol om de mogelijkheden voor een
starterslening na te gaan. Meer informatie over de 
starterslening is te vinden op de gemeentelijke website:
www.gemeentebeek.nl > Leven & Wonen > Wonen en 
Verhuizen > Starterslening. Ook is nadere informatie te 
vinden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederland: www.svn.nl

Voortzetting en verhoging starterslening Beek

Het NJOY-project van de gemeente Beek is inmiddels een
bekend begrip. Via NJOY maken kinderen van de Beekse
basisscholen kennis met een divers aanbod van sportieve
en culturele activiteiten. NJOY informeert kinderen en 
ouders door het verspreiden van activiteitenboekjes waarin
alle informatie over het NJOY-project te vinden is. Met in-
gang van het nieuwe schooljaar past NJOY haar werkwijze
aan. Alle informatie van NJOY is dan te vinden op de ge-
heel vernieuwde website. Denk hierbij aan informatie over
actuele activiteiten, foto’s en ook de inschrijfformulieren
voor deelname aan NJOY-activiteiten. 

De komende tijd zal er veel bekendheid worden gegeven
aan de nieuwe website en ontvangen leerlingen een flyer
op het moment dat er nieuwe activiteiten op de website 
gepubliceerd worden. 

www.njoybeek.nl

“Het is geweldig om te zien dat we in de afgelopen 
11 jaar duizenden kinderen kennis hebben laten maken
met sport, kunst en cultuur. Met de nieuwe website hopen
we nog meer kinderen te bereiken en te enthousiasmeren

zich aan te melden voor een of meerdere activiteiten
van NJOY!” zegt wethouder Thijs van Es.

We hopen in het nieuwe schooljaar ook weer
veel kinderen te zien bij de activiteiten van
NJOY. 

Margoo Timmermans & Tom Eijkelenberg
NJOY Gemeente Beek

Meld je ook aan voor de Facebookpagina van
NJOY om op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwe activiteiten:

Facebook: www.facebook.com/njoybeek

NJOY gaat digitaal!
Het bekende NJOY-boekje wordt vervangen door een moderne website
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Elektrisch rolstoelhockeyteam 
De Black Scorpions zoekt spelers en trainer

De Black Scorpions is een elektrische-rolstoelhockeyvereniging
met als thuisbasis Sportlandgoed De Haamen in Beek. Het
grootste deel van de leden is man, maar ook dames zijn meer
dan welkom. De leden lijden aan diverse spierziektes. De
meesten hebben Duchenne en nagenoeg iedereen zit perma-
nent in een elektrische rolstoel en maakt al dan niet gebruik
van beademing. Voor deze doelgroep is het heel moeilijk om te
sporten. Vandaar dat we ooit begonnen zijn met het hockey-
spel. En we zijn daarin behoorlijk succesvol. Sommige leden
spelen nog met een handstick, lukt dat met de spieren niet
meer, dan stappen ze over op een zogeheten schuifstick (voor-
aan de rolstoel bevestigd).
De Black Scorpions trainen elke twee weken op maandag van
19.30 tot 21.00u in de sporthal in Beek.

Trainer gezocht:
Aan de trainer die we zoeken vragen we om buiten de trainin-
gen zo’n 4 tot 5 keer per jaar aanwezig te zijn bij de competitie-
rondes om het team te coachen. De vereniging zoekt iemand
die affiniteit heeft met hockey en die mensen met een lichame-
lijke beperking wil begeleiden in hun sportbeoefening waaraan
ze zo veel plezier beleven.

Spelers gezocht:
Ben jij rolstoelgebonden en heb jij zin om je aan te sluiten bij
een gezellige vereniging die buiten de trainingen om ook leuke
dingen organiseert voor de leden en hun familie? Kom dan ge-
rust een keer kijken bij een van onze trainingen. Je mag ook
meteen meedoen als je dat wilt.

Meer informatie kun je krijgen via Peter Boers
(pboers@home.nl of 06 - 54221549)

Fitheidstest en beweegmarkt 
voor senioren

Op 11 oktober vindt er op sportlandgoed De Haamen een 
fitheidstest en beweegmarkt plaats voor senioren. Senioren 
in de leeftijd van 58- 80 jaar uit de gemeente Beek worden 
persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. 

