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Deze editie wijst weer
vooruit op herdenkingen van
gebeurtenissen die we nooit mogen
vergeten.
Er is natuurlijk ook aandacht voor de
jaarlijkse QueensParade op 27 april zoals
die alleen in Beek wordt ingevuld.
Er is ruim aandacht voor een terugblik van een geslaagde
Paasveemarkt, waarbij de lentezon ook alvast een bijdrage leverde.
Een ‘Blikvanger’ die afsluit met een uitnodiging voor talentvolle
schrijvers of schrijfsters. Wij laten ons graag verrassen in dezen en zien
de reacties volverwachting tegemoet.
Als we over talentvol spreken, dan wijzen we ook graag nog op de
verplaatsing van het komende ‘Cultuurcafé’: Jong en talentvol.
Van kunst en concert kunt u ook weer genieten in het
St. Hubertus Kunstcentrum in Genhout.
Ter herinnering wijs ik nog eens op de mogelijkheid om digitaal kennis
te nemen van ons blad. Vanaf 1 januari 2016 kunt u namelijk via
www.nuutsbaeker.nl ook nog in voorgaande
edities bladeren.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier
met deze editie.
Wiel Heijnen,
eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

OOK VOOR HEERLIJKE
WARM EN KOUD BELEGDE BROODJES
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Toneelvereniging ONS GENOEGEN
Toneelvereniging Ons Genoegen is begin 2015 begonnen met twee jeugdgroepen.
De jeugd van 11 t/m 14 jaar en de jongeren van 15 tot 18 jaar.
Samen hebben ze zich in mei 2015 met “Door ôs bekeeke” aan u voorgesteld.
Nu zijn de super-enthousiaste jongeren
van Toneelvereniging Ons Genoegen met
recht heel trots op het feit dat ze u hun
eerste avondvullende voorstelling mogen
presenteren, een komische thriller!
“Sjimme in de Nach”
Het doet ons veel genoegen u te mogen
uitnodigen bij de nieuwe productie van
ons jongerentoneel “Sjimme in de
Nach”. Na maanden repeteren onder leiding van regisseur Marcel Lemaire is het
dan eindelijk zo ver! De jongeren hebben
hun uiterste best gedaan om u te trakteren op een komische thriller die u nog
lang bij zal blijven.
U wordt meegenomen naar Engeland,
1928.
Sir William Watherfield gaat naar Afrika,
op safari. Zijn echtgenote lady
Josephine blijft alleen achter in het landhuis. Nou ja, alleen….
De stokoude butler Harley strompelt
angstaanjagend door het huis. Amy de
secretaresse is er ook. Een secretaresse
met wurgneigingen.
Cathy Watt is het nieuwe dienstmeisje
dat haar opwachting maakt.Pauline, de
zus van Josephine, is gokverslaafd en
komt enige tijd goedkoop wonen. Bruce
Bramberry kondigt zich aan als journalist die reportages maakt over oude
landhuizen, een gladde jongen!
En dan verschijnt ook nog inspecteur
John Sharp ten tonele. Een oude liefde
van lady Josephine.

Bent u er ook benieuwd naar hoe onze jongeren “Sjimme in de Nach” aan u zullen
presenteren? Reserveer dan een kaartje via jeugdtoneelonsgenoegen@gmail.com,
kaartjes kosten € 7,50 per stuk.
Toneelvereniging Ons Genoegen wil hierbij iedereen uitnodigen om te komen kijken.

Donder en bliksem bepalen de sfeer.
Zeker wanneer sir William onverwachts
weer thuis komt.

Uiteraard kan er na de voorstelling gezellig worden nagepraat onder het genot van
een hapje en drankje.
Komp geer auch kieke?

De voorstellingen van “Sjimme in de Nach” zijn vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
om 20.00 uur, in zaal Vroemen in Genhout. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een BiblioNova
vestiging bij u in de buurt!
(www.biblionova.nl)

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

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Baton Rouge Band op reis naar Filzmoos

Sinds het eerste officiele optreden van
de Baton Rouge Band, 19 okt.2014, beginnen we langzaamaan een begrip te
worden in Beek en omstreken.

met een echt Oostenrijks drankje,
Almdudler en zochten daarna een
plaatsje in een Oostenrijks decor. Na
een inleiding door de ‘burgemeester van
Filzmoos’ werd het hele programma toegelicht en werden de verschillende
taken (babysitten en wassen/strijken)
verdeeld onder de medereizigers. De
VVV van Filzmoos had ons enkele pakjes
met typisch Filzmoozer lekkernijen toe
doen komen die in de pauze verloot werden. Na nog enkele huishoudelijke mededelingen, zoals de munteenheid in
Oostenrijk werd de avond onder het genot
van een drankje gezellig afgesloten.
Tijdens de paasveemarkt heeft de Baton

Dit jaar gaan we met een trouwe
schare fans op concertreis naar
Filzmoos in Oostenrijk en dit
wordt een geweldige week!

Rouge Band, onder het genot van een
heerlijk zonnetje, in de tuin van Ron
Martens gespeeld. Het was de hele middag erg druk. Ook de kunstenaars hebben hier en daar wat stukken verkocht.
Ook hier hebben we natuurlijk flink geflyerd voor onze reis.
Op het eind van de dag waren al
onze foldertjes op en hebben zich,
in de loop van de week, nog verschillende mensen ingeschreven.
Dus bus is nu bijna vol maar er zijn
nog een paar plaatsen beschikbaar. Dus wil je nog mee op een
heerlijke verzorgde reis naar
Filzmoos aarzel dan niet en meldt
je nog aan. Wees er snel bij want
vol = vol!

Zaterdag, 28 februari hebben we
een drukbezochte informatieavond gehad in het, voor de gelegenheid passend aangekleede,
Auwt Patronaat.
Onze gasten werden ontvangen
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Moederdag Actie 8 mei
Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Refill-inkjets
Verkoop top 60 CD / DVD
Dagbladen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen
zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

Postkantoor
4

Servicepunt

Servicepunt

Middel
Bienestich Aardbeien
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 5 mei
en
Pinkstermaandag 16 mei
Gesloten
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
gesloten
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 16.00 uur
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KBO Beek: natuurlezing
Titel: “Een wandeling door het Savelsbos en het Bunderbos”
Presentator: De heer Olaf Op den Kamp
Datum, tijd en plaats: WOENSDAG 20 april om 14.00 uur
in onze Soos, Molenstraat 158 in Beek

Tijdens deze middag zal de heer Olaf Op
den Kamp een lezing houden over het
Savelsbos, het Bunderbos.
Het Savelsbos, op de oostelijke Maasdalhelling in de gemeente EijsdenMargraten, kent een lange historie.
Regelmatig worden hier sporen uit de
steentijd aangetroffen. Zoals de prehistorische vuursteenmijnen, het oudste archeologische en industrieel monument
van Nederland. In het bos vind je bovendien een rijk planten- en dierenleven.
Droogdalen, in Limburg grubben genaamd, doorsnijden de hellingen van het
Savelsbos. Ze zijn gevormd door het uitslijpen ervan door afstromend regenwater. In de bossen leven bijzondere dieren
als Hazelmuis, Eikelmuis en Wijngaardslak. De oude loofbomen vormen een eldorado voor holenbroeders.
Ook de das voelt zich thuis in dit bos.
Zeer bijzonder is de aanwezigheid van
amandelwolfsmelk. Daslook kent hier
een massale bloei, evenals de zwarte rapunzel.
In het Bunderbos tussen Meerssen en
Elsloo vind je vele bronnen en beken.

Dat levert prachtige wandelroutes en
rustieke picknickplekjes op. Bijzondere
diersoorten zoals de vuursalamander
vinden hier onderdak. In het voorjaar
zorgen de slanke sleutelbloem, pinksterbloem en dotterbloem ervoor dat de
bronbeekjes in een waar kleurpalet veranderen.
Na de pauze komen andere gebieden
aan bod waaronder het Geuldal bij Epen
met zijn uitgestrekte boterbloemrijke
graslanden waartussen ook Zinkviooltjes groeien.

Een ander bijzonder element van het
Zuid-Limburgse landschap zijn de kalkgraslanden met bijzondere planten als
Wilde marjolein, Duifkruid en Wilde tijm.
De Sint-Pietersberg met meer dan 40
soorten dagvlinders is een waar vlinderparadijs. De bekendste fladderaar is de
Koninginnepage, maar de Veldparelmoervlinder, Spaanse vlag en het
Boswitje zijn niet minder mooi.
Het belooft een interessante middag te
worden. (Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd)
Graag opgave voor deelname bij
R. Kiers tel. 046 437 33 47
e-mail: roel.kiers@gmail.com
U bent van harte welkom.
(ook niet-leden)
Het Bestuur KBO BEEK

IVN Spau-Beek
Zondag 22 mei

Dagwandeling Lemiers, Vaals, Harles.
Vertrekpunt: parkeerplaats bij het gemeentehuis Beek 9.00 uur.
Carpoolen mogelijk.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelname is gratis.
Adres: Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek
Info: René Vroomen 0475-483404 en www.ivnspaubeek.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Vanaf nu kunt u ook terecht voor de uitleen & verhuur
van hulpmiddelen !

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Woensdag 27 april 2016 Koningsdag!
Middagprogramma
(van 13.00 tot 16.00 uur) voor jong en oud.
Het middagprogramma staat in het
teken van sport, spel en entertainment
voor iedereen. Naast de gebruikelijke
vrijmarkt, het springkussen en de
pannakooi voor de kinderen zijn er dit
jaar veel leuke workshops en is er een
voetbalactiviteit.
Ook dit jaar hebben wij de beschikking
over een mooi groot podium.
Jullie worden allemaal uitgenodigd om
deel te nemen aan BEEK GOT TALENT!
Wil je een liedje zingen, bespeel je een
instrument of wil je een dansje doen, alleen of met een groepje, een goochelact, of misschien kan jouw huisdier een
kunstje?
Alles is mogelijk. Pappa’s, mamma’s,
oudere broers en zusjes, iedereen is
welkom.
Een deskundige vakjury zal jullie
optreden beoordelen en de winnaar
krijgt uiteraard een mooie prijs en de
wisseltrofee.
Het zou natuurlijk leuk zijn als je het

optreden doet in gepaste kleding.........
oranje - rood - wit - blauw!
Aanmelden voor BEEK GOT TALENT
kan alleen via de website
http://www.queensparadebeek.nl

Er worden diverse workshops
aangeboden.
Voor € 5,00 kun je al aan 4 workshops
deelnemen. (deelnamekaarten te koop
in de witte tent van de organisatie).
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden
voor een lekker ijsje, drankje en een
hartige hap. Kortom veel leuke
attracties voor jong en oud.
Samenvatting middagactiviteiten:
Springkussen
Kindervrijmarkt
Pannakooi
Voetbalactiviteit
Demo EHBO met o.a. reanimatie
Workshop cupcakes
Workshop zeepjesketting maken

• Workshops Harambee (2 stuks)
sleutelhangers en fotolijstjes van
piepschuim maken
• Knutsel workshop
• Workshop snoepketting maken
• Schminken
• Tombola

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
6

Uiteraard vindt er ook weer de QueensParade plaats in Beek waaraan kinderen
kunnen deelnemen met versierde
fietsen, skelters, bolderwagens enz.
Verkleed je als koning of koningin en
maak kans op een prijs.
Er zijn 2 categorieën, een van 5 t/m 8
jaar en een van 9 t/m 12 jaar.

AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

- Tabak en Sigaren
NIEUWE
- E-Sigaret
- Woonaccessoires
ADVERTENTIE
en Kado
- Lederwaren
van Bear Design
- Noveenkaarsen

Avondprogramma:

LEMMENS-HOVER

C K S H U YS B
A
E M ABAK & KADO... E E K
T

Namiddagprogramma:
Van 16.00 tot 18.00 treedt
TRIO PARADISE op!

•
•
•
•
•
•
•

G

Terrassen, buffetten en catering de
gehele middag en avond open!!

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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12de Editie QueensParade Beek!
startnummer op te halen, dan mag je
wel meefietsen, echter kun je niet in de
prijzen vallen.
Vanaf 19.00 uur zal het centrum van
Beek een bonte stoet van kleur en
geluid zijn!

De kinderen zijn welkom vanaf 18.30 uur,
maar moeten uiterlijk om 18.45 uur aanwezig zijn op de Markt met de versierde
fiets, skelter of ander voertuig.
Inschrijven kan alleen op de markt tijdens het middagprogramma tussen 13.00 en 15.30 uur.
Iedereen die inschrijft krijgt dan een
gratis startnummer. Tussen 18.30 en
18.45 uur worden de kinderen
beoordeeld door een jury. Deelnemers
moeten wel zelfstandig kunnen fietsen
(bolderwagens met behulp van
ouders!).
Kinderen die niet kunnen fietsen of het
tempo van de parade niet kunnen volgen
blijven op de markt. Ben je niet in de
gelegenheid om ’s middags een

Kinderen met versierde voertuigen en/of
verkleed als koning/koningin trekken,
onder begeleiding van de organisatie,
samen met diverse muziekkorpsen, gedecoreerden in mooie auto’s en andere
groepen door de straten van Beek in
een prachtige StreetParade.
De volgende topkorpsen zijn te
bewonderen tijdens de taptoe:
- Drumfanfare en Majorettekorps
IRENE/LUCIA uit Beek;
- De RIJNMONDBAND
uit Schiedam;
- Showband METRO
uit Scheveningen;
- Jachthoorn en
trompetterkorps EDELWEIS uit
Heerlen.
De afsluiting is als vanouds met
een schitterend vuurwerk.

Jachthoorn en trompetterkorps
Edelweiss

7ddWijhWWj(+#(-=[b[[d
med_d]_dh_Y^j_d]Z[ped$db

Rijnmondband

Showdrumfanfare METRO
Wij vragen onze bezoekers om vooral
mee te doen aan de collecte.
Zeker in deze tijd is het voor de
organisatie een welkome aanvulling op
het toch altijd weer krappe budget!

Al met al bevat deze
Koningsdag een goed gevuld
programma van 13.00 uur
tot circa 22.00 uur!!!

Drumfanfare en Majorettenkorps
Irene/Lucia

PEDM;H?D==EH:?@D;DLBE;H;DI>KJJ;HIHEBBK?A;D8;>7D=
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Op de koffie bij Esther
met enkele collega wetenschappers liggen er inmiddels vier studieboeken op
de plank. De studieboeken publiceerde
zij onder haar meisjesnaam Esther
Bakker.
Bijna haar hele leven stond en staat nog
steeds in het teken van schrijven. Ze
heeft aan veel schrijfwedstrijden meegedaan en vele schrijfcursussen gevolgd.

