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Aan het einde van het jaar 2016 is het goed om ter te
kijken naar wat allemaal de revue passeerde. 
Heel wat interessante, gezellige en geslaagde 
activiteiten hebben we samen mogen meemaken.
Natuurlijk waren er ook gebeurtenissen bij die we
liever hadden overgeslagen, maar ook die dragen bij
aan de kleur van onze dagelijkse bezigheden.
In grote lijnen kunnen we tevreden terug zien naar het
jaar dat nu bijna voorbij is.
2017 ligt voor ons. Zoals u in deze editie al kunt lezen staat er weer heel
wat op de rol.
Samen gaan we aan de slag om er iets moois van te maken.
Er zijn weer jubilea te vieren en natuurlijk gebruikelijke jaarlijkse 
evenementen.
Na de vastelaovesvieringen staan we al vlug voor nieuwe nationale 
verkiezingen, misschien wel weer met veel gebruikelijke beloften, 
waar we naar uit mogen zien. Wie zal het zeggen.
Daarna draaien natuurlijk ook de lokale partijen weer warm om 
in 2018 zo goed mogelijk uit de bus te komen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen.
Zo’n verre vooruitblik zou nu te ver voeren.
Wij beperken ons tot deze editie en zien als gebruikelijk een
grote verscheidenheid aan onderwerpen die u beslist 
interesseren. Mis ze niet, neem deel er aan en geniet.

Wij wensen u, als redactie, in ieder geval weer veel leesplezier 
en alvast een zalig uiteinde van 2016 en heerlijk begin van 2017.

Wiel Heijnen, eindredactie

Van de Redactie

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)

Wij wensen u fijne Feestdagen
en een Gezond en Gelukkig 2017
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Kerstmis. Nieuwjaar. Dit zijn toch voor velen onder u de “Fein
Daag.” Misschien wel de fijnste dagen van het jaar. Samen
met familie en vrienden. Lekker koken. Heerlijk tafelen. Een
wijntje erbij. ’s Middags warme chocomel voor de kinderen.
En, zoals hier bij Belinda en Roger, cadeautjes onder de kerst-
boom. De kerstboom is ieder jaar weer Belinda’s trots. Zij leeft
zich helemaal uit om hem zo mooi mogelijk te versieren. 
Het is al jaren traditie, dat bij hen thuis de Kerst wordt gevierd,
met broers, zussen, een tante en de beste vriend van Robert
met zijn gezin. En ieder jaar, de traktatie op Tweede Kerstdag:
een poppenkastvoorstelling, verzorgd door oom Bernard.
Nou ja, traktatie. Niet voor iedereen. Wacht maar af wat tante
Jacqueline durft te zeggen over de mooie varkentjes die mee-
doen in de voorstelling. De paniek van Bettie die de poppen
moet aangeven.  De voorstellingen van oom Bernard duren
ook altijd zo lang. 
En nog iets. Tante Fleur kookt ieder jaar weer op Kerstavond.
Helaas gebruikt zij in plaats van de juiste ingrediënten in haar

lamsbout, veel wijn, niet in het recept, maar om haar eigen
dorst te lessen. 
Dit jaar is nog meer speciaal. Maria, helaas nog steeds single,
heeft iemand uitgenodigd. Een man, Paul, die misschien wel
de hare gaat worden.
Maar Paul heeft niet alleen aantrekkingskracht op Maria, maar
ook op.... 
Gaat dit goed aflopen? En heeft tante Jacqueline gelijk, is die
Paul een dief?

We gaan het zien. En we hebben steun nodig. 
Daarom, komt u alsjeblieft allemaal kijken in:
Zaal Vroemen Genhout. 13, 14 januari of 20, 21, 22 januari.
Aanvang 20.00 uur. Entree 8,-. 

Gaarne reserveren via fijndaagonsgenoegen@gmail.com

Tot dan!!!

FEIN DAAG

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

De Kerstbestellijsten liggen
voor u klaar in de winkel

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2017

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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Zondag 20 november j.l. vierde de
Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
haar jaarlijks St. Caeciliafeest.
Traditioneel werd begonnen met een
H. Mis in de St. Martinuskerk die
o.l.v. Ben Essers sfeervol werd op-
geluisterd.

‘s Middags ging het feest verder
met het huldigen van de Jubilaris-
sen t.w. Cindy Knapen en Luc
Senden beide 12 ½ jaar, Marc
Wouters 40 jaar en Henk Huveneers
50 jaar lid van de LBM. 
Tevens was er de uitreiking van de
vrijwilliger van de Harmonie, welke
eer dit jaar John Vaessen ten deel
viel. John beheert  al vele jaren het
muzikale archief van de Harmonie.  

Na deze huldiging werd het pro-
gramma vervolgd met een bezoek
aan de Alfa Brouwerij in Thull. Na afloop van dit bezoek en de rondleiding werd er weer cours gezet naar Beek, waar in Zaal Auwt
Baek genoten werd van een heerlijk buffet. Deze dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en was het wederom weer een
geslaagd St. Caecilia feest.

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

Foto: Loe Bergers

De fractie en alle leden 
van BBB-NDB 
wensen iedereen 
hele Fijne Kerstdagen 

en een Gelukkig 
en Gezond 2017

St. Caeciliafeest bij de
Koninklijke  Harmonie St. Caecilia Beek
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Altijd al naar de Aelser of Sjteinder Revue 
geweest en zin in een avond doldwaze humor? 

Dan is de jubileumeditie van het Kwatsjebal van
Fanfare St. Antonius echt iets voor u! 
Maak nu vast uw agenda vrij op zaterdagavond 
28 januari en kom naar het Kwatsjebal in Genhout.

Doldwaze acts, humorvolle sketches en grappige
filmpjes, afgewisseld met carnavaleske dans en
muziek. Dat is inmiddels het vertrouwde recept wat
Fanfare St. Antonius u tijdens de 11e editie van het
Kwatsjebal zal voorschotelen. En het wordt een bij-
zonder jubileum, want een selectie uit de beste acts
van voorgaande jaren zullen opnieuw de revue passeren, alle-
maal uitgevoerd door de eigen leden.

De messenwerper van vorig jaar, waarbij zomaar iemand uit
het publiek op een schietschijf gezet wordt en de messen rond
de oren ziet vliegen, herinneren we ons allemaal nog. 
Maar wie weet nog hoe het ook alweer zit met die plassende
mannen op de wc of de Drie Tenoren, die soepeler blijken dan
hun lichaamsbouw doet vermoeden? Of dat gepoedel in het
zwembad, hoe zat dat ook alweer?

Daarnaast is er ook een greep gedaan uit alle hilarische film-
fragmenten van de afgelopen jaren. Komen de avonturen van
Bennie en Etiennie weer langs of zal de drager van het
Olympisch vuur weer door de brandweer met loeiende sirenes
zeiknat worden gespoten? Laten we één ding verklappen, als
u wilt zien hoe iemand staande op de wieken van de molen
rondgedraaid wordt, dan moet u zeker komen!

Maar het is in 2017 dubbel feest bij Fanfare St. Antonius. De
fanfare bestaat namelijk 100 jaar. Het thema van dit jubileum-
jaar is “100 jaar weg van muziek”. We zullen tijdens het
Kwatsjebal dan ook een reis door de tijd maken. Niet alleen

terug kijken naar de succesvolle acts van voorgaande jaren,
maar ook zal de beste muziek van de afgelopen 100 jaar te
horen zijn. Voor elk wat wils dus. 