De fitheidstest en de beweegmarkt staan in het teken van 
bewustwording en stimulering van bewegen en daarmee 
samenhangend een gezonde leefstijl. Uit de fitheidstest komt
een score die door een beweegadviseur met de deelnemer
wordt besproken. Ook kan men op de beweegmarkt proeven,
ervaren en beleven welke aanbieders er in de directe omgeving
aanwezig zijn om te ondersteunen of te adviseren bij het 
streven naar een actievere levensstijl.

Om direct de daad bij het woord te voegen, kunnen bezoekers
aan de dag zich meteen inschrijven voor een passend beweeg-
programma. Er zijn mogelijkheden voor iedereen om op eigen
niveau deel te nemen aan een sport- of beweegvorm die de 
interesse wekt. In de week na de fitheidstest kunnen senioren
deelnemen aan het beweegprogramma Sport & Spel 55+. 
Het programma bestaat uit een divers aanbod met een vaste
lesgever en een groep met gelijkgestemden.

Alle (sport-, cultuur- en ouderen-) verenigingen worden de 
komende weken geïnformeerd. Op deze manier kunnen we
zorgen voor een beweegaanbod dat in de directe omgeving
plaatsvindt.

Deelnemers ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post
(mits tussen de 58-80 jaar en woonachting in de gemeente
Beek). 

Verdere informatie over de fitheidstest kunt u lezen op de 
website van De Haamen: www.dehaamen.nl. U kunt ook 
contact opnemen met Stefan Smeets via email:  
ssmeets@dehaamen.nl.

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

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport-  en beweegmogelijkheden in Beek? 
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Tom Eijkelenberg via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 
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Wilt u als instelling, vereniging of stichting voor een goed
doel geld inzamelen? Dan hebt u een collectevergunning
nodig. Bij de verlening van de vergunning let de gemeente
niet alleen op het doel van de inzameling en de achter-
liggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip en
locatie van collecteren. Om spreiding in collectes te 
garanderen, is er door het Centraal Bureau Fondsen-
werving een landelijk schema opgesteld van perioden
waarin landelijke verenigingen collecteren. 

Plaatselijke instellingen of verenigingen kunnen hun 
collectes organiseren in de vrije perioden. Een collecte-
vergunning wordt afgegeven voor één kalenderweek,
zijnde maandag tot en met zaterdag. Het landelijke rooster
voor 2018, aangepast naar de Beekse situatie, kunt u 
terugvinden op www.gemeentebeek.nl > Direct regelen >
Collectevergunning. Hier treft u ook de uitgangspunten 
aan die de gemeente hanteert bij het uitgeven van 
collectevergunningen.

Collecterooster 2018 
beschikbaar
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Sport & Spel 50+
Maak eens kennis met dit 
leuke sport- en spelprogramma!

Hoe werkt Sport & Spel?
Elke week kunt u deelnemen aan de beweegles in de
sporthal. 

De lessen zijn zeer gevarieerd:
- Oefeningen voor het lichaam die bijdragen aan het 

verbeteren van kracht, conditie, evenwicht en coördinatie
- Sport- en spelvormen met aangepaste materialen
- Sportief wandelen in de buitenlucht

Tijdens de lessen kunt u op uw eigen niveau bewegen en
de lessen staan onder deskundige begeleiding.

Voor de lessen heeft u gemakkelijke kleding, sportschoenen
en een handdoek nodig.

Voor wie?
De lessen zijn bedoeld voor 50+’ers, zowel mannen en
vrouwen die gezellig willen bewegen.

Waar vindt Sport & Spel plaats? 
De activiteiten vinden plaats in de Sporthal van Sportland-
goed De Haamen. Eén keer per week, op woensdagavond,
vindt de les plaats in Gymzaal Proosdijveld te Beek.

Wanneer is Sport & Spel?
Maandag 09.30 – 10.30 uur
Dinsdag 09.00 – 10.00 uur

10.15 – 11.15 uur
Woensdag 19.00 – 20.00 uur*
Donderdag 09.30 – 10.30 uur
Vrijdag 10.00 – 11.00 uur

* Gymzaal Proosdijveld, Olterdissenstraat 3, Beek. 
(Catharina Louboure basisschool)

Wat zijn de kosten?
Een losse les sport en spel kost € 3,70
Een knipkaart voor 10 lessen kost € 33,30 (2017)

Informatie en aanmelden
Receptie Zwembad De Haamen
De Haamen 1, Beek, T 046 436 01 80
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Nieuwe cursus “MEER MET MINDER GELD”
In het najaar start Partners in Welzijn voor de inwoners van Beek, Schinnen
en Stein met een nieuwe cursus “Omgaan met geld” van het Nibud.
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Het huiswerkproject is in 1992 ontstaan en heeft al een groot aantal leerlingen 
geholpen bij het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van hun 
leerresultaten. In kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen per vrijwilliger wordt aan 
dit aandachtsgebied gewerkt. Zo wordt een rustig werkklimaat gecreëerd.  Een deel 
van de vrijwilligers van dit project is (oud)vakdocent.