Persbericht:
Schrijfster uit Beek debuteert met
Young-Adults-roman Daan & Nadia.
De aandacht van de redactie werd natuurlijk meteen getrokken door de woorden ‘schrijfster uit Beek’. Vers van de
pers. Daar wilden we meer over weten.
Aan mij werd de eer gegeven om contact op te nemen met Esther Walraven.
Esther nodigde mij uit om bij haar koffie
te komen drinken. Aan tafel met een
grote kop koffie en maar liefst zeven
boeken voor mijn neus.

Wie is Esther Walraven?
Esther is 42 jaar oud, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze vertelt dat ze
niet geboren en getogen is in Beek.
Maar geboren in Hoorn en opgegroeid in
Grootebroek Noord-Holland.
Na haar middelbare schooltijd in
Enkhuizen wilde Esther Gezondheidswetenschappen studeren en besloot dit
in Maastricht te gaan doen. Na afronding van de studie heeft Esther eerst
een tijd gewerkt aan de Universiteit
Maastricht, daarna als docente aan de
Academie Verloskunde Maastricht. In
die tijd merkte zij dat er niet één goed
boek was over onderzoek in de gezondheidszorg. Vandaar dat ze besloot er zelf
een te gaan schrijven. In samenwerking
8

Hoe ben je in Beek terecht gekomen?
Inmiddels leerde ze “eine Mestreechse
jong” kennen en veranderde haar naam
in Esther Walraven. Met haar man en ondertussen drie “Baekse jonges” woont
zij al 18 jaar in de gemeente.
“Beek heeft alles, van winkels tot basisscholen en natuurlijk een bibliotheek.”
Esther hoopt dan ook vurig dat de bibliotheek zal blijven voortbestaan.
Wanneer ben je begonnen aan
het boek?
Het boek Daan & Nadia schreef zij in
2011. De uitgever zag wel iets in het
boek maar vond de tijd er nog niet rijp
voor. De doelgroep jong volwassenen
was nog moeilijk te bereiken. Maar thans
bestaat er een groep Young Adults (14+)
die bereikt wordt door literaire Events.
Jongeren gaan niet zo snel naar een
boekhandel of naar de bibliotheek. Om
hen te bereiken worden er Events georganiseerd met bijv. een fotoshoot met de
auteur, workshop illustraties maken,
bloggen en leuke goodiebags. Voor jongeren zijn er ook boekenwebsites waarop zij vragen kunnen stellen aan een
schrijver of schrijfster.
Esther werd onlangs voor de promotie
van haar boek uitgenodigd door Young
Adults leesclubs in Amersfoort, Rotterdam en Alphen aan de Rijn. Samen met
jongeren praten over het boek.
Waar gaat het boek over?
De roman is op 10
februari uitgekomen en vertelt het
verhaal van twee
jongeren, die
beiden geconfronteerd worden met
de onvoorspelbaarheid van het
leven.
Na een optreden
met zijn band kan de
zeventienjarige Daan niet
meer op zijn benen staan. Men
denkt aan alcoholvergiftiging, maar het
blijkt ernstiger. De onvoorstelbare diagnose zet het leven van de altijd optimistische en sportieve Daan op zijn

kop: hij heeft een hersentumor.
De vijftienjarige Nadia is in alles het tegenovergestelde van Daan: ze is somber, teruggetrokken en snijdt zichzelf.
Op een dag gaat het helemaal mis.
Wanneer de twee elkaar toevallig tegenkomen in het ziekenhuis, ontstaat
er een voorzichtige band. Terwijl Nadia
worstelt met het leven, vecht Daan
tegen de dood. Hun band wordt steeds
hechter, maar voor hoe lang?
Hoe kwam je aan informatie over
het thema?
Bij het schrijven van het boek kon Esther
gebruik maken van haar kennis als gezondheidswetenschapper en haar werkzaamheden als universitair docente psychologie.
Om het verhaal zo geloofwaardig en
waarheidsgetrouw mogelijk te maken
heeft ze veel gesprekken gevoerd over
de behandeling en beleving van de ziekte. En research gedaan in het AZM
(Maastro clinic) waaronder een rondleiding in de bestralingskamer.
Esther beseft dat het thema, twee jongeren die kampen met grote problemen
in hun leven zoals een ongeneeslijke
ziekte, heftig is. Maar desondanks blijft
het verhaal luchtig.
Heb je nog meer boeken
gepubliceerd?
In 2015 verscheen ‘Waarom achtbanen
te gek zijn!’ Geïnspireerd door het thema
van de Kinderboekenweek ‘Raar,maar
waar!’ Een informatief en grappig boek
over psychologie, over de werking van
de hersenen. Wetenschappelijke weetjes over hersenen en gedrag maar dan
voor kinderen. Als wetenschapper was
dit een hele uitdaging. Hoe leg je kinderen iets uit in voor hun begrijpelijke taal
en dan moest het natuurlijk ook allemaal
kloppen. Het
manuscript
werd natuurlijk onderworpen aan het
kritische oog
van haar collega wetenschappers en
uiteraard
diende haar
jongste zoon
als proeflezer.
Na hun goedkeuring kon
het boek naar
de uitgever.
Naar aanleiding van het thema van de
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Walraven
Kinderboekenweek ‘Feest!’ publiceerde
Esther in 2014 samen met Li Lefébure
het avontuurlijke jeugdboek ‘Het magische wereldfeestenboek’. De schrijfster
Li (auteur van een vijftal kinderboeken)
leerde zij kennen tijdens een schrijfcursus. Haar schrijfstijl paste bij de hare en
samen schreven ze een boek over twee
vriendjes die in een bibliotheek een gouden boek vinden waar ze in kunnen
stappen en terecht komen op allerlei
feesten. Ze belanden overal op de wereld op feesten en ontdekken hoe en
waar er in de wereld feest wordt gevierd.

in de categorie Young Adult, geïnspireerd op het programma ‘Ik vertrek’.
Ook voor het thema van de Kinderboekenweek 2016 ‘Opa en Oma’ heeft
ze een voorstel ingediend.
Dus als de uitgever akkoord geeft dan
zal er voor Esther weer een drukke tijd
aanbreken.
En de twee vriendjes uit het boek wereldfeesten? Die zouden wel eens een
reis naar Mexico kunnen gaan maken.

Ook de twee andere kinderboeken zijn
verkrijgbaar of te bestellen bij boekhandel Bruna en bij elke andere boekhandel.

Waar kunnen de inwoners van de
gemeente Beek en omstreken je
nieuwe boek kopen?
Het boek is o.a. te koop bij boekhandel
Bruna:
Hoe combineer je je werk,
gezin en schrijven?
Drie dagen per week is zij werkzaam als
docente psychologie. Daarnaast heeft
ze haar gezin.
Gelukkig zijn de twee oudste zonen op
een leeftijd dat ze hun eigen leven beginnen te leiden.
Maar als er een deadline gehaald moet
worden kan het zijn dat er per avond een
hoofdstuk geschreven moet worden. Is
de druk erg hoog dan sluit ze zich met
enkele collega schrijfsters een weekend
op, in een huisje in de Ardennen en dan
is het alleen maar schrijven en van mekaar lezen.
Komt er een vervolg op je boeken?
De studieboeken dienen zo wie zo om
de paar jaar herschreven te worden. Als
de informatie te oud wordt dan zijn de
boeken niet meer bruikbaar en worden
ze niet meer door de opleidingen aangeschaft.
Op mijn vraag of er een vervolg op Daan
& Nadia komt, krijg ik niet meteen antwoord. Voor haar is het boek af. Maar
soms denkt ze wel eens hoe zou het
leven van Daan & Nadia er in de toekomst uitzien?
Toch verklapt Esther dat er een voorstel
bij de uitgever ligt voor een nieuw boek

Titel: Daan & Nadia
Auteur: Esther Walraven
Aantal pagina’s: 272
ISBN: 9789000346417
Prijs: € 15,00
ISBN E-BOOK: 978900346424
Prijs E-BOOK: € 11,99
Genre: Young Adult
Uitgeverij: Van Goor

Noot van de redactie: hebt u ook een
boek geschreven of komt er binnenkort
een boek van u uit? Laat het ons weten
via nuutsbaeker@ziggo.nl. En misschien
komen we dan ook bij u op de koffie!
Sylvie Gulikers

Signeersessie ter promotie
van haar nieuwe boek.
9
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

11e jaargang nr 4 (april )1986
….. Er zijn deze maand weer heel wat feesten te verwachten.
….. De voorpagina geeft aan dat de KBO (katholieke bond
van ouderen) afdeling Beek een groot feest heeft.
St. Jozef bestaat al 25 jaar. Dus een zilveren feest.
In het jubileumprogramma zijn bezoekjes gepland aan de
siroopfabriek, betonfabriek Gelissen, Disteleerderij
Hennekens, toneeluitvoering in de ASTA, korenmiddag,
scholenbezoek. In de sporthal zaalvoetbal en handbaldemonstraties. Zwemdemonstratie in het zwembad.
Muziekschool. Kunsti In het gemeentehuis.Koffietafel in
auwt Baek , en eucharistieviering in de kerk. Als ze dan
nog niet moe zijn.....
….. Het evenementen service komité zorgt ervoor dat het
fanfarekorps der Limburgse Jagers een concertavond
verzorgen in Beek.
….. Van Winkel wijdt een artikel aan de Klaagmuur van
Kelmond. Bij het huis “mit de trepkes” tegenover de
sjmeed, stond dit overblijfsel van het huis waarvan de
resten in 1988 gesloopt werden. Een heel verhaal apart.
(nu staan er twee nieuwe woningen).
….. Het oranjecomité heeft met de diverse dorpskernen een
geweldig oranjefeestprogramma opgesteld. Er is weer
overal wat voor de kinderen en de ouderen te doen.
….. De Beeker kunstenaar Jef Scheffers is weer terug in

Beek. Een grote tentoonstelling van zijn werk in de
benedenhal van het gemeentehuis.
….. Vooraankondigingen:
….. Gemengd koor Neerbeek bestaat 30 jaar. Hoera, driewerf
hoera.
….. Zaalvoetbalver. De Haantjes weer kampioen. Hoera,
driewerf hoera.
….. Huize Franciscus bestaat 10 jaar met als motto,”oud zijn
in Beek is best lekker.” Hoera, driewerf hoera.
….. Het houdt niet op. T.S.M.K.Lucia bestaat 15 jaar.
Hoera, driewerf hoera.
….. Drumfanfare Schowband IRENE werd in Den Bosch
kampioen 2e divisie. Hoera, driewerf hoera.
….. En dan een vereniging die pas is opgericht.
”Schietvereniging Keulsteeg”. Hoera, driewerf hoera.
En veel succes in de toekomst.
….. Wie weet nog wat “eine wumpel” is?
Onze vriend Frans Ramaekers vertelt alles over dit onderwerp in zijn Baeker Sjpraok.
….. De afdeling Veilig Verkeer Nederland afdeling Beek gaat
een verkeersquiz houden. Doet u mee? Dan naar de ASTA.
….. Wilt u goed naar muziek luisteren. De muziekschool geeft
hierover een cursus.
….. Wilt u liever gitaar spelen... Ook hier is een cursus voor.
Met muziek door het leven.... Japo

BIJZONDERE MEUBELMAKERS
VOOR BIJZONDERE MENSEN
->

HERSTOFFEREN

VOOR

NA ->

BIJ ONS MEER DAN EVEN EEN NIEUW STOFJE.
MOL & GEURTS maakt al sinds 1890 meubels in eigen atelier.
Uw herstoffering is bij ons in vertrouwde handen.
Hoe wij dat doen? Neem een kijkje op www.molgeurts.nl/herstofferen

50%
KORTING
OP
DE STOF

WWW.MOLGEURTS.NL
Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard
(Handelsterrein Bergerweg)
E-mail: info@molgeurts.nl
Openingstijden showroom:
din. t/m vrij. 10u - 17u - zat. tot 16u

BEL NU DIRECT VOOR
EEN GRATIS OFFERTE

046-4519922

Korting geldt bij een door ons uitgevoerde herstoffering
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Koningsvogelschieten Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Op Hemelvaartsdag
donderdag 5 mei schieten de
schutters van Schutterij
St. Laurentius Spaubeek
weer voor het jaarlijkse
Koningsschap tijdens het
Koningsvogelschieten.
Het is de eerste gezamenlijke activiteit van het nieuwe schuttersseizoen. Voor de schutters behoort
deze dag tot de meest spannende
en bijzondere dag van het jaar.
Donderdag 5 mei zal bestaan uit een Heilige Mis, bezoek aan het kerkhof en koffietafel in de morgen. In
de middag zal het oude Koningspaar worden opgehaald en na het ophalen van de genodigden zal er om
16.00 uur worden geschoten op de vogel.
Locatie; nabij het MFC ’t Raodhoes, Musschenberg
101. Iedereen is van harte welkom om deze spannende strijd bij te wonen.
Nadere informatie op www.schutterijspaubeek.nl

Oranje Fonds Collecte door Schutterij Spaubeek.
Van 1 tot en met 7 mei zal Schutterij St. Laurentius
Spaubeek samen met het Oranje Fonds collecteren in
Spaubeek en Genhout. Van het bedrag dat de schutterij
ophaalt, krijgen zij zelf de helft. Daarmee willen ze nieuwe
instrumenten en het onderhoud van de uniformen deels
bekostigen. De andere helft van de opbrengst besteedt
het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Limburg.
Giften worden zo voor 100 procent besteed en blijven altijd dichtbij.
Met de Oranje Fonds Collecte helpt het Fonds in heel
Nederland stichtingen en verenigingen om extra euro’s op te halen.
Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, licht toe:
“Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. En
daar is altijd extra geld voor nodig. Met de collecte helpen we hen
daarbij en we hopen dat veel mensen willen bijdragen.”
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der
Nederlanden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als
beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds. Zij bezoeken initiatieven,
reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet.

KONINGSDAG NEERBEEK
Ook dit jaar organiseert Kinder Vakantiewerk Neerbeek
samen met Muziekkorps St. Callistus traditiegetrouw
voor de jeugd weer een gezellige ochtend in en rondom
gemeenschapshuis “Oos Heim”.

Vanaf 9:30 uur kunnen de kinderen hun fiets versieren,
kinderspellen spelen en geschminkt worden.
Hiervoor zijn leuke prijsjes te winnen.
Muziekkorps St. Callistus zal diverse feestelijke
muziekstukken ten gehore brengen.
We sluiten rond 12.00 uur af met de ballonnen wedstrijd.
We verwachten een grote opkomst zodat deze traditie
voor Neerbeek niet verloren gaat.