Als u toch de agenda bij de hand heeft, noteer dan meteen
ook de volgende datums in uw agenda: 

2 april: Canadian Brass in het theater in Heerlen. 
30 juni, 1 en 2 juli: Jubileumweekend met op 

zaterdagavond de Schintaler
28 oktober: Galaconcert Fanfare St. Antonius

Kunt u zich de acts en filmpjes van het Kwatsjebal nog alle-
maal herinneren of weet u het niet meer zeker? 
Kom dan zeker kijken of ze weer opgevoerd zullen worden en
er niks mis is met uw geheugen. Bent u nog nooit geweest?
Laat dan uw fantasie maar de vrije loop en kom 28 januari
2017 kijken of we uw fantasie kunnen overtreffen! 
Wij weten zeker van wel!

Voorverkoop (na 18u):
Paula Feron 046-4378809
Tiny Vincent 046-4370551

Jubileumeditie Kwatsjebal op 28 januari
in Genhout
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De nieuwbouw van winkelcentrum
Makado Beek is vandaag feestelijk
geopend door burgemeester
Christine van Basten-Boddin, 
eigenaar Syntrus Achmea Real
Estate & Finance  en 19 enthousiaste
kinderen van de Beekse basisschool
Catharina Labouré. 
Direct na de officiële opening openden
ook Albert Heijn, Gall&Gall en
Bickels! Grand Café hun deuren.

De eerste openingshandeling werd vol-
trokken op het hoogste punt van de

nieuwbouw, boven op het nieuw gereali-
seerde parkeerdek. Genodigden en
nieuwsgierige bezoekers konden geza-
menlijk via de tapis roulants afdalen
richting de centrale hal. 
De openingshandeling in de centrale hal
werd gadegeslagen door honderden be-
langstellenden. Na het aftellen en het in-
drukken van een grote rode knop knal-
den de gouden streamers door de
nieuwbouw en kwamen de kinderen van
basisschool Catharina Labouré en nog
eens vele bezoekers door een papieren
scherm de nieuwbouw in. Door het drukken op de rode knop is het huidig

Het lint wordt doorgeknipt door Burgemeester mevrouw van Basten-Boddin &
de heer van Oostrum van Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Donderdag 10 november 2016

Nieuwbouw winkelcentrum Makado

6

Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek - 06 - 55 80 23 65
www.skincarebycindyjonkers.nl

Gezichtsbehandelingen
Pedicure, voetmassage
Mesotherapie, tanden bleken
Behandeling met hyaluronzuur tegen rimpels
Verwijderen van steelwratjes en couperose. 
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Het bestaande bouwdeel van Makado
en de nieuwbouw zijn tot Pasen 2017
aan elkaar verbonden via een tunnel. Na
de realisatie van fase 2 zal het “nieuwe
rondje Makado” een feit zijn.  

Naast deze officiële opening viert
Makado de opening van de eerste fase
nieuwbouw ook op vrijdag 11 en zater-
dag 12 november. Er zijn verschillende
activiteiten in het winkelcentrum zoals
een kindertreintje, ballonkunstenaar,
schminken en gezellige muziek.

Komt u met de auto naar 
winkelcentrum Makado? 

Dan kunt u direct gebruikmaken van het
nieuwe parkeerdek en de ruim 400 extra
gratis parkeerplaatsen. We zien u graag
tegemoet in Makado Beek!

Makado Beek wordt uitgebreid en te-
vens gerevitaliseerd. Afgelopen perio-
de is er hard gewerkt aan een ruimer,
moderner en gevarieerder Makado.
Aan het huidige bedrijfsvloeroppervlak
is circa 7.150m2 toegevoegd, waardoor
er na revitalisatie ruimte ontstaat voor
ruim 20 nieuwe winkels. Naast nieuwe
winkelruimte  zijn twee parkeerlagen
aangebracht waardoor de gratis par-
keergelegenheid met ruim dertig pro-
cent is uitgebreid. De tweede fase van
de herontwikkeling zal rond Pasen
2017 gereed zijn. 

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

huidige centrum verbonden met de nieuwbouw.

Kinderen van Basisschool Catharina Labouré hebben geholpen bij de openingshandeling.

o Beek geopend

7

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

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

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

december 2016 NB no. 11:Layout 1  01-12-2016  09:46  Pagina 7



8

Jaarlijks wordt de decembermaand als
feestmaand aangegeven. Bijna een van-
zelfsprekendheid voor velen onder ons.
Maar niet voor allen! De economie trekt
nu toch weer aan. Profiteert iedereen
daar van? Kijk eens om u heen. Er zijn
helaas nog veel mensen die het niet
breed hebben. Mensen die door allerlei
uiteenlopende redenen meer problemen
hebben dan mogelijkheden. Gaten vul-
len met gaten is onbegonnen werk; het
gat wordt alleen maar groter en de weg
er uit vaak moeilijker. Echter, door het al-
leen te zien, lossen we niets op. Er moet
iets aan gedaan worden! Niet enkel pra-
ten, maar vooral daadwerkelijk doen! 

In 1833 heeft de Franse rechtenstudent
Fréderic Ozanam  in Parijs met een aan-
tal medestudenten in navolging van St.-
Vincentius à Paulo de eerste Vincen-
tiusvereniging opgericht  om de armoe-
de in grote steden en op het platteland
aan te pakken. Uit deze groep is de hui-
dige wereldwijde organisatie gegroeid,
waarvan de Vincentiusvereniging Beek
een onderdeel is en al sinds 1867 actief
in Beek, dus komend jaar 150 jaar!

In het verre verleden hebben enkele
vooraanstaande personen zich in Beek
verenigd en ingezet voor de zorgen van
armen. 

Hieruit is de Vincentiusvereniging Beek
ontstaan; een lokaal georganiseerde
vrijwilligersorganisatie, die is aangeslo-
ten bij de Vincentiusvereniging Neder-
land en daardoor is verbonden met de
Internationale Vincentiusvereniging, ge-
vestigd te Parijs.
De vereniging is geworteld in de christe-
lijke traditie en bekommert zich, geïn-
spireerd door het gedachtegoed van
Vincentius à Paulo, om ieder mens in
nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of
geloof. 
Juist in die situaties waarin acute finan-
ciële, materiële of geestelijke nood
bestaat waarop overheid en maatschap-
pelijke organisaties geen antwoord heb-
ben, wil de Vincentiusvereniging de hel-
pende hand reiken aan kwetsbaren in
onze samenleving. 
Toen de overheid in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw een socialere koers begon

te varen, raakten de werkzaamheden
van de Vincentiusvereniging op veel
plaatsen op de achtergrond. Zo ook in
ons eigen Beek. Ze werd echter nooit
opgeheven. 
In januari 2007 is in onze gemeente, op
initiatief van de parochie, gelukkig een
doorstart gemaakt, aangezien er helaas
heel wat mensen, bijna onzichtbaar in
hun omgeving, in armoede verkeerden.

Nu de overheid steeds meer terugtreedt
en verantwoordelijkheden meer en meer
bij de burger zelf worden gelegd, drei-
gen steeds meer mensen tussen wal en
schip te geraken. Niet iedereen is in
staat om eigen boontjes te doppen, niet
iedereen is zelfredzaam. In deze omge-
ving – de stille armoede – ziet de
Vincentiusvereniging Beek haar op-
dracht en taak om mensen nabij te zijn. 
In 2017 bestaat deze Beekse vereniging
inmiddels 150 jaar en 10 jaar na de
doorstart in 2007 is haar hulp nog
steeds dringend gewenst.
Misschien vraagt u zich nu af waar de
hulpvragen vandaan komen. Wie meldt
zich voor hulp? Dit is vaak een groot
probleem, omdat niemand graag hier-
voor uitkomt. 
Gelukkig zijn er mensen die signalen
geven aan de Vincentiusvereniging.
Hulpaanvragen komen voornamelijk
binnen via de pastores van diverse pa-
rochies, maatschappelijke organisaties
zoals PiW, Sociale Zaken van de ge-
meente, Stichting MEE, maatschappe-
lijk werk Zuyderland, en via onze telefo-
nische hulplijn 06-11103092.
Ondanks deze netwerken zijn er nog al-
tijd heel wat mensen die niet meer van
het bestaan van de Vincentiusvereniging
weten en denken dat dit nog iets van
vroeger is. Daarom vinden wij het be-
langrijk om deze 150-jarige vereniging
hier nog eens extra in de kijker te zetten.