Er is momenteel nog voldoende plek. Het huiswerkproject vindt plaats in de Basisschool
de Bron in Neerbeek, Beijensweide 19, 6191 EK Beek:

We starten het nieuwe seizoen op de maandag  van 16.45 uur tot 17.45 uur. 
Bij voldoende kinderen kunnen we uitbreiden naar de dinsdag en/of donderdag.

Voor deelname aan het huiswerkproject geldt een zo laag mogelijke eigen bijdrage,
zodat deelname voor iedereen betaalbaar is.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met: 
Partners in Welzijn, Maarten Wehrens
Molenstraat 158, Beek, telefoon: (046) 4575700, e-mail: mwehrens@piw.nl

Start huiswerkproject Beek schooljaar 
2017-2018 op nieuwe locatie

De training is bedoeld voor iedereen die beter om wil kunnen gaan met zijn of haar geld. 
Dit kunnen mensen zijn die hun baan hebben verloren, mensen met een laag inkomen, mensen
met schulden, etc.

Deelnemers leren hoe ze beter uit kunnen komen met hun inkomen en verleidingen kunnen
weerstaan. Het zelfvertrouwen van eerdere cursisten is sterk toegenomen, ze zijn bewuster 
omgegaan met hun geld en ze hebben het gevoel  dat ze meer invloed hebben op hun 
financiën. Eerdere cursisten hebben de training met veel plezier afgesloten! 

Het gaat om een cursus die voor iedereen te volgen is. Gezelligheid staat voorop. 
Hierdoor is het gemakkelijker om van elkaar te leren en gewoonten te doorbreken. 
In de vorige training zijn zelfs hele mooie vriendschappen ontstaan.

Er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek, waarin ook huiswerkopdrachten staan.
• De cursus duurt 8 tot maximaal 10 weken lang en wordt gegeven op donderdagochtend. 
• Er zal een training starten in Beek en in Stein bij voldoende aanmeldingen.
• De start van de training zal zijn in oktober.

Net als de vorige training wordt ook deze training gratis aangeboden.

Interesse? 
Neem contact op met Partners in Welzijn, Miranda Brangers, 
tel 046-4575700 of mail: mbrangers@piw.nl.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

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

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

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

Beek/ De “De Carmel” in de muziekschool, 
Carmel: Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en
donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

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

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: MFC “De Molenberg”, 

Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

• Nagelservice (V1949)
De bewoonsters van woonzorgcentrum willen graag geholpen 
worden bij het verzorgen van hun nagels. Vrijdagmorgen tussen
9.00 uur en 12.00 uur bieden we de gelegenheid om de nagels te
laten verzorgen en/of lakken.

• Ondersteuning van creatieve activiteiten (V1948)
Voor wijksteunpunt Franciscus in Beek zijn we op zoek naar 
mensen die de creatieve activiteit op maandagmiddag van 
14.30 uur tot 16.30 uur willen ondersteunen. Samen met de 
dagbestedingscoach bereid je de activiteit voor.

• Maatschappelijk begeleider huisvesting (V1073)
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers of stagiaires die nieuwe 
vluchtelingen begeleiden. Hierbij draait het vooral om het vergroten
van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen. De nieuwkomer weet
namelijk de weg niet in Nederland.

• Maatje voor ouderen in Beek (V1547)
Wilt u iets betekenen voor de ouderen (55+) in Beek? U gaat dan
samen met de oudere bekijken en bespreken welke interesses en
wensen er zijn met als doel (nieuwe) contacten te leggen. Dit kan
bijvoorbeeld door activiteiten buitenshuis te ondernemen.

• Informatiebijeenkomst netwerkcoach! (V1958)
Met dit project zetten wij vrijwilligers in om het sociale netwerk te
versterken. Na een training bent u in staat mensen te motiveren,
leert u mensen hulp te vragen en er eens wat vaker met anderen op
uit te gaan en zoekt u samen met de cliënt mogelijkheden om meer
invulling aan de dag te geven.
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