HELDER INZICHT IN UW VERMOGEN, NU EN IN DE TOEKOMST?
Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van een duidelijk meerjarenoverzicht waarin verwerkt:
- Huidig en toekomstig inkomen uit werkzaamheden en/of uitkeringen;
- Inkomens-/uitkeringsgevolgen na overlijden van een der partners;
- Huidige en toekomstige vaste uitgaven: Huur - Hypotheek, Energie, (Zorg)verzekering;
- Aanvangsmogelijkheden van AOW, pensioen-, lijfrente- of kapitaalverzekeringen;
- Woningwaarde, spaargelden en/of beleggingen.

Welkom bij uw administratiepartner 2Line Bedrijfsadministratie en Advies, Hans Huntjens
Hofkamp 16 I 6161 DC Geleen I E. info@2line.nl I T. 046 - 475 86 85 I www.2line.nl
11
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Wegens succes van voorgaande jaren
verlengd…. in

GENHOUT (gemeente Beek)

Garage/Oprit Sale!!!
op zondag 17 april a.s. van 10.00 tot 16.00 uur
Het voorjaar komt er
weer aan… tijd om
nieuwe spullen /
kleding / meubelen
aan te schaffen…
wel gebruikt…
maar zeker nog
welkom bij U!
Vanwege het grote
succes van voorgaande
jaren vindt ook dit jaar
weer de

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
microdermabrasie
harsen/waxen
mesotherapie
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
12
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Badmintoncompetitie is weer voorbij...
Tussen september en februari heeft BCG Beek met 5 teams deelgenomen aan de regiocompetitie. Dit jaar geen kampioenstitel, maar eigenlijk zijn het voor ons allemaal
kampioenen! Heel veel plezier gehad, sportief gespeeld, ontzettend veel geleerd, en
allemaal een goede ingezet getoond, kampioenwaardig dus… Dat onze tegenstanders daarbij over net ietsie pietsie meer badmintonkwaliteiten beschikten, en misschien net iets meer geluk hadden, is dan eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
Team 1: Onze dames voelden zich al
snel lekker in de middenmoot van de
poule en daar zijn ze ook gedurende de
gehele competitie blijven zitten. Het was
al heel snel duidelijk dat de nummers 1
t/m 3 véél en véél sterker waren, de vierde plek is dan ook een heel mooi eindresultaat. Diesel Danique, vrolijke springin-het-veld Anouk, stoere Kim en de
soms-te-lieve Cindy hadden zware tegenstanders en moesten het met hun
vieren weten te redden. “Oud-gedienden” Evi en Michelle hadden zich in het
begin van het seizoen beschikbaar gesteld om, in geval van extreem hoge
nood, bij te willen springen. Helaas
kwam die extreme nood er tegen het
einde van het seizoen, zodat we onze
twee speelsters van weleer ook nog
eens aan het werk hebben gezien.
Team 2: Jesse en Isabel, en de nieuwkomers Anne, Anna en Marieke zijn
geëindigd op de zesde plaats. Het was
pittig, ze hebben hard geknokt, maar
méér zat er helaas niet in. De tegenstanders waren te sterk.
Team 3: De kampioenen van vorig jaar
hebben hun titel helaas niet kunnen prolongeren, maar ze zitten toch nog net in
de top 3.
Team 4: Helaas moesten onze 4 lieftallige dametjes hun teamgenootje Danée
het hele seizoen nog missen wegens
een blessure, zodat
Isa, Dilara, Annalie en
nieuwkomer Famke,
allemaal elke wedstrijddag 3 wedstrijden
moesten
spelen.
Technisch waren er in
de poule grote verschillen, maar de meiden lieten zich door
achterstand in punten
niet uit het veld slaan
en knokten tot het
laatste puntje. De kleine succesjes houden
de zin er in om te blijven trainen voor betere
resultaten, met plezier
in de sport maar vooral
in het gezamenlijk beoefenen ervan. Want

ook al is tijdens de wedstrijden de concentratie flink verbeterd, tussen de wedstrijden door en in de auto naar en terug
van uitwedstrijden, is het bij team 4 altijd
gegarandeerd een gezellige boel! Team
4 is op een vijfde plek geëindigd.
Team 5: de “rookies” van de competitie. Sarah, Rens, Evy, Kirsten en Pim
doen dit jaar voor het eerst mee met de
competitie. En wat een eerste jaar! Ze
zijn ontzettend gegroeid, er zijn heel veel
spannende wedstrijden geweest. Héél
veel 3 setters, en dan in de derde set net
wel of net niet winnen, super spannend,
ook voor de coaches! Team 5 is vierde
geworden!
Traditiegetrouw vinden, na het einde van
het competitieseizoen, de clubkampioenschappen plaats. Een verplicht nummertje voor onze competitiespelers en
een vrijwillig dagje gezellig sporten voor
de recreanten. De recreanten spelen
voor de eer, de jeugd voor dé beker. Zal
het Danique lukken om haar titel te prolongeren? En wie van de heren krijgt de
eer om de spiksplinternieuwe herenwisseltrofee een jaar lang te mogen
koesteren? Zondag 20 maart was het
zover. Om 10.00 uur barste de strijd los,
die duurde tot 16.00 uur. De senioren recreanten hadden een hoop “moelewerk”
bij aanvang maar dat werd steeds minder, om 16.00 uur hing dan ook de
spreekwoordelijke tong op de schoe-

nen. Gegarandeerd dat zij de rest van de
week iets minder soepel op hun werk
zullen verschijnen.
De jeugd was ingedeeld in een aantal
poules, een lastige klus omdat er veel
niveauverschil zit in onze jeugdleden. Zo
was besloten om de dames van team 1
te mengen met team 2. Een lastige dobber voor team 2, die toch wel een aantal
jaartjes ervaring mist. Ondanks dat niemand het de dames van team 1 had opgedragen, hebben ze heel sportief gespeeld tegen de meiden van team 2. Ze
hebben niet gesmasht, veel aangespeeld en de dames met respect behandelt. Misschien geen echte winnaarsmentaliteit, maar wel de sportieve spirit
waar we bij BCG Beek zo trots op zijn.
De andere teams verschillen iets minder
van niveau en door hen ook nog mixen
te laten spelen, ontstonden een aantal
hele leuke partijtjes met tegenstanders
die aan elkaar gewaagd waren.
Om klokslag 4 uur waren alle wedstrijden gespeeld en konden de punten worden geteld. Bij de senioren recreanten
ging de eeuwige roem naar het gelegenheidsduo Remy Jacobs en Yvonne
Lambij. Voor de jeugd lagen er een hoop
medailles, stonden een
hele rits bekers klaar, en er
stonden natuurlijk die twee
wisselbekers. De “ouwe”
die Danique weer heel erg
graag mee naar huis wilde
nemen, en die “spiksplinternieuwe” voor de heren.
Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, die
“ouwe” staat inmiddels
weer terug op zijn oude
vertrouwde plekje bij
Danique. En die spiksplinternieuwe…die staat nu in
de prijzenkast van Bas.
De uitslagen staan vermeld op onze website:
www.bcgbeek.nl
13
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IVN Spau-Beek

KBO BEEK: Wijnproeverij
Onderwerp: Italiaanse wijnen

zondag 1 mei

Voorjaarswandeling Geulse Bos
Elk jaar weer opnieuw
kijken we uit naar het
voorjaar.
Het is een moment om het
nieuwe leven te gaan
begroeten, de lammetjes
in de wei, misschien wel
het eerste vogelbroedsel,
maar zeer zeker de volle
pracht van de voorjaarsbloeiers. Ze staan er fris
bij de bosanemonen,
de sleutelbloemen,
de dotterbloemen,
de eenbes, en ga zo maar
door.
Te veel om op te noemen.
U kunt met IVN Spau-Beek genieten van al dit moois in het
Geulse bos. Gidsen zullen U informeren over het nieuwe
leven dat we tegenkomen, over het bos, over de bronnetjes,
kortom over het gehele gebied.
U bent van harte welkom op zondag mei.
De wandeling duurt ca. 2 à 2½ uur.
De route is niet geschikt voor wandelwagens of rolstoelen.
Goed schoeisel is noodzakelijk.

presentatie: de heer Ed Luijten uit Maastricht
Aangeboden door wijnhandel

Maison d’Elfant
Marktstraat 26 - Beek
WWW.MAISONDELFANT.NL

Pascal & Nicolle D'Elfant
Datum-tijd-plaats: woensdag 25 mei 2016 om
14.00 uur in onze SOOS Molenstraat 158 te Beek
Op deze middag zal de heer Luijten, wijnkenner en sommelier, vertellen over de geschiedenis van de wijn, de bekende
wijnstreken in Italië, de druivensoorten en alles wat daarbij
komt kijken.
Tevens zal hij vertellen
over de Limburgse
wijnen. Wijnbouw in
Limburg is eeuwen
oud, vermoedelijk al
gebracht door de
Romeinen. Het oudste bewijs van wijnbouw in Limburg – en
daarmee ook van Nederland – komt uit 968. De Frankische
koningin Gerberga woont dan in Meerssen en schenkt bezittingen in de streek aan de Abdij van Reims, waaronder haar
wijngaarden op de Wijngaardsberg in Ulestraten.

Wij verheugen ons er op als u met ons komt genieten van
deze mooie wandeling.

De kosten voor deelname zijn € 7,00
p.p. te voldoen bij binnenkomst.
Hiervoor krijgt u 6 wijnen te proeven.
Stokbrood wordt aangeboden door
KBO Afdeling BEEK.
N.B. Neem pen en gepast geld mee!!!
Deze Italiaanse wijnproefmiddag kan
alleen doorgaan bij minimaal 15 deelnemers. U bent van harte uitgenodigd.

Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek 9.40 uur.
Adres:
Bongerd 8
6176 AW Spaubeek
Vertrek vanaf kerk Moorveld 10.00 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Schrijf u zo snel mogelijk in vóór 15 mei a.s. zodat wij de
voorbereidingen kunnen treffen.
U kunt zich opgeven bij:
R. Kiers tel: 046 - 437 33 47 email: roel.kiers@gmail.com

Bij kleine krasjes
en grote crashes...
Het adres voor vakkundig en snel schadeherstel

SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN
Weth. Sangersstraat 7
6191 NA Beek
tel.: 046-4375353

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
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NL DOET
maken, maar andere hadden wat hulp
nodig en werden met alle plezier geholpen door de vaardige handen van LK
Celine en de leden van het Lucia
Comité.
Na het bloemschikken hadden we nog
een verrassing. Voor de cliënten van
voornoemde 2 afdelingen stonden er
pizza’s op het menu . Na het nodige
voorwerk in huize Ramakers … namelijk
het snijden van allerlei groente voor de
diverse pizza’s, werd de pizza deeg en
de groente en alles wat verder nodig
was voor de pizza’s overgebracht naar
de keuken van huize St. Franciscus.

Dit jaar werd in het kader van NL DOET,
de afdelingen ’t Baeker Heukske en
SBB van huize St. Franciscus in Beek
bezocht. Samen met Lichtkoningin
Celine Pinxt.
De Hofdames waren jammer genoeg
verhinderd in verband met hun studie.
Maar studie gaat voor, zeggen wij als
Lucia Comité altijd.
Dit bezoek vond plaats op zaterdagmiddag 12 maart om de cliënten van deze
afdelingen een gezellige middag te bezorgen en ” LICHT” te brengen aan de
mensen die daar behoefte aan hebben.
Dat LICHT werd bezorgd door onze 64e
LK Celine, met de dames en heren van
het Lucia Comité en enkele vrijwilligers.
Samen hebben we wat voorjaar en
paassfeer gebracht door het maken van
mooie bloemstukjes . Sommige cliënten
konden nog zelf hun bloemstukje

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

www.klinkerswinkels.nl

Onze pizzabakkers Ron en Dany werden
vakkundig geholpen door onze Italiaanse kok, Fulvio, een cliënt van huize St.
Franciscus.
De diverse pizza’s werden dan ook met
veel verve gevuld door Fulvio. Hierna
was werd alles in de oven gedeponeerd,
die er overheerlijke pizza’s van bakte. Er
werd zelf een tweede ronde pizza’s vervaardigd met medewerking van onze
meesterkok Fulvio. Voor hem ging hiermee een lang verwachte wens in vervulling, namelijk dat hij nog eens pizza’s
mocht maken. En ik moet zeggen dat
ging de oude rot in het vak nog zeer
goed af.
De cliënten van beiden afdeling bleven
rustig zitten wachten, totdat de pizza’s
werden geserveerd. En ze smaakten
goed die pizza’s van Fulvio. Wij hebben
samen met de cliënten gegeten en er
een gezellige maaltijd van gemaakt.
Voor LK Celine een lange middag, maar
met een goed gevoel dat we met z’n
allen samen een fijne middag konden
realiseren voor de cliënten van Baeker
Heukske en SBB.

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

Onze hartelijke dank aan Christel
Maassen en de andere mensen van
deze afdelingen voor de mede organisatie van deze middag.
NL DOET, wij doen mee. Daarvoor onze
dank dat wij iets mochten doen en betekenen voor onze medemensen.
Na samen de tafels en de afwas te hebben opgeruimd ging iedereen blij, voldaan en moe naar huis. Een zeer geslaagde middag.
Want alleen een gelukkig mens kan een
ander mens gelukkig maken. Het is
maar een kleine moeite om een medemens blij te maken, want het leven is de
moeite waard.
Namens het Lucia Comité
Wim Essers, Vzrt. LCB

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur.