Al 150 jaar actief als Beeker hV

Fréderic Ozanam 

BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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De Vincentiusvereniging levert ‘hulp op
maat’, waarbij er van wordt uitgegaan
dat de problematiek geen maat heeft!
Gedurende het hele jaar worden voed-
selpakketten verstrekt aan gezinnen die
het moeilijk hebben, o.a. vanwege het
feit dat zij in de schuldsanering zitten.
Daar waar direct financiële hulp noodza-
kelijk is en voorliggende voorzieningen
ontbreken, zijn zelfs renteloze leningen
met een mild aflossingsklimaat mogelijk.
Eveneens is administratieve hulp bij het
invullen van belastingzaken en andere
correspondentie met overheidsinstan-
ties mogelijk. 
Andere activiteiten, zoals hulp bij verhui-
zing, vervoer zorgvragers naar elders,
worden eveneens door vrijwilligers ge-
daan, indien dringend nodig en er geen
andere oplossingen voorhanden zijn.
Dit betekent natuurlijk niet dat er ongeli-
miteerd ten alle tijden hulp geboden kan
worden. Er zijn ook hier grenzen, maar
het is vrijwel altijd mogelijk om tot de
juiste oplossing te komen. Er wordt niet
geoordeeld en ook niet veroordeeld,
maar gewoon geholpen waar dat kan!

De Vincentiusvereniging Beek beschikt
(nog) niet over een eigen opslagruimte
voor hun aangeboden kleding, witgoed
en meubilair. Daarom werken zij nauw
samen met hun zustervereniging in
Geleen, die wel over opslag en verkoop-
ruimte beschikt en waar de hulpvragers
uit Beek tegen geringe eigen bijdrage, of
zelfs gratis, gebruik van kunnen maken.

De Vincentiusvereniging prijst zich ge-
lukkig, dat de ook kinderen van een ba-
sisschool in Beek weer kerstpakketten
gaan samenstellen, die de vereniging
dan aan de hulpvragers kan aanbieden.
Dit soort acties zijn al eerder geweest
met hulp van deze school, maar ook
door Scouting en andere organisaties.

Het is prachtig te ervaren dat de men-
sen, en zeker ook de jeugd, bereid zijn
iets extra's te doen voor de minderbe-
deelden in onze samenleving.
Voorts is de Vincentiusvereniging actief
betrokken, samen met de parochies, bij
de voedselinzameling rond Pasen t.b.v.
de Voedselbank Zuid Limburg.
Regelmatig heeft het bestuur overleg
met andere maatschappelijke organisa-
ties zoals hierboven genoemd, en vooral
met afd. Werk en Inkomen van de ge-
meente, om de belangen van onze hulp-
vragers te kunnen behartigen. 

In de Nuutsbaeker en in de parochie-
blaadjes ziet u regelmatig onderstaande
advertentie:

VINCENTIUSVERENIGING BEEK.
Ieder mens telt. Ook U !

De Vincentiusvereniging helpt
mensen in nood.

Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06-11103092 (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, vanwaar u
kunt doorlinken naar onze eigen website.

Onze flyer: “Ieder mens telt.
Vincentiusverenging Beek helpt” is
aanwezig bij huisartspraktijken in de
gemeente, in de Rk. kerken, in het ge-
meentehuis Beek en bij diverse maat-
schappelijke organisaties. 

De Vincentiusvereniging Beek heeft een
10-tal vrijwilligers, die allen over speci-
fieke deskundigheden beschikken, die
geheel belangeloos ingezet kunnen wor-
den om zorgvragers te helpen en te be-
geleiden. Bestuursleden en vrijwilligers
ontvangen geen beloning voor hun dien-

sten en activiteiten. Deze belangeloze
inzet is onmisbaar.
Het bestuur bestaat uit de heren Giel
Coumans, voorzitter, Constant Henssen,
secr. en Louis Lemmens, penningm. Het
correspondentieadres van de vereniging
is: Keulsteeg 39, 6191HR Beek.
Sponsoring: Gelukkig zijn er nog steeds
mensen en organisaties, die deze hulp-
verlening mogelijk maken door hun
financiële ondersteuning. Zij helpen ons
te helpen! Daarvoor is heel veel dank
verschuldigd. 
Voorts mag niet onvermeld blijven dat
de Vincentiusvereniging Beek beschikt
over de ANBI status, dus als Algemeen
Nut Beogende Instelling is aangemerkt,
waardoor giften aan haar onder bepaal-
de voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor de goede orde vermelden wij hier
ook hun bankrekeningnummer:
NL44RABO0104904763

Wiel Heijnen

Vincentius à Paulo

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

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

Vincentius
vereninging
Beek
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Op 1 december 2016 start
Bevolkingsonderzoek Zuid met het 
bevolkingsonderzoek borstkanker in
Beek. 

Door dit onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de
kans op genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk. Het onder-
zoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75
jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op
borstkanker het grootst is.

Voor wie?

Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonder-
zoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2016
de vrouwen geboren in de jaren 1941 t/m 1966
en in 2017 de vrouwen geboren in de jaren 1942
t/m 1967. Vrouwen uit Beek met de postcodes
6176, 6191 en 6199 worden voor deze ronde
van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Waar staat het onderzoekscentrum?

Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onder-
zoekscentrum. Dit onderzoekscentrum staat vanaf 1 decem-
ber 2016 op de parkeerplaats Onze Lieve Vrouweplein in
Beek. Daar staat het tot eind januari 2017.Daarna verhuist het
onderzoekscentrum naar Schinnen. 

Waarom deelnemen?

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht
vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de
meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans
op genezing wordt met name bepaald door het stadium van
de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking
verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een

borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek?

Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digita-
le röntgenfoto’s van de borsten. Speciaal opgeleide
radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek
uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne
apparatuur. Daarom is de bestralingsbelasting mini-
maal. Binnen twee weken volgt een schriftelijke uit-
slag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis. 

Resultaten vorige ronde

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Beek suc-
cesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in
Beek 85,3 %. Dit betekent dat er 2.568 vrouwen uit de
doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Hiervan zijn 70 vrouwen doorverwezen voor nader on-
derzoek.

Meer informatie

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker kunt u onze informatielijn bellen. 
De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 00 01 388.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

ZATERDAG 
7 JANUARI
15.00 - 19.00 UUR

by linda

NA 5 JAAR ALS AMBULANTE KAPSTER TE  

HEBBEN GEWERKT OPEN IK OP ZATERDAG  
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IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OM EEN 
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Margrietstraat 16

6191 XH  Beek

Bel voor een afspraak
T +31 (0)6 20 26 25 26
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MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

SAMEN DOEN

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl
of kijk op www.bbb-ndb.nl

Persbericht van BBB-NDB

In haar ledenvergadering van 
afgelopen woensdag hebben de 
leden van de grootste partij van Beek,
BBB-NDB opnieuw wethouder 
Thijs van Es unaniem gekozen als 
lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018.

Thijs van Es: “Ik vind het belangrijk
dat er al anderhalf jaar voor de 
verkiezingen duidelijkheid is over
mijn beschikbaarheid voor de volgende periode. 
En met de nieuwe slogan SAMEN DOEN ga ik samen met alle
andere BBB-NDB' ers ook de volgende periode mijn uiterste
best doen voor de mensen in Beek.
We hebben al een aantal nieuwe leden en een nieuw bestuur
onder voorzitterschap van oud-wethouder Maurice Wierikx dus
ik zie onze toekomst met vertrouwen tegemoet"

Maurice Wierikx: "Ik ben blij en vereerd dat ik mij kan blijven
inzetten voor BBB-NDB. Net als de meeste politieke partijen is
BBB-NDB een vereniging.
Als voorzitter van deze vereniging reken ik het tot mijn taak
om ervoor te zorgen dat de wethouders, raadsleden en com-
missieleden hun politieke taak goed kunnen uitoefenen in het
belang van de inwoners van Beek.
Mijn kennis als oud wethouder kan ik daarbij goed gebruiken".

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek
046 437 7140  

Juwelenedelsmeden
DIART

Bij ons is alles mogelijk,

Titanium, Goud, Platina, Palladium, Carbon, enz.

Ruime keuze!
 een paar gouden trouwringen 

reeds vanaf € 500,-

De Trouwringen Specialist
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Vrijdag 2 december werd het 23e deel uit
de serie 'Wat Baek ós Bud' gepresen-
teerd, 'Beek Toen en Nu' deel 2 met vele
cafés..
In het eerste deel van dit boek zijn 200
foto's opgenomen van de gemeente
Beek voor 1982 en nu, bijvoorbeeld van
de dorpskernen die tot de herindeling
van 1982 tot de gemeente Beek behoor-
den: Heide, Oensel en Kerensheide.
Opvallend is dat van deze drie kernen
een deel op het grondgebied van de ge-
meente Beek lag en het andere deel op
het grondgebied van een andere ge-
meente (Elsloo, Schimmert en Geleen). 
In het tweede deel van het boek wordt
de honderd jarige geschiedenis van de
Beekse cafés behandeld. Er komen in
totaal 120 cafés aan bod. 
De redactie ontving van verschillende
Beekenaren foto's en documentatie die
zijn opgenomen in het boek. Helaas
werd de vraag voor informatie niet altijd
beantwoord en daarom komt het voor
dat de ene locatie uitvoeriger is be-
schreven dan de andere. 

Het boek is te koop bij
Schoenherstellerij Hoedemakers, Markt 22
te Beek en op het kantoor van de
Heemkundevereniging Beek, Om de
Toren 5 (geopend op dinsdag, donder-
dag en vrijdagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur).

Snelle groei eetgelegenheden in Beek

“Een café runnen alleen maar op basis
van bieromzet is bijna ondoenlijk”, stelde
horeca-adviseur Tom van Erven Dorens
begin 2016. “Om het hoofd boven water
te houden is het serveren van snacks of
maaltijden bijna een noodzaak gewor-

den. Een buurtkroeg die enkel drankjes
serveert, heeft het heel moeilijk, het is
een uitstervend ras. Je hebt als onderne-
mer gewoon meer nodig om rond te
komen. Dan is het toevoegen van eten
een slimme zet”.
Andere cafés gaan zich specialiseren op
een bepaalde doelgroep, zoals zaken
met speciale bieren of whiskysoorten,
waar een grote winstmarge op zit. Zo
kan men de zaak draaiende houden.
Het aantal cafés is de laatste veertig jaar
drastisch gedaald. Het aantal eetgele-
genheden is daarentegen flink toegeno-
men. Vroeger vonden de sociale contac-
ten vooral plaats in het café en nu heeft
het sociale gebeuren zich verplaatst
naar eetgelegenheden, terwijl sociale
media als Facebook en Twitter een be-
langrijke plaats innemen. 

In 2015 kwamen er in ons land 1000 ho-
recazaken bij: 300 bezorg- en afhaal-
centra, 200 restaurants 200 lunch- en
tearooms, 70 broodjeszaken, 70 eetca-
fés en 60 ijssalons. Daartegenover staat
dat de afgelopen vijf jaar wekelijks 6
cafés of bars sloten! De cafébezoeker
die een paar keer per week naar de
buurtkroeg gaat is een uitstervend ras. 

Het aantal terrassen bij eetgelegenhe-
den is van 600 in 1965 tot ruim 20.000
nu drastisch gestegen. De terrasjes zit-
ten 's zomers vol en tijdens de iets kou-
dere dagen zorgen warmtebronnen voor
een aangenaam verblijf op het terras.
Het is tegenwoordig een kwestie van
zien of gezien worden, veelal met een
smarttelefoon binnen handbereik. 
In de gemeente Beek waren er halver-
wege de 20e eeuw ruim 60 cafés en 12
eetgelegenheden. Op dit moment zijn
nog slechts12 cafés, maar inmiddels
heeft de gemeente wel 43 eetgelegen-
heden! De landelijke trend is ook duide-
lijk zichtbaar in Beek.

Interieur café Visschers aan de Brugstraat, Harrie Visschers met de kinderen Tina, Grietje en Loe

Het echtpaar Verhoeven
in café 'Het Wapen van Spaubeek' 

Interieur café Claessens Oensel, ±1930

Boek over de Beekse caféhistorie   Paul Mennens
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Op zondag 8 januari 2017 a.s. organi-
seert De Koninklijke Harmonie St.
Caecilia Beek  weer het inmiddels tradi-
tionele Nieuwjaarsconcert in het Asta
theater aan de Markt in Beek. Dit jaar
met medewerking van de bekende
zanggroep Cosi Cantare. 
Zowel De Kon. Harmonie St. Caecilia
Beek o.l.v. Ben Essers als de zanggroep
Cosi Cantare o.l.v. Ria Janssen met be-
geleiding van Karin Leyssenaar  staan
borg voor een afwisselend en sfeervol
concert.
Cosi Cantare is een bekende zanggroep
met leden uit Beek en omstreken, zij
hebben op het programma een ver-
scheidenheid van populaire songs

Het themaconcert van onze Koninklijke Harmonie onder
leiding van Ben Essers gehouden op 13 november jl in het
Asta theater  was een daverend succes. Het publiek in een
overvolle Asta werd getrakteerd op een wisselend muzi-
kaal programma. 

De kers op de taart was het optreden van de Beekse
“Maestro’s: Burgemeester Christine van Basten-Boddin, Arthur
Lieuwen en Geert-Jan Castelijn. 

Vol overgave dirigeerden de Maestro’s enkele werken met veel
elan en passie tot verbazing en vermaak van het aanwezige 
publiek.

Foto’s:  Jozef Schuijren 

Heeft u hier niet bij kunnen zijn? Wilt u (wederom) een gezellige muzikale middag beleven?

Dan nodigen wij u graag uit voor ons traditionele

Nieuwjaarsconcert op zondag 8 januari 2017 - 15.00 uur Asta theater
Met als speciale gast: 

Maestro concert Koninklijke Harmonie
daverend succes

staan, die zeker bij u in de smaak zullen
vallen.

De Kon. Harmonie vervolgt het concert

met muziek waarbij u zich daadwerkelijk
in Wenen bij een Nieuwjaars Concert
waant, waarbij de bekende Weense
Wals en de Radetski mars niet zullen
ontbreken.
Dit jaar is er tevens een optreden van
het Groep 6 klasorkest van de
Martinusschool, die samen met de
Harmonie o.l.v. Ben Essers een optre-
den verzorgen. Zij allen zullen u veras-
sen op dit traditioneel concert.