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten

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
15
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Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Uitnodiging Dodenherdenking
woensdag 4 mei 2016
in het ASTA Cultuurcentrum
aan de Markt in Beek
Jullie veiligheid zal ons een zorg zijn.
“Een vluchteling zal voortaan als een ongewenst element in de Nederlandse maatschappij worden beschouwd, die derhalve
aan de grens moet worden geweerd, en,
aangetroffen in het binnenland, over de
grens moet worden gezet.”
Geen uitspraak van een politicus in 2016,
maar van de Nederlandse minister van
Justitie in 1938. Hij wilde de ‘lawine’ aan
Joodse vluchtelingen uit Duitsland weren uit ons land. Ook in
de pers werden Joden afgeschilderd als een onbeschaafd
oosters ras, economische gelukszoekers, die vooral uit waren
op onze woningen, onze banen en onze sociale voorzieningen. “Horrorverhalen” uit het Duitsland van Hitler moesten
met een flinke korrel zout worden genomen. Hun veiligheid
zou de meeste Nederlanders een zorg zijn.
Een paar jaar later werden Joodse Nederlanders met tienduizenden tegelijk weggevoerd, ter dood veroordeeld omdat zij
waren geboren in het “verkeerde” bed. Opnieuw keken veel
buren liever een andere kant uit.
Het kon ook anders. Gewone mensen, voor wie de veiligheid
van anderen werkelijk een punt van zorg was. In 1938 waren
dat smokkelaars die Joden illegaal over de grens hielpen. In
1942 waren dat huismoeders die best een mond extra wilden
voeden, de mond van een onderduiker. Gewone mensen die,
zonder dat te beseffen, echte helden werden.
In 2016 komen opnieuw wanhopige vluchtelingen over onze
grenzen. Opnieuw zijn er Nederlanders die hen zien als een
bedreiging. Op 4 mei 2016 herdenken wij de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op
maandag 4 mei om 18.45 uur in het Astatheater op de
Markt in Beek. Door uw komst geeft u te kennen dat u een

16

belangrijke les uit de oorlog hebt geleerd. Ja, wij zullen het
samen presteren om bedreigde mensen een veilige haven te
bieden. “Wir schaffen das.”
Paul Sterk, schrijver/dichter en wethouder van Weert, zal in
zijn herdenkingsrede dit thema uitwerken. Door aanwezig te
zijn geeft u te kennen dat u de morele waarden van onze samenleving wilt handhaven. Hun veiligheid zal ons een echte
zorg zijn.

Programma woensdagavond 4 mei 2016
Let op! De herdenking zal plaatsvinden in het ASTA
Cultuurcentrum aan de Markt in Beek.
De aanvangstijd is niet 19.00 uur, maar 18.45 uur.
De kransleggingen en de toespraak van de burgemeester vinden daarna plaats bij het monument op het kerkplein voor de
Sint-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat in Beek.
18.30 uur. Ontvangst van de deelnemers in het Asta
Cultuurcentrum
18.45 uur. Herdenking rond het thema “Hun veiligheid zal
ons een zorg zijn”.
Met medewerking van: De Heer Paul Sterk,
schrijver/dichter en wethouder, De Heer Hans
Steeman, namens de Stichting Veteranen Beek,
Kinderen van Openbare Basisschool De Kring,
en de fanfare Sint Antonius uit Genhout,
19.40 uur. Vertrek vanuit het Asta Cultuurcentrum en
opstellen rond het oorlogsmonument op het plein
voor de Sint-Martinuskerk.
Voorlezen van de namen van de
oorlogsslachtoffers die verbonden zijn met Beek.
20.00 uur. Twee minuten stilte, gelijktijdig met andere
herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.
20.02 uur. Overdenking door burgemeester Christine van
Basten-Boddin, gevolgd door krans- en
bloemlegging.
Na de herdenking bent u van harte uitgenodigd voor een kop
koffie in het Gemeentehuis.
Wij hopen u te kunnen begroeten op 4 mei.
Herman van Rens, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris
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Thema 4 mei 2016

Bij het thema van 4 mei 2016

De geschiedenis herhaalt zich?

Besmettelijke
menselijkheid

Het thema van Dodenherdenking 2016
Alle dingen gebeuren maar één keer

Hun veiligheid zal ons een zorg zijn.

Bij ingrijpende gebeurtenissen zijn wij al snel geneigd om te zoeken naar
situaties uit de geschiedenis die ‘hetzelfde’ lijken te zijn. Wij moeten immers ‘leren van het verleden’. Vooral de Tweede Wereldoorlog gebruiken
wij graag als een soort meetlat waarmee wij het heden de maat kunnen
nemen. Doet het ‘Minder Marokkanen’-gebral van aanhangers van Geert
Wilders niet denken aan NSB-geschreeuw uit de jaren Dertig? Is er wel verschil tussen Donald Trump en Benito Mussolini? Is het geweld van Assad
tegen de eigen burgers in Syrië niet ‘precies hetzelfde’ als het geweld
tegen politieke tegenstanders en joden in Duitsland onder Hitler? Is er wel
echt een verschil tussen de onthoofdingen en de terreurdaden, gepleegd
door Islamitische Staat en de gaskamers van Auschwitz en Sobibor?

Dat betekende in de oorlogsjaren niet overal hetzelfde.

Als we beter kijken, blijken in al die gevallen de verschillen groter dan de
overeenkomsten. De PVV is geen NSB; Trump geen Mussolini; Assad geen
Hitler; de IS geen SS. Elke individuele toestand moeten we afzonderlijk bekijken.
Tussen de vluchtelingen die nu vanuit Syrië ons land binnen komen, en de
Joodse vluchtelingen uit Duitsland die in de jaren Dertig over de grens
kwamen, zijn ook grote verschillen. De ene groep vlucht voor het oorlogsgeweld; de andere vluchtte voor racistische vervolging. De vluchtelingen
zijn verschillend, maar ik slaag er niet in om verschillen aan te wijzen tussen de manier waarop door veel mensen de vluchtelingen werden en worden gezien. Precies dezelfde oordelen en vooroordelen. Ook Joodse
vluchtelingen werden beschouwd als economische vluchtelingen, die wilden meeprofiteren van onze welvaart. Ook Joodse vluchtelingen waren
van een onbeschaafd ‘oosters ras’, dat zich weinig gelegen liet liggen aan
de normen die onze beschaving in eeuwen had ontwikkeld. Ook Joodse
vluchtelingen namen onze banen in, onze huizen, en, jazeker, zij konden
niet van onze vrouwen afblijven. Waar nu sprake is van een ‘tsunami’ van
vluchtelingen, werd toen gesproken van een ‘zondvloed’, uitsluitend
omdat het woord tsunami nog niet bestond.
En ook toen waren er mensen die andere keuzes maakten. Zij hielpen
Joden om ‘illegaal’ over de grens te komen. Zij zorgden dat zij zich in
Limburg al snel thuis konden voelen, en volledig konden meedraaien in de
samenleving.
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar mensen blijven dezelfde mensen.
Herman van Rens, voorzitter Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek.

Burg. v. Meeuwenstraat 35
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

Er waren in Limburg, evenals in de rest van
Nederland, plaatsen waar veel Joodse onderduikers werden opgevangen. Op andere plaatsen
ontbraken onderduikers bijna geheel. In
Sevenum in Noord-Limburg en in Treebeek bij
Heerlen woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Joden, verstopt in de ‘plooien van een
zorgzame samenleving’. In veel dorpen in het
Mergelland was geen enkele jood ondergedoken.
Hoe zijn die grote verschillen te verklaren?
Gewone mensen kunnen andere mensen die in
gevaar zijn, in de steek laten. Gewone mensen
kunnen ook uitgroeien tot helden, die ondanks
grote gevaren voor zichzelf de veiligheid van medemensen willen garanderen. Welk van de twee
mogelijkheden zij kiezen, wordt in sterke mate
bepaald door het voorbeeld van hun omgeving.
De houding van vrienden, familieleden en dorpsgenoten is van groot belang. Enkele samenlevingen waren gezegend met individuele mensen
met een helder oordeel, die al vroeg beseften dat
in de buitengewone situatie van de oorlog hulp
aan bedreigde medemensen de allerhoogste prioriteit verdiende. Zij hadden invloed op hun omgeving. Zij gaven het voorbeeld, en stimuleerden
hun buren en vrienden om ook te helpen. En dat
gebeurde. Hulpnetwerken breidden zich uit als
een olievlek op water. Het geven van hulp bleek
‘besmettelijk’ te zijn. Er ontstonden zeer lokaal
zorgzame samenlevingen.
Op 4 mei 2016 realiseren wij ons dat de individuele mens er toe doet. Iedereen heeft recht op
veiligheid en bescherming. De houding van één
mens, voor wie de veiligheid van anderen een
zorg is, kan grote gevolgen hebben voor de hele
samenleving.

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

•
•
•
•

Reparaties
Onderhoud motoren
Onderhoud en APK
Voorruiten (zonder eigen risico)*

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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Van horen
zeggen …
Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Wie is het nog niet opgevallen?
Groeibriljantjes tussen de ‘Blote
weg’ en de Bourgongne? Ze nemen
in omvang toe en in ‘uitstraling’.
De kantine voor het tennis gebeuren is inmiddels in gebruik genomen. Daarom heen is het evenwel
nog een kwestie van behelpen. Op
dit moment worden er nog banen
aangelegd en de reeds aangelegde
ijverig regelmatig geveegd.
Het onderkomen van Caesarvoetbal mag er ook zijn. Daar is
creatief over nagedacht.
Een groot terras aan de kant van
de speelvelden. Heerlijk om straks
in het zonnetje van goede

wedstrijden te genieten.
Nog niet alles is klaar, maar daar
wordt aan gewerkt. Binnen oogt het
op het eerste gezicht ook prachtig.
Bij een tweede blik, iets kritischer
misschien, vallen nog enkele aandachtspunten op. De beheerder van
dit onderdeel probeert het water
langs de juiste lijnen te leiden. Het
moet immers wel goed schoon en
droog zijn. Een lange gang met
2 kleine waterafvoerputjes. De gang
loopt aan de Caesarzijde royaal
hellend naar buiten, mooier kan het
niet en makkelijk. Jammer dat de
laatste 2 meter voor de deur een
grote mat het geheel afsluit. Daar is

natuurlijk wel over nagedacht, een
mat aan een deur is niet verkeerd,
maar in dit geval kan er toch enig
ongemak ontstaan ten gevolge van
de combinatie water en droge mat.
Iets dergelijks hoorde ik in de
doucheruimte: 2 afvoerputjes die
al het water niet aankunnen.
Waarom geen gootje. Dit is zelfs in
een straat mogelijk, zoals u hebt
kunnen zien. Dit kan leiden tot irritaties, maar het zal nog wel groeien. De vraag blijft echter wat groeit
er: de irritaties of de briljantjes?
Een en ander wordt natuurlijk goed
bijgehouden. Beheerder succes!
Sportlandgoed De Haamen groeit
verder. Dat geldt ook voor De Oude
Pastorie. Wie had gedacht dat dit
allemaal uit zo’n ‘schuurtje’ kon
komen?
De omgeving wordt steeds
briljanter. In ieder geval van buiten!
Hopelijk blijven het groeibriljantjes
voor vele jaren.
Ergens zakt er immers al een
kunstgrasveld. Niet goed gedacht
aan de ondergrond misschien?
Wie zal het zeggen?
Er is wel meer dat stof doet
opwaaien, maar dat is kennelijk in
Spaubeek. Hoe voorkom je dat?
Asfalteren, werken met ‘wasstraten’,
of stofdoeken uitdelen?
‘Emes’

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

HET G.O.N.

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

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

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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IVN Spau-Beek
Zondag
24 april

Jaarlijkse
bloesemwandeling

Wilt U ook genieten van die
prachtige bloesem in ons
schitterende glooiende Beekse
landschap.
Wandel dan samen met het IVN
Spau-Beek door ons mooie
karakteristieke landschap met
zijn rijke historie en markante
gebouwen.

12:06

CultuurCafé:
Jong en talentvol
verplaatst naar 4 juni
Het eerste CultuurCafé in 2016 was gepland op 1 mei,
maar de Culturele Werkgroep Beek heeft besloten om het CultuurCafé
te verplaatsen naar zondag 4 juni.
Beek doet mee aan landelijke
campagne “IK TOON” en wil daarmee
de waarde van cultuurparticipatie voor
individu en samenleving breder zichtbaar
te maken door amateurkunst in al zijn
diversiteit te tonen:
De ambitie: in de maand juni bruist Beek
van de culturele (amateur)activiteiten.
In het kader van het aanhaken op de
landelijke campagne “IK TOON” worden in de maand juni 2016 door de CWB
een aantal activiteiten geïnitieerd:
4 juni:

De nacht van de creatieve kracht
Workshops en podiumkunst door kinderen
(organisatie Artamuse en kunstencentra)
CultuurCafé: jong en talentvol (organisatie CWB)
Pop en jazz night (open podium)

19 juni:

Tijdens deze wandeling zullen
enkele korte vertel momenten
aanwezig zijn, hoofdzaak blijft
toch de wandeling door het
schitterende landschap van
Beek en zijn kerkdorpen. Dit is
zeker ook mooi om de buiten
gebieden van uw gemeente
beter te leren kennen.

Pagina 19

Kunst van iedereen
Community Art project "De Vliegeraar"
Kunst en vliegwerk: o.l.v. Beekse kunstenaars worden artistieke vliegers
gemaakt, geschilderd, gedicht, wereldmuziek gemaakt en gedanst.
Voor jong en oud vanuit alle windstreken. (o.a. Carmel, scouts en
AZC bewoners)
Waar: in de nabijheid van De Carmel en De Haamen
11.00 uur: kunst maken
15.00 uur: kunst tonen: De culturele hoogvliegers van Beek.

In de Nuutsbaeker van mei wordt het volledige cultuurprogramma van juni geplaatst.

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Gespecialiseerd in
medische
Shockwave-therapie
Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt de Bongerd (markt)
te Spaubeek 13.30 uur.
Adres:
Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Heeft u last van hielspoor,
tennis/golfarm,
slijmbeurs heup,
pijn schouder,
mortons neuralgie,
achillespees ontsteking,
triggerfinger,
triggerpoints rug en nek
Let op: GEEN bijdrage eigen risico

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl

Langweide 35
De Leesakker 24

046-4862857
040-2217188

info@sian.nl
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Kunst en Concert in St. Hubertus

Zondag 24 april 2016
Kerk open: 13.30 uur - Aanvang concert: 14.30 uur - Entree: € 8,50
Voorverkoop: € 7,50 Kaarten verkrijgbaar bij Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14, Genhout
Bestellen: 046 - 437 54 57 of wubaghs@kpnplanet.nl

Kunstenaars:

Paulette Snijders
Muriel Snijders

Als dochter van kunstenares Paulette SnijdersBremen is het beleven
van kunst met de paplepel ingegoten. Wat begon
als een creatieve zoektocht op het VAZOM te
Kerkrade, eindigde als
een Bachelor diploma in
Toegepaste Grafiek aan de Kunstacademie te Hasselt.
Momenteel volgt zij het laatste jaar van haar Master opleiding
aan dezelfde academie.

Ontspanningsworkshops!
Even lekker tijd voor jezelf?
Tot rust komen, in je lijf
en in je hoofd?
Indoor en outdoor
Voor iedereen, geen ervaring nodig.

Nieuw in

Beek!