U ziet een concertmiddag om niet te
missen, beide verenigingen hopen dan
ook velen van u te mogen begroeten op
deze unieke concertmiddag.

De aanvang van dit Nieuwjaars Concert
in het Asta theater, is  om 15.00 uur en
de entree is een vrije gave.
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JANUARI
’t eerste woord in onze taal
Dat de Marokkanen leren
Prijkt al in hun werklokaal
Op de deuren: “Dames”, “ Heren”.

FEBRUARI
Pleisters zien er altijd uit
als een roze blanke huid,
zodat men ze haast niet ziet.
Zwarte pleisters zijn er niet.

MAART
Proefwerk voor Geschiedenis:
Weet je wat een kleurling is?
Dat is voorzover ik weet
Iemand die zich kleurrijk kleedt.

APRIL
De bedriegers zijn bedrogen:
Wallraff leek een Turk. Allicht:
Niemand keek hem in de ogen.
Turken hebben geen gezicht.

MEI
’n zwarte jongen die graag groot is
Zei vaak: schelden doet geen pijn.
Tot ze riepen op het plein:
Net goed dat jouw vader dood is.

JUNI
’n ploegbaas in een staalfabriek
Zet een Turk neer naast een Griek,
Want nu moeten ze ’t wel laten
Onder het werk nog te praten.

JULI
In het Statenkwartier zeggen dames en heren
Die graag in een Grieks restaurant dineren
Dat volksbuurtbewoners toch ook moeten leren
De luchtjes van vreemden te appreciëren.

AUGUSTUS
Mijn straat wil geen vreemden: Geen grote gezinnen,
Geen klusjes op straat, geen lawaaimakers binnen,
Geen kinderen op fietsjes, geen troep op de treden.
De “vreemde cultuur” is ons eigen verleden!

SEPTEMBER
Vaak zong hij in zijn eigen taal een lied uit eigen land.
Maar tegen zo’n lawaai bleek Holland niet bestand.
Totdat er onverwachts geen klacht meer binnenkwam,
Toen hij veel luider zong:” Tulpen van Amsterdam”.

OKTOBER
De Turkse buurvrouw gilt. De buurt begrijpt meteen;
Haar man mishandelt haar! Een vuist? Een mes? Een steen?
Agenten bellen aan: Uw man? Een bijl? Een zaag?
Nee, straalt ze, baby komt- mijn buik- belooft: vandaag.

NOVEMBER
Almere liep te hoop in toorn op een partij
Die op de Turken loert als jagers op konijnen.
Een spandoek was zo sterk als Brabants bont. Het zei:
“Ik ben een Brabander. Wanneer moet ik verdwijnen?”

DECEMBER
Witte zwanen, zwarte zwanen
Zwemmen zij aan zij
Zonder zich apart te wanen
Waarom ook niet wij? Japo

30 jaar geleden jaaroverzicht  11e jaargang nr 11  (december )1986 

HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

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

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

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

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS GROEP

WONEN HERSTOFFEREN B2B PROJECTEN

WIJREPARERENOOK UW BESTAANDE ZITMEUBEL

..... Ook dit stond in de nuutsbaeker. Jaaroverzicht van het jaar van de verdraagzaamheid (Door Otto Jager) Het jaar van de verdraagzaamheid
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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 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 11  (december )1986 

….. De nieuwe editie van december is natuurlijk gericht op
het naderende kerstfeest en het nieuwe jaar. 
Op de voorpagina een mooie pentekening van de 
redacteur Frans Augustus. Kerstmis aan de kapel met op
de achtergrond de contouren van de kerken van Beek,
Genhout en Neerbeek.

….. Voor de oude tijden gaan we terug naar de familie
Haagmans-Voncken uit Kelmond, en rijwielhandel Lagro
aan het Wolfeijnde, naast het Sjterfhoes.

….. Onze tekenaar Theo van Winkel neemt ons mee naar de
“Rijksweg” in Beek en neemt het pand Muris onder de
loep. Op de hoek Stationsstraat-Wolfeijnde. Het pand 
dateert van 1903 en bevatte toen een meubelzaak en een
café. De geschiedenis van het café wordt uitvoerig 

beschreven en wel de moeite waard.
….. Ook dit jaar ter afsluiting van 1986 de bekende en 

traditionele jaarkroniek. In deze rubriek hebben we in elke
editie een kleine bloemlezing gehouden over de 
gebeurtenissen in die maand. Nu krijgen we een 
jaaroverzicht voorgeschotelt waarin de gebeurtenissen
nog eens in telegramstijl worden aangehaald.

..... De heer J.H.M.Beaumont , kerkmeester van de parochie
v.d.Wonderdadige madaille, mocht de hoge kerkelijke 
onderscheiding “ ridder in de orde van Sint Sylvester”
ontvangen. Dit voor zijn totale inzet voor de gemeen-
schap, in het bijzonder voor zijn verdiensten voor de
Broederschap Sittard-Kevelaer.

….. De werkzaamheden van het maatschappelijk Medisch
Centrum worden nog eens haarfijn uitgelegd..

….. En de redactie gaat “op de praatstoel” met de Witte van
Baek, de heer Wiel Lacroix, internationaal chauffeur van
Coumans BV. Ze gaat een dag mee op reis naar Koblenz
en kan zodoende heel wat verhalen van Wiel noteren.

….. De Rabobank heeft het kantoor aan de markt helemaal
vernieuwd en maakt ons wegwijs langs de verschillende
balies. In februari zal er een open dag worden gehouden
en kunnen we een kijkje achter de schermen nemen.

….. En de komende maanden hoeven we ons niet te vervelen.
De vier carnavalsverenigingen hebben een evenementen-
rooster gepubliceerd die een hele pagina in beslag
neemt. Voor elk wat wils.

….. Burgemeester A. van Goethem geeft alvast zijn beste
wensen voor het volgend jaar en blikt met een kleine 
opsomming  al naar de wensen voor 1987. 
Tevens een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie in de
bovenhal van het gemeentehuis.

….. Ook Japo wenst u een zalige kerst en een goed begin
van 1987.

Japo
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Trots op onze competitiespelers
Zo rond september start het badminton
competitieseizoen. 
Ook BCG Beek is dit jaar weer van de
partij. Met maar liefst 4 juniorenteams en
1 seniorenteam zijn we de “strijd” aan-
gegaan. 

Team 1, het seniorenteam, is een bonte
verzameling van spelers. De jongste
slechts 15 winters jong, de oudste heeft
de winter al 60 keer voorbij zien komen.
Danique, Anouk, Michelle, Petra, Janine,
Marc, Maarten, Gus, Roger, Harold,
Remy en Frans. Studenten, noeste ar-
beiders, wijze huisvaders en- moeders,
een ballerina, de broer van, en zelfs een
muzikant voor de vrolijke noot. Een aan-
tal spelers hebben al wat competitie er-
varing in het verleden opgedaan, maar
voor een aantal is het helemaal nieuw.
Het is prachtig om te zien hoe deze nieu-
welingen groeien in hun spel en wat voor
een plezier ze hebben.

Team 2, de gezellige pubers Anne, Isa-
bel, Anna, Jesse, Siem en Tuur gaan
ook lekker. You win some, you
lose some, wat ertoe heeft ge-
leid dat ze toch mooi in de mid-
denmoot van hun poule mogen
meedraaien. 

Team 3 is langere tijd een man-
nenaangelegenheid geweest dus
uiteraard moesten de heren even
wennen aan al dat vrouwelijk schoon
dat hen kwam versterken, maar wat
staan deze twee dametjes hun mannetje. 
Prachtig samenspel laten de heertjes en
dametjes in de dop zien, maar ook alléén
weten ze er stevig op los te meppen. Als
ze zo door blijven strijden, zouden Anna-
lie, Isa, Bas, Wouter en Mika nog wel
eens in de top 3 kunnen gaan eindigen.