Paulette Snijders-Bremen,
geboren in Nederland,
Kerkrade (1946) studeerde in
Maastricht aan de
Kunstacademie (monumentaal) en de Jan van Eyck
Academie. Ze completeerde
haar opleiding met workshops/cursussen bij de
kunstschilder Frans de Haas
in Den Haag (etsen), de
Academie Delft (Indonesisch
batikken) en een studie filosofie te Heerlen. De kunstenares
werkte in Duitsland, Spanje, Algerije en op diverse plekken
in Nederland. Haar kijk op het leven is vanuit de beschermende westerse cultuur, mede bepaald door haar vierjarig
verblijf in Spanje.
Iene Meulenberg
Iene vertelt: Reeds meer dan 2
decennia ben ik actief bezig met
beeldend vormen in klei, brons
en steen.
De thema`s van mijn werk zijn
een uiting van mijn mens zijn en
komen voort uit emoties,
Uit alles wat ik om me heen ervaar en waarneem.
Kunst is spreken met de ziel.
De door mij op vele manieren uitgebeelde vrouwenfiguren met hun ronde vormen, in open en
gesloten houdingen,
Realistisch of abstract, tonen een grote sierlijkheid in het lijnenspel en harmonie in de compositie.

KUNSTWERKEN van:
Eerstvolgende workshop
dinsdagavond 19 april
Regelmatig op di-avond en vr-morgen. Locatie: Beek
Voor actuele workshopdata & aanmelden:
- facebookpagina Me time - by Emmie
- of emmievoncken@hotmail.com
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Paulette Snijders, beeldende kunst
en figuratieve schilderijen
Iene Meulenberg, beeldende kunst
Muriel Snijders, grafische kunst
en fotografie
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Kunstcentrum
Artiesten:
Enzo

CONCERT door:
Mannenkoor Sweykhuizen
Enzo Kok, violist en
strijkerensemble SMK Parkstad
Abdullah Aldahab, zang en gitaar

Ensemble The High Five Brass
Enzo, 13 jaar, woont in Kerkrade met zijn twee
zusjes, pappa en mamma. Op zijn 6e verjaardag
Quintet
kreeg hij zijn eerste les van Ingrid Holleman.
Ingrid stoomt hem nu
klaar voor de volgende
Mannenkoor
stap in zijn opleiding.
St. Caecilia Sweykhuizen
Hij droomt er namelijk
van om volgend jaar
Mannenkoor St. Caecilia
naar het conservatoriSweykhuizen is op 6 januari
um te gaan.
1875 opgericht en in de loop
Hij bereikte afgelopen
der jaren uitgegroeid tot een
jaar de finale van het
gerenommeerde regionale
inmiddels bekende
zangvereniging.
TV-programma
In 1980 ontving het koor de
Superkids van RTL4. Als violist wist hij met zijn vertolkingen
erepenning van verdienste van
van Meditation, He's A Pirate en Schindler’s List niet alleen
H.M. de koningin.
de harten van de jury, maar ook van veel mensen in het hele
Het repertoire, in vele talen,
land te stelen. Hij kreeg zelfs een uitnodiging van André Rieu
kent een keur aan muzikale
om samen met zijn orkest een hele avond op te treden tijdens
variëteiten van klassieke operaeen van zijn concerten op het Vrijthof in Maastricht.
muziek tot licht onderhoudende
Enzo zal ook samen spelen met het strijkerensemble van
moderne muziek.
SMK Parkstad. Dit ensemble staat onder leiding van Ingrid
Van de vele concertreizen geldt als absolute hoogtepunt de
Holleman. Zij is tevens de lerares van Enzo.
reis naar Rome waar het koor tijdens een optreden voor niet
minder dan 40.000 toehoorders heeft gezongen.
Abdullah Aldahab
Het koor staat onder leiding van Hans Luesink.
Vluchteling en voormalig percussionist bij
het Syrisch Nationaal
Symfonieorkest.
Abdullah is niet alleen
musicus, neen, hij is
muziek.
Abdullah moest Syrië
ontvluchten en woont
nu samen met zijn
vrouw en 2 kinderen in
het AZC, Maastricht.
Zijn leven in Syrië was muziek. Abdullah: “Als ik niet optrad
speelde ik thuis op één van mijn gitaren, maar ik had ook een
Arabische luit, een tamboerijn en een viool. In 2011 moesten
we vluchten uit Zabadani, in het zuidwesten van Syrië. Ik heb
alles moeten achterlaten en nadat 3 jaar geleden mijn huis
verwoest is, weet ik ook niet wat er met mijn instrumenten is
gebeurd.
Wij woonden een tijd in Damascus, maar daar werd de
Ensemble The High Five Brass Quintet
situatie ook onhoudbaar.
Overal zag je mensen met kalasjnikovs en tanks reden door
De bezetting van dit ensemble is: Trompet Roger Cobben,
de straten. Eten was er nauwelijks meer te krijgen.
Trompet Marc Odenius, Hoorn Guido Colaris,
We besloten te vluchten uit Syrië.
Trombone Ton Janssen en Bas Tuba Maurice Bloemen.
Het ensemble is ontstaan uit een eerder groter samengesteld
Abdullah is een virtuoos op zijn gitaar. Hij zal U in vervoering
ensemble maar speelt sinds twee jaar in een bezetting van 5
brengen met zijn gitaarspel. U kunt ook genieten van enkele
personen.
liederen, waarbij hij zichzelf begeleidt. Ook kunt U hem horen
Het repertoire bestaat uit zowel klassiek als modern.
samen met zijn dochter. Zij zingen over hun mooie land dat ze
De leden zijn enthousiaste muzikanten met professionele
hebben moeten verlaten maar, waarvan ze altijd hopen er
scholing en vooral liefhebbers van het genre brass ensemble.
weer naar terug te kunnen gaan. Het is een lied met de
Arabische tekst : Helwa Ya Baladi en werd gezongen door
Tot ziens op zondag 6 april
Dalida.
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER” geeft de
brandweer een tip m.b.t (brand)veiligheid.

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post.
Dit betekent dat er op maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.

Deze maand: VEILIG KLUSSEN IN EN OM HUIS.

Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg
VRIJWILLIGER BIJ DE
BRANDWEER
De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Brandweer
onder nr. 06-50203584
JEUGDBRANDWEER
Ben je tussen de 11 en 18 jaar?
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd in Schinnen.
www.brandweer.nl/zuidlimburg/jeugd/jeugdbrandweer/

Brandbare stoffen
Pas op: het symbool
'zeer ontvlambaar' staat
niet voor niets op bepaalde producten. Houd
daar rekening mee. Ook als ervaren
klusser. Sla snel ontvlambaar materiaal
bijvoorbeeld op in een koele, afgesloten ruimte, buiten bereik van kinderen.

• Vermijd het gebruik van elektrische
schakelaars. Ook die kunnen vonkjes geven.
• Gebruik uiteraard geen lucifers en
rook niet tijdens het lijmen.
Kunststoffen
In veel materialen
die in het interieur
zijn verwerkt, zit
kunststof. De
meeste van deze
kunststoffen zijn zeer brandbaar en
veroorzaken bij brand een enorme
rookontwikkeling. Ook smelten ze
vaak wanneer ze verhit worden, zodat
door brandende druppels ook andere
spullen in brand kunnen raken.
Voor dit soort kunststoffen zijn steeds
meer alternatieven te
koop, die
brandvertragend of
onbrandbaar
zijn. Het is
dan ook de
moeite waard
u goed
te laten
voorlichten.

Schilderen
Houd rekening met de brandbaarheid
van vele soorten verf. Diverse verfsoorten geven bij verwerking brandbare gassen af. Die kunnen in combinatie
met de open vlam van een geiser of
zelfs het vuur van een sigaret brand
veroorzaken. Berg de verf en verdunners daarom in een goed geventileerde ruimte op.
Lijmen
• Zorg voor een goede
ventilatie. In de lijm voor
bijvoorbeeld vloerbedekking zijn brandbare
oplosmiddelen verwerkt.
Een vonk is al voldoende
om brand te veroorzaken.
• Zorg ervoor dat ontstekingsbronnen
zoals kachelgeisers uit zijn. Ook de
waakvlam.

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
22

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Tentoonstelling ASTA-PHIL 2016
De viering van het vijftachtigjarig jubileum van de postzegelvereniging “De
Philatelist" Geleen vindt plaats in het
weekend van 23 en 24 april met een
postzegeltentoonstelling in het ASTACultuurcentrum aan de Markt 6a in
Beek. De reden om deze manifestatie
weer in Beek te laten plaats vinden is
vanwege het grote succes van de reeds
gehouden tentoonstellingen in 2001 en
2011. Veel leden zijn afkomstig uit Beek
en de naaste omgeving. Een bekende
Beeker filatelist was Jeanke Dirix, de
kapper tegenover het gemeentehuis.
Naast het uitoefenen van zijn kappersvak was hij mede exploitant van de
ASTA bioscoop in Beek. In zijn kapsalon
handelde hij ook in postzegels en aanverwante artikelen, hij leverde ook filatelistische artikelen bij de postzegelverenigingen van Geleen en Sittard. Het raam
van zijn kapsalon hing vol met series
postzegels van de hele wereld en menige jonge Beekenaar heeft hier zijn eerste
postzegels gekocht.
Het verzamelen van postzegels, filatelie
is een oude hobby en velen onder ons
hebben in hun jeugd postzegels verzameld. In het huidige computertijdperk
heeft de filatelie een ietwat stoffig imago
gekregen van oudere dames en heren,
de laatste voorzien van een dikke sigaar,
die over hun albums gebogen zitten om
hun lege vakjes te vullen met de ontbrekende postzegels, Middels deze tentoonstelling willen we de bezoekers
tonen dat de filatelie nog steeds springlevend is en meer is dan het “vullen van
lege vakjes”.
Vooral de thematische filatelie wordt
druk beoefend, Aan de hand van postzegels, stempels en brieven wordt een
verhaal verteld over een bepaald onderwerp, het heeft iets weg van een stripverhaal. Je kunt het onderwerp zo gek
niet bedenken of er bestaan wel postzegels van. Dit wordt hier dan ook ruim-

“Persoonlijke postzegel” van “Ming”, het melkmeisje van de Hoolstraat met haar hondenkar.
schoots tentoongesteld met o.a. collecties over de walvis, de avonturen van
Kuifje, de Fiets, Verdeeld Europa in de
XXe eeuw en Vuurtorens.
De tentoonstelling zal honderdtvierenwintig kaders omvatten, gevuld met verzamelingen uit alle hoeken van de filatelie. Naast de reeds genoemde
thematische filatelie komen aan bod de
posthistorie, de traditionele filatelie, de
eenkader thematisch en niet thematisch
en de open klasse. In totaal zijn er 30
verschillende verzamelingen te bewonderen. Zeer interessant voor de buitenstaander zijn de "Limburgse" collecties:
“Beek op de kaart gezet” een collectie
oude ansichtkaarten, "Beek postaal gezien”, de Posthistorie van Stevensweert,
Maastricht en Echt, “Wie sjoon os
Limburg is” op maximumkaarten,
“Witste nog Koempel” en “Carnaval ontmaskerd”. Deze tentoonstelling laat zien
dat de filatelie niet alleen uit postzegels
bestaat maar dat er veel meer onderdelen bij horen.
De deelnemers aan deze tentoonstelling
komen niet alleen uit Limburg, maar ook
uit de rest van het land.
Voor de jeugd is er een speciale jeugdhoek, ingericht door Jeugdfilatelie
Nederland, waar naar hartenlust gepostzegeld kan worden.
Op zaterdag 23 april is er een speciale dag voor de jeugd. Ze kunnen dan gratis deelnemen aan diverse activiteiten o.a. prijsvraag en
speurtocht waarmee een leuke
prijs gewonnen kan worden. De
eerste beginselen van het verzamelen van postzegels wordt hun
spelenderwijs bijgebracht. De
jeugd van Beek en omgeving is
van harte welkom vanaf 12.00 uur
en ieder ontvangt een leuke attentie!

Briefkaart met afstempeling Beek 17 aug.1906 en
verstuurd naar Belgrado.

Ter gelegenheid van ASTA-Phil zijn
er een tiental zogenaamde per-

soonlijke postzegels uitgegeven die betrekking hebben op Beek. Zo zijn er o.a.
zegels van het Baeker Sigarenindustrie
en oude "ansichten" van Beek. Deze
postzegels zijn op beide dagen te koop
en zijn frankeer geldig, een leuk item om
je post te frankeren.
Verder is er nog een speciale brief(kaart)
verkrijgbaar met een speciale stempel,
die betrekking heeft op de sigarenindustrie van Beek. Deze stempel, vervaardigd
door Post.NL, wordt alleen tijdens de
tentoonstellingsdagen gebruikt. Eigen
poststukken kunnen ter plaatse met
deze stempel worden afgestempeld.
Er zijn meerder handelaren aanwezig
gespecialiseerd in postzegels, brieven
en aanverwante artikelen. De vereniging
zelf heeft “Een Snuffeltafel* waar de
koopjes jagers naar hartenlust kunnen
snuffelen tussen postzegels, brieven, albums enz..

Brief van de Rook-, Rol- en Pruimtabakfabriek
“De Morgen”.
De tentoonstelling wordt op zaterdagmorgen om elf uur geopend door wethouder Thijs van Es van de gemeente
Beek samen met de Lichtkoningin 2015
Celine Pinxt en met muzikale omlijsting
van de Nachtwacht “De Baeker
Kleppermen”.
De tentoonstelling is voor het publiek
geopend op zaterdag 23 april van 11.30
uur tot 17.00 uur en op zondag 24 april
van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang
tot de tentoonstelling is gratis. Er is gratis een catalogus verkrijgbaar met o.a.
de historie van het “De Baeker
Sigarenindustrie” geschreven door Paul
Mennens.
Het publiek kan zelf een oordeel geven
over het tentoongestelde. De getoonde
collectie met de meeste stemmen zal
bekroond worden met de publieksprijs,
beschikbaar gesteld postzegelvereniging "De Philatelist".
Tom Mennens
23
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Tribunes Plebes XXIV-III-MMXVI
De gemeenteraadsvergadering heeft
vandaag twee opmerkelijke aspecten.
Een: het voorzitterschap van de
vergadering is voor het eerst in handen
van onze kersverse (vrouwelijke)
burgemeester, oneerbiedig gezegd, de
‘brugpieper’ en twee bestaat uit het
afscheid van een ‘schoolverlater’, de
heer Herman van Rens met zijn laatste
Gemeenteraadsvergadering.
De zetelopstelling is gewijzigd, er is een
interruptie microfoon geplaatst en een
apart spreekgestoelte voor de woordvoerders van de fracties, kortom
“het nieuwe vergaderen”.
De voorzitter gaat er eens goed voor
zitten, ze heeft er schijnbaar zin in en
opent de vergadering.
Van punt 2; spreekrecht burgers wordt
geen gebruik gemaakt.
Punt 3 aan de Raad geadresseerde
stukken zorgt voor een kleine discussie
over de overlast van de bedrijvigheid
rondom hoeve Bruls in Spaubeek en
enkele verschuivingen van stukken
richting de onderscheidene raadscommissies.
Punt 4 besluitenlijst vorige vergadering;
geen opmerkingen. Door de voorzitter
zijn alle Hamerstukken verzameld en
deze komen nu aan de orde voordat er
verder wordt gegaan met de agenda.
Alles wordt netjes ‘afgehamerd’.
Om het overzicht te houden blijf ik de
agenda puntsgewijs afwerken, hamer of
geen hamer.
Dus nu komt punt 5: Voorstel inzake
het in behandeling nemen van een
burgerinitiatief.
De fractie BBB-NDB stelt dat het initiatief aan alle criteria voldoet en steunt dit
eerste burgerinitiatief dat in deze Raad
aan de orde komt.
De fractie CDA houdt het kort en
stemt in met het voorstel.
De fractie PB en SBB steunen beiden
eveneens het voorstel. Het agendapunt
wordt unaniem aangenomen.
Punt 6: was hamerstuk;
Formeel verzoek tot deelname in
LEADER-programma.
Het LEADER-project is een actieplan
voor Nationaal Landschap Zuid
Limburg de gelden komen ten goede
aan de landschapskwaliteit in de
Gemeenten.
24

Punt 7: was hamerstuk
Afvalstoffenverordening Beek 2016.
Gemeentelijk akkoord met het regionale
afvalplan Westelijke Mijnstreek.
Punt 8; was hamerstuk.
Uitwerking doelgroepenvervoer
Limburg, wijziging regeling Omnibuz.
Het College toestemming te verlenen
tot wijziging van de regeling Omnibuz
per 1-4-2016 alsmede de toetreding
van 22 gemeenten tot deze gemeenschappelijke regeling.
Punt 9: Kernenbeleid.
De VVD fractie steunt het Kernenbeleid maar blijft erbij dat het initiatief bij
de burgers moet liggen. De Gemeente
moet zich hier niet mee bemoeien,
alleen adviseren c.q bijsturen.
De fractie PB noemt voorliggend
document GEEN dorpsvisie. De rol van
een process-coördinator is heel belangrijk en welke stappen zijn hier al in
genomen? Ook vinden ze dat de
zeggenschap van de bewoners van de
kernen te langzaam verloopt.
De fractie SBB is grote voorstander
van het voorstel en vraagt zich af of de
Gemeente eventuele financiële tekorten
aanvult.
De Wethouder stelt dat eventueel een
broodnodige aanvullende bijdrage bespreekbaar is en dat de rol van de process -coördinator zeker niet die van
’politieagent’ is.
Bij de stemming geeft de woordvoerder
van PB een stemverklaring af. Het
voorstel wordt aangenomen.

George Stevens

Punt 13, was hamerstuk:
ontheffing woonplaatsverplichting
burgemeester.
Besluit om de burgemeester voor ten
hoogste 1 jaar ontheffing te verlenen
van de verplichting om de werkelijke
woonplaats in Beek te hebben.
Punt 13A, toegevoegd punt op verzoek
van fractie VVD Motie over een
niet-geagendeerd onderwerp (motie
Steinhart) inzake Hennekenshof.
De VVD fractie heeft een uur voor aanvang van de Raadsvergadering een
motie ingediend en aan de Raad ter
beschikking gesteld. Hier zijn verhaal:
het pand Hennekenshof,gelegen op de
hoek van de Rijksweg Stationsstraat,
is sinds 2006 in private handen en kost
sinds die datum de Gemeente veel
werk. Het heet niet alleen een hoofdpijn
dossier te zijn maar zelfs het woord
weerbarstig wordt er gebezigd. In zijn
betoog en latere motie heeft hij bedenkingen over de veelzijdige steun van
Gemeentewege Met het indienen van
een motie worden er acties richting
College gevraagd die voor dit College
niet haalbaar en ongewenst zijn. De
Raad is dan ook van mening dat de
motie moet worden ingetrokken en dat
de kwestie eerst door de Rekenkamer
in beeld moet worden gebracht
vooraleer er verdere conclusies worden
getrokken. Het advies van het College
wordt over genomen en de motie
vervalt.

Punt 10: was hamerstuk;
Actualisatie nota weerstandsvermogen en risicomanagement.
In 2011 is de Nota Weerstandsvermogen
vastgesteld en deze moet in 2016
worden vernieuwd evenals de nota
Risicomanagement, De Raad wordt via
Control geïnformeerd over de 10
belangrijkste risico’s en de beschikbare
weerstandscapaciteit.
Punt 11 was hamerstuk;
Kadernota Lokale Heffingen 2016.
De oude Kadernota Lokale Heffingen uit
2011 wordt vervangen door deze nota
uit 2016.
Punt 12: was hamerstuk;
Actualisatie verordeningen ex artikel
212, 213 en 213a Gemeentewet.
Het opnieuw vaststellen van diverse
verordeningen over Control en
onderzoek doelmatigheid betreffen in
2016.

Na dit agendapunt wordt de vergadering
door een hamer gesloten en wordt
Herman van Rens nog door de voorzitter
in het zonnetje gezet met een bloemetje
en bedankt voor zijn vele jaren ‘raadswerk’. Ook de eigen fractie komt nog
aan het woord waarna op verzoek van
de voorzitter de Raadszaal wordt
verlaten en iedereen in de hal de
gelegenheid krijgt afscheid van Herman
te nemen en te feliciteren met zijn 70e
verjaardag.
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Wie kent Wie

Aflevering 123

Wat vindt u van deze mooie verzameling? De jeugd zoals ze in lang vervlogen tijden te zien was. Een vereniging van allemaal
stoere jongens met het nodige vlagvertoon. Uit dat vlagvertoon is iets af te leiden, meer weten we echter niet.
Wie kan ons geheimen van deze foto vertellen?We zijn benieuwd wat dit oplevert.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Gezichtsbehandelingen,
Mesotherapie, Massages en
Lichaamspakkingen
Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek - 06 - 55 80 23 65

www.skincarebycindyjonkers.nl
MESOTHERAPIE:
Huidverjonging door
het toedienen van
hyaluronzuurinjecties
van Dermyal.
van 249,een spuit voor

225,-

Rimpels bovenlip, neuslippenplooi,
Kraaienpootjes, lipvolume.
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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

GRINDAKKER 7 - 6176 JC SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.

Een huis om bij stil
Midden op de parkeerplaats van de nieuwe supermarkt Jan
Linders staat een huisje, Kloostersteeg 3. Daar mag u niet
achteloos aan voorbij gaan. Dat huis heeft een geschiedenis.
Vóór de oorlog woonde daar de familie Lutgens. De zolder
van het huis was verhuurd aan een familielid, de Duitser Frits
Linke. Hij werkte in Nederland. Na de inval van de Duitsers in
mei 1940 werd Frits opgeroepen voor dienst in het Duitse
leger. Om principiële reden deserteerde hij. Op desertie
stond de doodstraf; daarom dook Frits onder in een plaggenhut in de Peel bij Roggel.
Evenals Joden werden ook ‘zigeuners’ (Sinti en Roma) door
de nazi’s vervolgd omdat zij tot een minderwaardig ras zouden behoren. Aanvankelijk kregen zij het verbod om rond te
trekken met hun woonwagen. De Sinto Mannela Franz leidde
als muzikant een rondtrekkend bestaan. Hij was getrouwd
met Agnes Lutgens, dochter van het gezin in de
Kloostersteeg. Het echtpaar had twee kleine kinderen. Toen
Mannela niet meer mocht rondtrekken, nam het gezin zijn intrek in de zolder, die vrij was gekomen door de verdwijning
van Frits Linke.
In de vroege ochtend van 16 mei 1944 vond in heel Nederland een razzia plaats. Alle ‘zigeuners’ moesten worden opgehaald en overgebracht naar het kamp Westerbork, en van
daar naar Auschwitz. In die bewuste nacht werden de ouders
van Mannela Franz en zeven van zijn broers en zussen gear-

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

www.bloemerievangurp.nl
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te staan als je boodschappen doet
Mannela zocht en vond voor de rest van
de oorlog een veilig onderkomen bij
Frits Linke in zijn plaggenhut. Frits en
Mannela overleefden de oorlog.
Dit is een unieke geschiedenis, die uitvoeriger is te beluisteren bij de luistersteen van de Liberation Route aan de
Rijksweg. De geschiedenis is uniek
omdat een ter dood veroordeelde
Duitser het leven redde van een eveneens ter dood veroordeelde ‘zigeuner’.

Frits Linke
resteerd in hun woonwagen aan de
Stegen in Beek. Ook bij het huis aan de
Kloostersteeg klopten twee Beekse politiemensen op de deur, om Mannela te
arresteren. Diens vrouw Agnes wist de
agenten echter zo lang aan de praat te
houden bij de voordeur, dat Mannela de
tijd had om via het zolderraampje aan de
achterkant van het huis te ontkomen.

Met de komst van de Jan Linders naar
de Maastrichterlaan werd Kloostersteeg
3 met sloop bedreigd. Hier zouden ook
parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Jerome Paumen van studioPAS
architecten kwam met een alternatief,
waarbij zowel het woonhuis als het aantal benodigde parkeerplaatsen behouden bleef. Samen met de Stichting
Herdenking Oorlogsslachtoffers werd
het plan gepresenteerd aan projectontwikkelaar
Gerrit
Janssen
van
Suyderland.
De ontwikkelingsplannen verkeerden al
in een ver gevorderd stadium, maar toch
besloot de heer Janssen zijn plannen te
herzien en werd er alles aan gedaan om
deze historie zichtbaar te
houden. Op de zijgevel
staat een muurschildering naar een ontwerp
van studioPAS. De afbeelding is tweeledig: ze
verbeeldt zowel Mannela
als Frits, die weten te
ontsnappen aan de oorlog en de vrijheid tegemoet gaan.

vier broers Franz. Rechts op de foto: Mannela

Wij zijn geweldig blij dat
het huis waar zich een
deel van deze geschie-

Slani en Mannela Franz (Mannela links)
denis afspeelde als cultureel monument
behouden blijft voor Beek. Wij zijn vooral projectontwikkelaar Gerrit Janssen
van Suyderland dankbaar. Vind maar
eens een tweede projectontwikkelaar
met een dergelijk gevoel voor cultuur!
Ook zijn wij Jerome Paumen van studio
PAS dankbaar. Hij zorgde voor een
fraaie inpassing van het huis in het ontwikkelingsplan en de muurschildering.
Eveneens belangeloos.
UITNODIGING
De onthulling van de muurschildering op
het huis Kloostersteeg 3, en van de bijbehorende plaquette zal plaatshebben
op maandag 25 april om 17.00 uur.
De feestelijke onthulling zal worden
uitgevoerd door burgemeester
Christine van Basten-Boddin van Beek.
U bent daarbij van harte uitgenodigd.
Namens de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek
Herman van Rens, voorzitter
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DIART

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

* les in kleine groepen
* in professionele werkplaats
* intensieve begeleiding

Zonnebloemauto
geeft meer vrijheid
Ervaar de vrijheid van de Zonnebloemauto.
Een comfortabele rolstoel auto. Flexibele en
betaalbare mobiliteit te huur voor € 40,00
per dag.
Toegankelijk en betaalbaar vervoer nu ook in
de Westelijke Mijnstreek beschikbaar. En dat
biedt de Zonnebloem: flexibel en betaalbaar
vervoer om mensen met een fysieke beperking de kans te geven om in alle vrijheid op pad te gaan, alleen of samen met familie, vrienden en/of vriendinnen. Een
heerlijk vooruitzicht toch met de lente in aantocht!!??
Stel u maakt gebruik van een rolstoel of scootmobiel. Dan
kunt u vaak niet zelf bepalen hoe laat u ergens heen gaat en
met wie. Laat staan dat u spontaan kunt beslissen om later
naar huis te gaan, omdat het nog zo gezellig is.
Hoe fijn zou het zijn als u dan niet afhankelijk bent, en het
geen gedoe meer is om over vervoer te beschikken.

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

046 437 7140
w w w . D I A R T d e s i g n . n l

Met de Zonnebloemauto wordt dit mogelijk gemaakt en
wordt toegankelijk vervoer voor een betaalbare prijs geboden. Want mensen met een fysieke beperking moeten in alle
vrijheid op pad kunnen gaan, zonder een hoop gedoe om
over het vervoer te kunnen beschikken. In december 2015
heeft VDL Foundation van VDL Nedcar Born 2
Zonnebloemauto’s gesponsord waarvan er één in Geleen
staat en één gestationeerd is in de regio Kerkrade.

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

www.vluggen.com
Het kan!

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
28

Sinds enige tijd is er de mogelijkheid om de Zonnebloemauto
te huren die geschikt is om een rolstoel of scootmobiel in
mee te nemen.
U vindt deze rolstoelauto met een standplaats in Geleen bij
Welzorg, Hofdwarsweg 41 en telefonisch bereikbaar onder
nummer 0800-020 01 42.
Het doel is om dit netwerk de komende twee jaar flink uit te
breiden want bij de Zonnebloem kijken we juist graag naar
wat er wél kan. Ook als het gaat om het realiseren van flexibel, aangepast vervoer. En hebt u geen chauffeur dan kunt u
dit via de Zonnebloem regelen.
Voor meer informatie of reserveringen kijk op
zonnebloem.nl/zonnebloemauto of bel 073 – 750 57 49.
http://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
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Foto’s: LOE BERGERS en
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Hartweek 17-23 april
Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100
mensen aan een hart- of vaatziekte. Dit is nog
steeds een onacceptabel hoog aantal. De
Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. Jaarlijks worden
door de Hartstichting miljoenen euro gestoken in
onderzoek dat er op gericht is hart- en vaatziekten
eerder op te sporen en te behandelen. Een uitvoeriger overzicht van de activiteiten is te vinden op
www.hartstichting.nl
De jaarlijkse collecte in de Hartweek is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Hartstichting.
Vorig jaar werd in Beek (incl. Neerbeek, Geverik en
Genhout) ruim 4100 euro ingezameld. Graag verzoeken we u ook dit jaar de Hartstichting te steunen
door een bijdrage aan de collecte.
U kunt ook online een eenmalige bijdrage geven via
de website.
Alvast hartelijk dank!