Team 4 bestaat uit de 4 coole meiden
Dannée, Fenne, Famke en Sarah. Team
4 is vergelijkbaar met team 2. Ze winnen
wat, ze verliezen wat, maar ook bij hen
blijft het redelijk in evenwicht en ook zij
bevrouwen de middenmoot in de poule.

Team 5 wordt liefkozend “onze kleintjes”
genoemd. Eigenlijk een onterechte be-
naming, want hun daden zijn groot. Evy,
Charlotte, Sophie, Kirsten en Pim heb-
ben zich opgewerkt tot de top 3 van hun
poule en ook zij zouden dit plekje nog
wel eens kunnen gaan vasthouden. 

Bij BCG Beek staat sportiviteit en plezier
in de sport voorop, niet de prestaties
(hoewel die natuurlijk ook mooi meege-
nomen zijn). We zijn, zoals altijd, ontzet-
tend trots op het sportieve spel van onze
kanjers en we wensen hen nog veel ple-
zier en succes toe voor de resterende
wedstrijden.

BCG Beek reuzetrots op 
EK parabadminton in Beek

Niet alleen onze eigen shuttles vliegen
door de Haamen. Badminton Nederland

kreeg lucht van de Beekse
mogelijkheden om te bad-
mintonnen en we waren
dan ook ontzettend trots
toen bleek dat het EK pa-
rabadminton naar “ons”
Beek zou komen. Zo’n
125 badmintonners met
een lichamelijke beper-
king uit heel Europa,
speelden hier de sterren
van de hemel. 

De organisatie was volle-
dig in handen van Bad-
minton Nederland en de
gemeente Beek, maar we
werden wel gevraagd om
in te springen indien
nodig. 
Een aantal vrijwilligers van
onze vereniging hebben
dan ook hun beste been-
tje voorgezet om dit eve-
nement tot een succes te
maken. 

Siem mocht dit evene-
ment gebruiken voor
zijn maatschappelijke
stage en werd zelfs opgeleid tot een
officiële lijnrechter. 

Bij BCG Beek sporten ook een aantal
badmintonners met een lichamelijke

beperking. Ze zijn volledig geïntegreerd
in de groep recreatieve senioren die op
dinsdag en donderdag in de Haamen
spelen. 
We beschikken niet over een trainer die
opgeleid is in het begeleiden van aange-
paste badmintonners dus voor wie nog
totaal onervaren is, en training wil, is
BCG Beek niet de geschikte vereniging.
Uiteraard kunt u toch contact met ons
opnemen voor informatie over aangepast

BCG Beek straalt van trots!

18

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.

Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG  Week menu van € 22,50 voor € 19,50

Prins Mauritslaan 22,  6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl
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badminton en desgewenst kunnen we u
in contact brengen met een vereniging
die hiervoor wel de juiste kennis in huis
heeft.

Respect

Na de herfstvakantie kreeg de jeugd van
BCG hoog bezoek van wethouder Hub
Schoenmakers. Hij heeft met de jeugd
gesproken over respect hebben voor el-
kaar, voor de trainer en over de verschil-
len in culturen en hoe je dan toch met
respect voor elkaar kunt omgaan met
elkaar. 

Hij wist de jeugd te “raken” waardoor er
zelfs een mooi interactief samenspel ont-
stond tussen de jeugd en de wethouder.
BCG Beek vindt respect hebben voor
elkaar, en elkaars spullen, ontzettend
belangrijk. 
Wij proberen er met zijn allen zeer alert
op te zijn dat niemand wordt buitenge-
sloten, er niemand wordt gepest en er
niks wordt vernield. 
Dat, en de gezellige sfeer, heeft BCG
Beek na een aantal magere jaren weer
een bloeiende vereniging gemaakt. 
En ook dat maakt ons trots!

Wie persoonlijk wil komen proeven aan
de sportiviteit en gezelligheid van BCG
Beek is altijd welkom. Nieuwe leden kun-
nen op elk moment instromen, en kun-
nen drie keer gratis en vrijblijvend
meespelen. Bij interesse hiervoor wel
even een berichtje naar onze ledenadmi-
nistratie sturen zodat we jullie ook op een
prettige wijze kunnen ontvangen en te
woord kunnen staan. 
Voor meer informatie, zie onze website:
www.bcgbeek.nl. Benieuwd geworden
naar de wedstrijdverslagen van onze
kanjers? 
Ook die zijn te vinden op onze website.

24 uur per dag bereikbaar, 
7 dagen per week

via tel. 046 437 1885

Julianalaan 7a
6191 AL Beek

info@dgkcentrum-beek.nl
www.dgkcentrum-beek.nl

Diergeneeskundig.Centrum.Beek

Spreekuren:  Afspraken:
ma t/m vr:    09:00 - 09:30  10:00 - 12:00
                    13:00 - 13:30 14:00 - 17:00
                    17:00 - 18:00 18:30 - 20:00
zaterdag:      11:00 - 12:00
   
Apotheek:  
ma t/m vr:        09:30 - 20:00 
zaterdag:          10:00 - 12:00

Op onze facebook pagina vindt u ons 
wekelijks spreekurenrooster met dienstdoende 
dierenartsen.

Wilt u een consult bij dierenarts Boskamp?
Maak dan een afspraak. 

Voor al uw kleine én grote huisdieren

Begeleiding van uw dier door zorg en aandacht!
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

- gezichtsbehandelingen 
- microdermabrasie
- harsen/waxen
- mesotherapie 
- pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjes-
bloedblaasjes-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....

Op 31 december zal Drumfanfare en
Majorettenkorps Irene/Lucia zoals gewoonlijk, 
weer met een kraampje op de markt in Beek staan. 

U bent vanaf 09.00 uur tot 
ongeveer 16.00 uur van harte 
welkom om overheerlijke 
oliebollen, diverse soorten 
wafels, appelbeignets en Berliner
bollen bij ons te kopen. 
De lekkernijen zullen net als vorig
jaar weer afkomstig zij van Brood
en Banketbakkerij MARTENS.

Dit alles wordt
gedaan om de
verenigingskast
te spekken.

Hopelijk mogen wij U aan ons kraampje begroeten. 
Mocht dit niet het geval zijn willen wij U langs deze weg 
alvast een gezond en muzikaal 2016 toewensen.

Hopelijk tot dan
Met vriendelijke groet,
Leden en bestuur Irene/Lucia

OLIEBOLLENACTIE 
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Op 15 oktober jl hebben 26 van de 52 leerlingen, van de klas St. Jozefschool 1959-1965, 
elkaar ontmoet tijdens een Reünie in het Elsmuseum.

Het was een bijzonder weerzien na ruim 51 jaar. En zoals dat een klas vol meiden 
betaamd vielen er geen stiltes. Verhalen over de nonnen en de juffen werden aangehaald.

Voor herhaling vatbaar.

1. Ria Huveneers
2. Loes Dabekaussen
3. Marion Stassen 
4. Annette Dirx
5. Carla Custers
6. Lidy Janssen
7. Dorien Last
8. José Bruls
9. Marijke Peters
10. Annemie Dullens
11. Maria Hoedemakers
12. Tilly Spronken

Thea Willens kwam later
13. Yvonne Mol
14. Anny Roebroek
15. Engelien Spaay
16. Miriam van der Linden
17. Ria Spronken
18. Marijke Boonen
19. Marga Kusters
20. Gabriëlle van der Werf
21. Anita Vossen
22. Gonny Kilkens
23. Marlies Dirix
24. Jeannette Peters
25. Ans Erkens

Reünie klas St. Jozefschool 1959-1965
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In het Paasweekend van 2017
gaat een 6 tal jeugdteams van
BFC deelnemen aan een groot
internationaal handbaltoernooi
in Kolding Denemarken. 