Geslaagde samenwerking
Vrijwilligers organisaties
van Beek in de Asta
Zondag 13 maart 2016 was het Paasvee markt in
Beek. Verschillende goede doelen uit Beek hebben
zich gepresenteerd in de Asta met allerlei leuke cadeau artikelen en wat lekkers. Het was een geslaagde samenwerking.
Global Exploration, Harambee en Project Peru
stonden zondag 13 maart 2016 in de Asta. Het zijn
stichtingen die allen vanuit Beek bezig zijn met vrijwilligers projecten in Zuid-Afrika, Kenia en Peru. De
organisaties hebben informatie gegeven over de inhoud van de verschillende projecten. Ook zijn er
vlaggen gemaakt en sieraden, servies en andere
cadeauartikelen aangeboden. Dit alles in de Asta
op de markt in Beek. Al met al een geslaagde samenwerking.
Contact: Yda in ’t Groen / yda@gezondinhetgroen.nl

Vincentiusvereniging Beek
Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
30

Evenementenrooster

2016
17 april
17 april
21 april
23 en 24 april

Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor St. Jozefkoor Mariarade
Garage/Oprit Sale van 10.00 tot 16.00 uur in Klein Genhout
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Productie Fanfare St. Caecilia Spaubeek en Dance Studio Fame,
Sporthal de Haamen Beek, 19.00 uur
23 april
Garage verkoop in heel Geverik van 9.00 tot 14.00 uur.
23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van
het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"
27 april
Queensparade Beek
28 april
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
4 mei
Lezing: Humor in de Klassieke muziek door de heer M. Wiche. Aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat.
5 mei
Konings Vogelschieten Schutterij St. Laurentius Spaubeek
19 mei
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 en 28 mei “Sjimme in de nach”, komische thriller in zaal Vroemen om 20.00 uur
door de jeugd van Genhout en omstreken
29 mei
Processie St. Martinusparochie Beek, 10.00 uur
5 juni
Jaarlijkse straatkermis te Neerbeek met gratis kinderattracties Hofstraat en Keulsteeg
van 13.30 tot 18.00 uur
11 juni
Jubileumconcert Gemengd Koor Neerbeek b.g.v. van het 60-jarig bestaan van
Gemengd Koor Neerbeek met medewerking van Afrika-koor Kwimba Zabula.
Gemeenschapshuis Oos Heim, 20.00 uur. Toegang gratis.
12 juni
23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
16 juni
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 juni
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Koor New Generatrion Merkelbeek
25 en 26 juni Zomerlicht Festival in Beek vanaf 14.00 uur in het mooie, sfeervolle park Genbroek
30 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
8 t/m10 juli Jubileumweekend 150 jaar Fanfare St. Caecilia Spaubeek met aanbieden nieuwe
uniformen (receptie 10 juli)
7 augustus
Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
27 augustus Traditionele Kelder Zolder Markt. Tijdstip: 8.00 - 17.00 uur.
27 augustus Kwajongconcours, Hobbelrade 68 Spaubeek, aanvang 20.00 uur, inschrijven v.a. 19.30 uur.
28 augustus Zomer-Wandel-Festival, Hobbelrade 68 Spaubeek
11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Accordeonvereniging Elsloo
24 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
3 oktober
Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.
5 oktober
Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
9 oktober
Najaarsconcert met zang en dans in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur
16 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,
gastkoor Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf
Lezing over allergie verzorgd door mevrouw Yola de Vries. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
19 oktober
20 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
27 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
30 oktober
30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka
31 okt. t/m 3 nov. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
2 november Lezing over Sinterklaas door mevrouw Annie Schreuder. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
5 november Kroningsavond van de 65e Lichtkoningin, 20.30 uur in Asta.
17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur
10 en 11 dec. St. Lucia weekend
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
18 december Kerstconcert in Asta Cultuurcentrum. Tijdstip nog niet bekend.
18 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

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

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

Ringweg rond luchthaven MAA officieel
geopend
Op woensdag 16 maart 2016 hebben de wethouders Guido Houben van de gemeente Meerssen
en Hub Hodzelmans van de gemeente Beek samen met dhr. Ronald Derksen, vertegenwoordiger
van Land Development AviationValley Maastricht (LDAVM) de ringweg rond de luchthaven
officieel geopend. Met de ringweg is een optimale ontsluiting van de bedrijventerreinen rond de
luchthaven op de snelweg A2 gerealiseerd.

eind 2013 in gebruik
genomen. In 2015 is
de nieuwe
aansluiting van de
Bamfordweg op de
ringweg rond de
luchthaven
gerealiseerd.
Met de afronding van
de werkzaamheden
aan de Nieuwe
Vliekerweg en
Bamfordweg in
Ulestraten is de
realisatie van de
ringweg rond
Maastricht Aachen
Airport nu voltooid.
Deze ringweg wordt gevormd door de Europalaan, de
Vliegveldweg, de Bamfordweg en de Nieuwe Vliekerweg.
Het project is in 2007 van start gegaan met de realisatie
van de aansluiting Europalaan op de A2. De werkzaamheden aan de Vliegveldweg zijn in 2012 afgerond.
Vervolgens is de Europalaan doorgetrokken tot aan de
nieuwe cargoloods van de luchthaven. Deze ontsluiting is

De totale kosten voor de aanleg van de ringweg, ruim € 10
miljoen, worden betaald door middel van bijdragen van de
deelnemende partijen en de inzet van subsidies
die hiervoor ontvangen zijn van de Provincie Limburg, het
Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van
VROM.
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Hoogste punt van Oude Pastorie in Beek
bereikt
Op 23 maart jl. werd onder
grote belangstelling het
bereiken van het hoogste
punt bij de Oude Pastorie
tussen Beek en Neerbeek
gevierd. De Oude Pastorie
wordt gerestaureerd en op
basis van oude tekeningen en
opgegraven fundamenten
deels herbouwd. Daarmee
wordt een bijzonder stuk
Beekse geschiedenis weer beleefbaar voor het publiek. Het gebouw met de omringende
tuin wordt de ontvangstlocatie van Het Limburgs Landschap waar de recreanten gastvrij
ontvangen gaan worden voor ze gaan wandelen en natuurlijk ook na een lekkere wandeling of
fietstocht door het fraaie landschap richting Vrouwenbos en Spaubeek.
Ooit lag hier een groot landbouwcomplex en omgracht
bestuurlijk centrum van de ridderlijke Duitse Orde. Uiteindelijk
bleef van het grote complex een pastoorswoning over met een
eigen boerenbedrijfje. Dit complex verviel vorige eeuw tot een
kleine schuur. Kunstschilder Ton Vrancken schilderde dit oude
complex. Een kopie van dat schilderij werd afgelopen week
door hem overhandigd aan Het Limburgs Landschap.
Het krijgt een plek in het gebouw.
Onthulling bouwbord
Het Limburgs Landschap kocht met steun van de gemeente
Beek het complex. Niet alleen het gebouw wordt hersteld,
ook de grachten en de binnentuin worden hersteld. Door een kleurrijk bouwbord krijgen voorbijgangers nu al een beeld
van hoe het monumentale complex er gaat uitzien. Bij het plaatsen van de meiboom en het uitreiken van het bijbehorende
’’pannenbier’’ gaf Gedeputeerde Patrick van der Broeck aan
hoe belangrijk monumenten zijn voor de identiteit van
Limburg. Door dit type projecten blijft ook het restauratievakmanschap behouden. Dat zijn redenen waarom de provincie
ook bijdraagt aan deze restauratie. Wethouder Hub
Schoenmakers noemde de nieuwe toekomstige Beekse uitspanning gisteren ‘een parel in wording, waardevol erfgoed’.
Gastvrij
Na de restauratie wordt het gebouw ingericht als informatiepunt gecombineerd met daghoreca. De natuurontdektuin
wordt voor de gasten toegankelijk. Het speciale horecateam
van het ernaast gelegen Sportlandgoed de Haamen gaat de
Oude Pastorie mee exploiteren. Deze zomer moeten de
eerste gasten ontvangen kunnen worden.

32

april 2016 NB no. 4:Layout 1

31-03-2016

12:10

Pagina 33

Koninklijke onderscheiding voor
Geert-Jan Castelijn
Op donderdag 17 maart 2016 ontving de Beekse ondernemer Geert-Jan Castelijn, tijdens een
bijeenkomst van alle Beekse ondernemersverenigingen, een Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin. Castelijn heeft zich sinds 2000 op een
bijzondere, maatschappelijk aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor de belangen van
het bedrijfsleven, in het bijzonder voor de ondernemersvereniging ‘Beek Bloeit’.
Burgemeester Christine van
Basten-Boddin:
“De heer Geert-Jan Castelijn is
een maatschappelijk betrokken
ondernemer die activiteiten
ontplooit die verder gaan dan
het pure ondernemerschap.
Hij geldt voor de winkeliers uit
het centrum als de initiator en
motivator als het gaat om
samenwerking in én met zijn
omgeving. Zijn inbreng in
diverse overlegstructuren is van
grote maatschappelijke waarde,
in het bijzonder voor de
belangen van ondernemersvereniging ‘Beek Bloeit’”.
Vanaf 2000 tot 2002 was hij
een gedreven voorzitter van cityvereniging Roermond en behartigde hij de belangen van
de ondernemers in Roermond
op zeer kundige wijze. Daarnaast was hij van 2001 tot
2002 lid van de stuurgroep Designer Outlet Roermond.
Van 2002 tot 2014 was hij de verbindende voorzitter van
ondernemersvereniging ‘Beek Bloeit’ en sinds 2014 is hij
een actief en gedreven bestuursadviseur van deze
vereniging. Als verbindende persoonlijkheid stelt hij het
algemeen belang in zijn handelen boven zijn eigen belang
als het gaat om promotie van de Beekse omgeving en het
ondernemersklimaat.
Sinds 2010 is hij lid van de branche-adviescommissie van
de gemeente Beek waarin hij op deskundige wijze
adviseert over de invulling van het winkelgebied.
Sinds 2011 is hij voorzitter van het Evenementen Comité
Beek en sinds 2012 lid van de Stuurgroep ‘Promotie Beek’
om Beek als winkelgebied en ondernemende gemeente op

de kaart te zetten.
Voor de ondernemers in het centrum van Beek initieerde
hij een overleg en nam hij het voortouw om een plan op te
stellen voor de toekomst van het koopcentrum. Dit is in het
belang van alle gevestigde winkels in Beek. Hij zet zich
hierdoor onvermoeibaar in voor de verfraaiing, bereikbaarheid en daarbij maakt hij zich sterk tegen leegstand in
Beek. Dit plan moet het Beekse koopcentrum klaar maken
voor de toekomst.

Zijn visie en daadkracht is in de gemeenschap niet onopgemerkt gebleven en men waardeert en respecteert hem
alom. Zijn langdurige inzet en enthousiasme zijn van grote
waarde voor de Beekse ondernemers en de gemeenschap.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
April

Mei

Mantelzorg thema: Keukentafelgesprek

Mantelzorg thema: Het verhaal achter de Mantelzorg

Het keukentafelgesprek is een belangrijk persoonlijk
gesprek met de gemeente over ondersteuning om thuis te
kunnen blijven wonen. Een goede voorbereiding over uw
persoonlijke situatie is erg belangrijk. Hoe u zich hierop
kunt voorbereiden wordt tijdens deze middag uitgelegd.
Hiervoor heeft het Steunpunt een gastspreker van ‘Zorg
Verandert’ van het Ministerie van WVC uitgenodigd.

Jose Franssen vertelt haar verhaal aan mantelzorgers die
voor hun geliefden met dementie zorgen. Zij schreef het boek
‘Hou me maar vast’ dat gaat over twaalf jaar zorgen voor
haar moeder die moet leven met de ziekte van Alzheimer.
Hierin vertelt zij over het leven van alledag in het samenzijn met haar moeder. Na de lezing is er gelegenheid tot
samenzijn, ervaring uit te wisselen en vragen te stellen.

Wijksteunpunt Franciscus
Om de Toren 1 Beek
Donderdag 21 april van 14.00 tot 16.00 uur.

MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek
Woensdag 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is wenselijk maar niet verplicht.
U bent altijd welkom als u zorgt voor een ander.
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact opnemen met:
Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens, Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4575700 / E-mail: mantelzorg@piw.nl / Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

2e jeugdraadactiviteit een succes!
Op zondag 20 maart jl. organiseerde de jeugdraad van de gemeente Beek voor de 2de keer een
activiteit voor de jeugd in de Westelijke Mijnstreek. Deze keer werd er een Playstation
4 FIFA ’16 toernooi gehouden. 20 jongeren gingen de strijd met elkaar aan om zich te kronen tot
FIFA-koning van de Westelijke Mijnstreek.
Na spannende voorrondes, kwartfinale en halve finale mochten
FC Barcelona (Sefkan) en Bayern München (Hicham) strijden voor de titel.
Na een bloedstollende finale kroonde Hicham zich kampioen door een
1-0 winst. Hicham, verdiende met zijn overwinning het spel NBA2k16 en
een unieke EA sjaal. De jeugdraad bedankt alle deelnemers voor hun
deelname en bijdrage aan een onvergetelijke middag!
Na deze succesvolle activiteit zijn wij al weer volop bezig met de voorbereiding van de volgende activiteit. Voor meer informatie houd de Facebookpagina en website in de gaten: www.facebook.com/jeugdraadbeek of
www.gemeentebeek.nl/jeugdraad
Buiten de organisatie van activiteiten is de jeugdraad ook actief betrokken
bij gemeentelijke ontwikkelingen rondom jongeren in samenwerking met de jongeren cliëntenraad
Westelijke Mijnstreek. Woon je in de gemeente Beek, ben je tussen 13 en 23 jaar, en lijkt het je leuk om bij de jeugdraad
te komen, meld je dan aan via jeugdraadbeek@gmail.com.
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Koninklijke onderscheiding voor
Frank Hoen en Carlo Schippers
Op vrijdag 11 maart 2016 ontvingen de heren Frank Hoen en Carlo Schippers een Koninklijke
onderscheiding uit handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin (beiden Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau) tijdens een jaarbijeenkomst van AMBER Alert Nederland.
Zij zijn de (burger)initiatiefnemers en worden gezien als de ‘Founding Fathers’ van AMBER
Alert in Nederland.
Burgemeester van Basten-Boddin:
“De visie, betrokkenheid, expertise en
daadkracht van beide heren is van
onmisbare waarde geweest voor het
ontstaan en de ontwikkeling van
AMBER Alert in Nederland.
Beide heren zijn te vereenzelvigen
met AMBER Alert en gelden als
‘Founding Fathers’ van het systeem
in Nederland”.
In 2001 maakte de heer Frank Hoen,
directeur en eigenaar van het Beekse
bedrijf Netpresenter, kennis met de
heer Carlo Schippers, gedragsdeskundige bij de Nationale Politie en
gespecialiseerd in moord- en zedenzaken met kinderen als slachtoffer.
Tevens had de heer Carlo Schippers
ervaring met en kennis van het Amerikaanse AMBER Alert.
Beiden zijn vanuit hun achtergrond zeer begaan met
vermissingen en hun gevoel van machteloosheid wilden zij
omzetten in daden. Wat volgde was een periode van
ontmoetingen en brainstormsessies. Jarenlang werkten de
heer Hoen en Schippers op persoonlijke titel en in hun vrije
tijd aan de ontwikkeling en de inrichting van het systeem.
De één als deskundige in vermissingzaken en deskundige
van processen in dat kader, de ander op het gebied van
software en inrichting van systemen. Het bleek de perfecte
combinatie van expertise en deskundigheid. Het bedrijf van
de heer Frank Hoen heeft het AMBER Alert systeem belangeloos ontwikkeld en kosteloos aangeboden aan de
Nederlandse Staat. AMBER Alert is geen overheidsproject
doch een honderd procent burgerinitiatief. Op 11 november
2008 werd het Nederlandse Amber Alert officieel gelanceerd door de Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.
De heer Carlo Schippers geldt als een uitzonderlijk en
uniek specialist inzake kennis, werkwijze en inzet van het
AMBER Alert systeem waardoor hij op buitengewone wijze
heeft bijgedragen aan het terugvinden van vermiste of