Om deze trip mede te bekostigen wor-
den er door de spelers en speelster
diverse acties georganiseerd om het
geld bij elkaar te krijgen. 
Op zaterdag 7 januari 2017 worden er
in Beek, Genhout en Geverik door de
jeugd lege flessen en kratten opge-
haald. Dus: vanaf nu kunt u de lege
flessen en kratten alvast voor ons ver-
zamelen!  
Daarnaast  wordt er op 20 januari
2017 een eetavond in café de
Keulsteeg  in Neerbeek gehouden. 
Er volgt ook nog een wijnactie. Op de
website van BFC kunt u de actuele
informatie over deze acties volgen.  
We hopen dat de acties slagen zodat
de jeugd van BFC een geweldige er-
varing kan opdoen in dit echte hand-
balland.                                    

BFC jeugd naar internationaal 
handbaltoernooi in Denemarken!

december 2016 NB no. 11:Layout 1  01-12-2016  09:52  Pagina 22



23

Ter informatie; mocht u vragen
hebben wie de personen op 
bijgaande foto zijn. 
Kort antwoord: het Bestuur van
de Stichting Adviesraad
Sociaaldomein Beek!! 

Dus we beginnen ons meteen aan de
hand van een foto maar  eens voor te
stellen v.l.n.r. John Benink bestuurslid,
Harry Impelmans bestuurslid, op de
achtergrond Vic Sturmans secretaris,
voor aan het front Toine Cremers als
voorzitter en als laatste van het vijftal
George Stevens de penningmeester.

Mooie foto? Met misschien bekende ge-
zichten? zult u zeggen. 
Als er een foto in de Nuutsbaeker gepu-
bliceerd wordt dan betreft het meestal
wel een of andere interessante/ belang-
rijke aangelegenheid. 
En zo is het inderdaad. 

De mensen op de foto vormen op de
Beekse achtergrond het kloppende hart
van de Beekse Adviesraad voor het
Sociale domein. 
Deze raad houdt zich voornamelijk bezig
met de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, de Jeugdwet en de Participa-
tiewet; namen die tegenwoordig dage-
lijks het nieuws in de kranten halen. 
De Overheid verplicht de gemeenten om
een Adviesraad Sociaaldomein in te
stellen. Even terugroepen hoe het in el-
kaar zit. 
Sinds de AWBZ (algemene wet bijzon-
dere ziektekosten) begin 2015 is ver-
vallen, worden de meeste taken van
deze wet overgenomen door de WMO
(wet maatschappelijke ondersteuning).
Onder de WMO valt o.a. de lichtere
vorm van zorg en ondersteuning, bege-
leiding en dagbesteding. De wet gaat
ervan uit dat iedereen kan meedoen,

ook mensen met een beperking, van-
daar de overkoepelende bijkomende
titel van Participatiewet en de Jeugdwet.
Mensen die ondersteuning nodig heb-
ben bij bv. Beschermd wonen en bege-
leiding dagbesteding kunnen terecht bij
de Gemeente. 
Deze doet onderzoek naar de persoon-
lijke situatie en gaat met hem/haar in ge-
sprek. De uitkomst hiervan is bepalend
voor de hulp op maat. 
De Adviesraad Sociaaldomein Beek kan
het college van B&W zowel gevraagd als
ongevraagd advies verstrekken over het
te voeren beleid van de Gemeente. 
Zij zal uit een volstrekt onafhankelijke
positie opereren en dient vanuit de
Gemeente in een vroeg stadium bij tot-
standkomingen en uitvoering te worden
betrokken. 

Onze Adviesraad heeft nog niet de be-

kendheid die nodig is om als ‘praatpaal’
mee te werken aan de wensen van de
inwoners van de Gemeente Beek. Toch
wenst ze graag deel uit te maken van de
gerichte informatie stromen richting het
College en de inwoners van de gemeen-
te Beek. 

Naast het Stichtingsbestuur bestaat de
Adviesraad Sociaaldomein bovendien
nog uit een zevental mede adviserende
leden. Zij zijn bijna allemaal afgevaardig-
den van de diverse belangenorganisa-
ties uit de gemeente Beek, o.a. de
Katholieke Bond Ouderen (KBO), Ge-
handicaptenplatform, Vrijwilligersplat-
form, Geestelijke Gezondheidszorg
Zuyderland e.a.

Voor verdere informatie kunt u gebruik
maken van onze site; 
WWW.adviesraadsociaaldomein.nl.

Even tijd om ons voor te stellen

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires 
en Kado

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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Al enkele jaren maakt Senioren Belang Beek onderscheid tussen 
financieel en maatschappelijk gezond.
De bijeenkomsten welke wij hebben met inwoners van Beek laten 
hierover geen onduidelijkheid bestaan. De menselijke maat met 
bijbehorende houding en gedrag komen naar de mening van SBB in
de hedendaagse maatschappij in het gedrang.

Vooral moreel leiderschap tonen als het gaat over maatschappelijke
gevoelige kwesties. 
Ga en blijf in gesprek met elkaar! Openheid in bestuur is een absolute
vereiste.

Het bestuursakkoord voor de jaren 2014-2018 klonk veelbelovend
“Samen Verder“. Maar had meer de kentekens van een tunnelvisie om
ook de overige partijen maar enig houvast te kunnen bieden voor de
nodige samenwerking. Het akkoord ging over de hoofdthema’s 
Sociaal Domein, Economie en Evenementen, Leefbaarheid en Wonen.
Door een vertrouwensbreuk in 2015 verdween de kleinste partner uit
de coalitie.

Ten gevolge van deze breuk hield ook een wethouder van de andere
groepering, weliswaar op vrijwillige basis, het voor gezien en 
verdween in de z.g. Wachtgeldregeling voor voormalige wethouders.
Ofschoon deze persoon terugkeerde naar zijn voormalige werkgever,
waar hij een garantie had om in dezelfde salaris- en functiegroep te
worden ingedeeld, werd er toch een beroep gedaan op de voormelde
regeling (APPA). De z.g. graai-modus is ook in Beek dus niet 
onbekend.
Juridisch mag dit volkomen legaal zijn, maar of dit moreel en ethisch
de juiste keuze is geweest daarover mag de kiezer zich in 2018 
uitspreken. Want hiermede wordt de Begroting 2017 en 2018 van de
gemeente Beek evenredig verhoogd en kunnen de burgers van Beek
voor de kosten opdraaien. 

Wij blijven het jammer vinden dat de toen nieuw gevormde coalitie
hoofdzakelijk oog heeft voor het financiële beheer. 
Bij de aankondiging van de Programmabegroting 2017 gooide het
College bij herhaling de verlaging van de lasten voor de burger in de
politieke arena, waar de coalitie-partijen enthousiast op insprongen 
en vervolgens nagenoeg geen oog meer hadden voor de rest van de
begroting. Maar voor die verlaging van de lasten voor de burger heeft
SBB en zijn voorganger wel enkele jaren moeten strijden en pas nu
ziet het College, SBB heeft daar meermaals op geattendeerd, de 
onredelijkheid welke in de berekening daarvan aanwezig was. 
Zo plukt de burger nu toch de vruchten van het goed scheiden van de
nog bruikbare grondstoffen in de afvalstroom. SBB wil deze verlaging
continueren, ook voor de volgende jaren.