ontvoerde kinderen. Daarbij stimuleert hij de samenwerking
tussen overheden, politie, burgers en het bedrijfsleven
teneinde vermiste kinderen op te sporen.
Als initiatiefnemer en oprichter van AMBER Alert
Nederland maakt de heer Frank Hoen zich dagelijks hard
om meer individuen en organisaties te inspireren zich aan
te sluiten bij AMBER Alert Nederland en het bereik van
AMBER Alert nog verder te vergroten.
Momenteel zijn 2,5 miljoen Nederlanders officieel
aangesloten bij AMBER Alert, maar gesteld wordt dat het
systeem - dankzij tv, radio, internet etc.- ruim 12 miljoen
Nederlanders bereikt.
Inmiddels is door de heer Frank Hoen in 2013 Stichting
AMBER Alert Europe opgericht. Deze stichting stelt zich tot
doel om elk land kosteloos te voorzien van een AMBER
Alert systeem en de grensoverschrijdende politiesamenwerking en informatiespreiding ten behoeve van vermiste
kinderen te verbeteren.
35
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Regeling voor een financiële bijdrage voor
uw mantelzorger verlengd
Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en intensief hulp aan familie of vrienden die zorg nodig hebben.
Vaak doen mensen dat uit liefde en betrokkenheid voor degene voor wie zij zorgen en zonder dat daar
iets tegenover staat. Tot 1 januari 2015 bestond er de landelijke regeling ‘Mantelzorgcompliment’.
Degene die zorg ontving van een mantelzorger, kon voor zijn of haar mantelzorger een financiële
bijdrage aanvragen bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor de waardering van mantelzorgers.
Waarderingsregeling voor mantelzorgers die in 2015
zorg verleenden is verlengd
De gemeente Beek vindt het belangrijk om mantelzorgers
te waarderen. Mantelzorgers worden vaak zwaar belast,
doordat zij de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht
overnemen. Daarom heeft de gemeente Beek in 2015 een
tijdelijke regeling getroffen om mantelzorgers van cliënten
die woonachtig zijn in de gemeente Beek en in 2015 zorg
aan hen hebben verleend, een blijk van waardering te
verstrekken.
Aangezien de gemeente hiermee echter minder mantelzorgers heeft bereikt dan was verwacht en er daardoor nog
budget over is, heeft het college de regeling verlengd tot
1 mei 2016. De individuele mantelzorgwaardering 2015
betreft een geldbedrag per mantelzorger. Dit houdt in dat
degene voor wie in 2015 gezorgd is en woonachtig is in de
gemeente Beek, zijn of haar mantelzorger kan voordragen
voor een individuele mantelzorgwaardering ter hoogte van
een eenmalig bedrag van € 100. Let u erop dat de
aanvraag hiervoor uiterlijk op 30 april 2016 door de gemeente dient te zijn ontvangen. Aanvragen die na deze
datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling
genomen.

De doelgroep voor deze regeling is breed. Niet alleen
cliënten met een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning komen voor de regeling in aanmerking, maar ook bijvoorbeeld cliënten met een indicatie
op grond van de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet.
In deze regeling, die te vinden is op www.gemeentebeek.nl,
staan de criteria genoemd om in aanmerking te komen
voor een individuele mantelzorgwaardering over 2015.
Momenteel wordt nog onderzocht op welke wijze de gemeente Beek mantelzorgers wil waarderen in 2016 en verder.
Meer informatie en aanvragen
De regeling is te raadplegen via www.gemeentebeek.nl.
U kunt een individuele mantelzorgwaardering 2015 aanvragen via het “Aanvraagformulier individuele mantelzorgwaardering 2015”. Dit formulier is te verkrijgen bij het
gemeentehuis of te downloaden op www.gemeentebeek.nl.
Het ingevulde formulier stuurt u samen met de gevraagde
bewijsstukken naar de gemeente Beek. Uw aanvraag
wordt dan in behandeling genomen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente via
046 – 43 89 222.

Gezocht: Beekse vrijwilligers voor de
functie van veiligheidscoach ouderen
Ouderen vanaf 65+ worden steeds actiever en staan steeds langer midden in de maatschappij.
Door negatieve berichtgevingen of bepaalde gebeurtenissen en feiten, kunnen ouderen zich onveilig
voelen in hun dagelijks leven. Los van het feit dat de kans op een incident betrekkelijk klein is, wordt het
door de media en onderlinge contacten onder een vergrootglas gelegd en wordt de doelgroep onzeker.
Dit kan de deelname van ouderen aan de maatschappij belemmeren.
Lijkt het u wat om het veiligheidsgevoel onder ouderen
positief te beïnvloeden? Lijkt het u wat om hen handreikingen te bieden hoe om te gaan met deze gevoelens
van onveiligheid? Dan is de gratis opleiding
36
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opleiding opgezet om Beekse vrijwilligers op te leiden tot
Ouderenveiligheidscoach. Voor deze opleiding zijn we op
zoek naar vrijwilligers die de opleiding willen gaan volgen
en vervolgens samen met de Beekse senioren het veiligheidsgevoel willen verhogen. Dit bijvoorbeeld door het
geven van presentaties aan groepen, het aangaan van
praktijksituaties samen met kleinere groepen en/of
individueel coachen van mensen.
De opleiding van 7 avonden (à 3 uur) wordt gratis
aangeboden en zal worden gegeven bij Noptra in Geleen.
Voorafgaande aan de opleiding vindt er een intake plaats,
waarbij de functie en de bijkomende verantwoordelijkheden zullen worden besproken. De deelnemers aan de
opleiding dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te
overleggen. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, een reiskostenvergoeding en een vergoeding

van de kosten van de VOG.
De Ouderenveiligheidscoaches dienen over een aantal
competenties te beschikken:
- Luisterend oor / Inlevingsvermogen
- Betrouwbare uitstraling
- Communicatief vaardig
- Geduldig
- Zich in kunnen leven in anderen
- Vermogen om informatie over te brengen op grote
groepen, kleine groepen en/of één-op-één.
- Enthousiast
- Leergierig
Vrijwilligers kunnen zich vóór 7 mei 2016 aanmelden bij
mevrouw Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn,
via 046 – 45 75 700 of avermeulen@piw.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek
Zoals u misschien heeft gehoord of gezien is er sinds kort een nieuw project
binnen Beek van Steunpunt Mantelzorg.
Dit project heet “Praktische Hulp voor
Mantelzorgers Beek (PHMZ)”.
Met dit project willen we mantelzorgers,
woonachtig in de Gemeente Beek, ondersteunen.
Op de foto ziet u de vrijwilligers die betrokken zijn bij dit project. Zij kunnen
ondersteuning bieden door incidenteel
de zorgvrager te bezoeken waardoor u
als mantelzorger iets voor uzelf kan
gaan doen. Bijvoorbeeld even naar de
pedicure of kapper gaan, even gaan
zwemmen of iets anders zodat u even
een kleine adempauze kunt nemen
en weer energie kan opladen om te zorgen voor uw zorgvrager. Ook kunnen we u als mantelzorger incidenteel helpen bij een vervoersprobleem, bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis gaan of de instelling van de zorgvrager of incidenteel bij klusjes aan huis die u als mantelzorger nu even
niet zelf kan doen.
Als u meer informatie wilt of een aanvraag wilt doen voor
Praktische Hulp Mantelzorg Beek kunt u bellen met Peggy
van den Ham (op de foto tweede van rechts). Zij is de vrij-

willig coördinator van dit project. Zij is maandag t/m vrijdag
tussen 12.00 en 14.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:
06-40646528 of per mail: phmzbeek@piw.nl
Voor alle overige vragen over mantelzorg kunt u terecht bij
het Steunpunt Mantelzorg-WM.
Astrid Vermeulen en
Maarten Wehrens
046-4575700 of
mantelzorg@piw.nl
37
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Fitheidstest en beweegmarkt voor Genhout,
Geverik-Kelmond en Spaubeek
Na de succesvolle editie van
de fitheidstest, beweegmarkt
en beweegprogramma in
Beek en Neerbeek zijn nu
ook de overige kernen aan
de beurt. Vanwege de positieve reacties van zowel
deelnemers als samenwerkingspartners isbesloten
om nogmaals een testdag te organiseren.
Dit keer zijn de senioren in de leeftijd van 58 tot 75 jaar uit
Genhout, Geverik-Kelmond en Spaubeek aan de beurt.
Er wordt een persoonlijke brief gestuurd aan de betreffende
personen waarmee ze zich kunnen inschrijven.
Op de testdag zal men starten met een
aantal testen om vervolgens een advies
te ontvangen van een beweegadviseur.
Naar aanleiding van het advies bestaat
de mogelijkheid om in te schrijven voor
een beweegprogramma. Dat programma
bestaat uit een divers lesaanbod en is
bedoeld om te ervaren wat het bewegen
met lichaam en geest doet. Op de beweegmarkt in het sportcafé kan kennis gemaakt worden met
aanbieders uit diverse vakgebieden. Een kopje koffie wordt u
aangeboden om dit alles gezellig af te sluiten.
De aankomende fitheidstest
staat gepland voor dinsdag
10 mei en woensdag 11 mei
en vindt plaats bij
De Haamen Indoor.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met jvanveen@dehaamen.nl.
Of bezoek de website www.dehaamen.nl.

Uitnodiging Sportintegratiedag 2016
Op Pinkstermaandag 16 mei vindt in Beek de jaarlijkse Sportintegratiedag plaats. Deze sportdag is voor
volwassenen met een beperking. Deelnemers kunnen
op deze dag kennis-maken met diverse sporten.
De sportdag start om 10.30 uur met een opening en
wordt om 15.30 uur feestelijk afgesloten met muziek.
De activiteiten vinden plaats op Sportlandgoed De
Haamen in Beek, sportvelden van VV Caesar.
Tijdens deze sportdag kan om 11.00 uur, 12.30 uur
en 13.45 uur meegedaan worden een sportactiviteit.
De keuze voor de sporten kan aangegeven worden
op het aanmeldformulier. Omdat het kan voorkomen
dat een sport al vol is vragen we ook een reserve
keuze op te geven.
Meedoen aan de Sportintegratiedag is gratis!
Voor een lunchpakket en een drankje wordt gezorgd.
Denk zelf aan sportieve kleding die past bij het weer
en (sport)-schoenen. De sport badminton wordt binnen gegeven, alle andere sporten zijn buiten. Neem
bij warm weer zelf een petje, zonnebrandcrème en
flesje water mee.
Inschrijven
Inschrijven voor de Sportintegratiedag kan tot 1 mei
2016 via het inschrijfformulier dat te downloaden is op
www.gemeentebeek.nl of www.dehaamen.nl.
Bij vragen kunt u de contact opnemen met Dennis
Pantekoek via info@vvcaesar.nl of 06-54614146.
Hopelijk tot op de Sportintegratiedag!

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
Judith van Veen via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl.
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

38

april 2016 NB no. 4:Layout 1

31-03-2016

12:10

Pagina 39

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:
• Facilitator recreatieve activiteiten voor gevluchte
kinderen in Nederland (V1712)
We zijn op zoek naar gekwalificeerde vrijwillige ‘facilitators’ om de recreatieve activiteiten van het project ‘Move
Forward’ op de verschillende locaties te faciliteren. Als facilitator ben je onderdeel van een enthousiast team van
minimaal vier andere vrijwilligers.
• Buddy voor zieke kinderen (V1165)
De buddy helpt het maatje voor even te vergeten dat
hij/zij ziek is. Dit kun je doen door samen te zoeken naar
mogelijkheden die er wèl nog zijn of door samen dingen
te doen, die belangrijk zijn voor het maatje. Het gaat om
samen lachen en genieten en - als dat nodig is - een
schouder om tegen aan te leunen.

• Restaurant vrijwilliger (V1706)
In het wijksteunpunt Franciscus komen dagelijks
60 tot 80 mensen een warme maaltijd nuttigen.
Het opdienen van de maaltijden wordt door vrijwilligers
ondersteund. Vind je het een uitdaging om onze klanten
een maaltijd in een gezellige restaurant sfeer aan te
bieden, dan ben jij degene die we zoeken.

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

• Vrijwilligers voor in de peuterspeelzalen Beek (V1717)
De vrijwilliger ondersteunt de leidsters bij de dagelijkse
werkzaamheden in de peuterspeelzaal en wordt ook door
hun aangestuurd en begeleid. Het werk bestaat o.a. uit
het assisteren van de leidsters bij het begeleiden van de
kinderen tijdens de activiteiten, het voorbereiden van de
activiteiten en het verrichten van lichte huishoudelijke
taken.
• Thuisadministratie vrijwilliger (V1714)
Het project Thuisadministratie richt zich op de groeiende
groep mensen die niet of nauwelijks in staat zijn de eigen
financiën op orde te houden. Rekeningen worden niet
meer betaald en mogelijkheden van tegemoetkomingen
worden niet benut.

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

De Makado voorjaarsactie
gaat van start!
Van maandag 18 april t/m zaterdag 7 mei 2016
kunt u shoppen met voordeel bij de deelnemende
winkels en bedrijven.

Geen folder ontvangen?
Download deze op onze
website of haal hem op
bij een van de deelnemers.

Hou uw
brievenbus
in de
gaten!

Aan uw auto wordt ook gedacht:
Lawrence Car Service en Carwash Meijers
doen ook mee!