Zowel het huidige als ook het vorige College trompetteren doorlopend
dat Beek financieel gezond is en zij vergeten dat Beek maatschappelijk
steeds armer wordt. Voor de groeiende tweedeling in de samenleving
heeft dit College onvoldoende aandacht en dat is vooral merkwaardig
met de grootste coalitie-partij die steeds meer nadrukkelijker aan de
hand blijft lopen van de andere coalitie-genoot en als grote aanhang-
wagen meestuitert op steeds minder begaanbare wegen met steeds
meer mensen in de armoede, zonder werk en goede zorg, welke ook
steeds meer wordt verminderd door bezuinigingen. 
Ondanks het feit dat de Jaarrekening 2015 aangaf dat er in het sociale
domein ongeveer € 0,8 miljoen minder was uitgegeven als door het
Rijk aan Beek was toebedeeld. Let wel; slechts 22 gemeenten van de
393! hebben het geld voor het Sociaal Domein in 2015 volledig 
uitbetaald.

Al vele jaren krijgt het College de portemonnee, in de vorm van 
Algemene Reserve, Reserves en Voorzieningen, nauwelijks nog dicht
omdat het tjokvol met geld zit.
In de laatste begroting heeft SBB onderbouwd dat bij een sluitende 
begroting de inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn. Dat betekent
dus niet dat er vele tonnen uit de reserves gehaald behoren te worden
om een sluitende begroting te presenteren, maar wel dat de uitgaven
eerst beoordeeld moeten worden op zijn doelmatigheid. Hier is nog een
wereld te winnen.
Het College beperkt haar inzet tot op heden echter tot het maken van
plannen, zonder ze echt SMART te maken en zonder over te gaan tot
uitvoering in het jaar dat ze voorzien waren. Als je in het begrotingsjaar
bepaalde werkzaamheden niet uitvoert of laat uitvoeren dan hou je op
het einde van het jaar automatisch geld over en dat wordt dan aan de
gemeenschap uitgelegd als dat de gemeente Beek winst heeft gemaakt.
Ja, ja!

De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter en groter. 
Het aantal mensen in Nederland dat werk zoekt is inmiddels gegroeid
tot ongeveer 2 miljoen waarvan slechts 1/3 deel formeel geregistreerd
staat als werkloos. Vertaald naar Beek heb je het al gauw over 2000 tot
2500 mensen die naarstig op zoek zijn naar werk, naar meer werk of
ander werk. Te veel mensen hebben een kleine baan met een klein 
inkomen en een woning welke voor dat inkomen weer veel te duur is.
Juist deze groepen behoren wij een perspectief te bieden met goede
vooruitzichten voor de toekomst. 
Jan Terlouw, u kent hem nog wel, heeft eerder gezegd dat het neo-
liberalisme de doodsteek is voor de hedendaagse maatschappij. 
In Amerika hebben ze dat in ieder geval nu ook begrepen.

Dat moet anders en beter met fatsoenlijke banen, fatsoenlijke inkomens
en betaalbare woningen. 
Dat vereist ook dat de gemeente Beek zelf deze mensen centraal moet
stellen en moet stoppen met rondpompen van mensen van het kastje
naar de muur. We moeten ook goed beseffen dat digitale dienstverlening
(wellicht) goedkoop is maar een loket met een echt mens in de buurt is
vaak veel effectiever. Daar worden de mensen veel vitaler en wijzer van! 

Evenzeer moet er meer aandacht zijn voor de inwoners die hun werk-
zame periode achter de rug hebben en moeten we meer bieden dan ze
enkel achter de geraniums plaats te laten nemen, ook dat is een vorm
van sociaal en moreel leiderschap. Het in gang gezette Kernenbeleid
moet hier het voortouw in kunnen nemen. Dit beleid is veelbelovend en
nodigt de inwoners ook uit om samen activiteiten in de kernen op te
pakken en uit te voeren. Dit bevordert ook   de sociale samenhang.

Onlangs werd ook bekend dat steeds meer mensen, waaronder ook 
kinderen, langdurig in armoede leven en dat zou gaan om gemiddeld 
4 procent van de bevolking of wel ongeveer 700 mensen in de Beekse
situatie. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal dat een bijstandsuitkering
heeft. Het is te meer een bewijs dat Beek maatschappelijk aan het 
verarmen is en dat het onverklaarbaar is dat niemand in deze rijke 
gemeente de pijn van deze groep niet een beetje wil of kan verzachten.
SBB vraagt zich af of Beek nog wel de plaats is van de menselijke maat
en willen dit ook terugbrengen.

Daarom pleit SBB voor een werkagenda gericht op echt werk met een
echt inkomen zodat iedereen echt kan meedoen en de tweedeling echt
vermindert. Dat zullen wij blijven herhalen en herhalen en herhalen.

Na de verkiezingen van 2014 is wel door meerdere mensen terecht 
gesteld dat er “de facto”  geen democratische legitimiteit meer is bij

Bulletin van Senioren Belang Beek (SBB) december 2016

✔ SBB gaat over leiderschap, over moreel en sociaal leiderschap;
✔ SBB praat met mensen en over mensen;
✔ SBB moet zorgen dat iedereen meedoet en ertoe doet;
✔ SBB is geen spaarbank maar een werkbank;
✔ SBB is voor de kerntaken en de basis op orde brengen en houden;
✔ SBB biedt veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid;
✔ SBB moet zorgen dat Beek weer socialer wordt.
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Op 6 november heeft  het Majorette en streetdance team van
Explosion Beek zeer succesvol deelgenomen aan de
Limburgse kampioenschappen van de Limburgse Bond van
Tambour korpsen. 
De prijzenkast van Explosion is weer goed gevuld.

Limburgs kampioen

Sophie Werdekker behaalde die zondag het hoogst aantal
punten en werd hiermee niet alleen Limburgs Kampioen maar
behaalde ook nog eens promotie naar een hoger niveau. Dus
volgend jaar komt ze uit in de afdeling Midden. Janine
Huveneers knokte zich naar een zeer verdiende tweede plek in
haar categorie (Junior Basis) evenals Roxanne Hendrix die in
dezelfde afdeling een derde plek behaalde. In de laatste afde-
lingen (Senioren onderdelen solist en duo) behaalde zowel
Patricia Gelissen als het duo Janine Huveneers en Annemie
Daemen een tweede plek. 

Het team van Explosion dat vorig jaar al Limburgs Kampioen
in de categorie Teams werd, heeft dit jaar ook weer de felbe-
geerde Limburgse titel mee naar huis mogen nemen. Alle deel-
nemers zullen zich op 10 en 17 december voor 100% inzetten
tijdens de Nederlandse Kampioenschappen die gehouden
worden in Stadskanaal en Waalwijk.

Dames; namens het bestuur en instructie van Explosion Beek
wensen we jullie van harte proficiat met deze super mooie re-
sultaten. En nu op naar de Nederlandse Kampioenschappen!
Succes.

Meedoen?

Lijkt het jou leuk om eens een kijkje te komen nemen bij onze
training? Dan ben je van harte welkom. 
Wij trainen op zondagavond vanaf 18.30 uur in de gymzaal van
de Sint Martinusschool in Beek.

Explosion Beek voor
het tweede jaar op rij
Limburgs Kampioen in
de afdeling Teams

zo’n lage opkomst. Er wordt ook iedere keer gesteld dat de mensen in
Beek weer trots moeten worden op hun gemeente, we het samen
moeten doen, moeten participeren, mantelzorgen, hard werken, geld
verdienen, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. 
Wanneer hebben we nog tijd voor onszelf en voor elkaar en wie zorgt
er dan voor jou?

Terug naar onze grootste zorg: de tweedeling. Het aantal mensen
neemt toe dat ook gehoord wil worden en mee wil doen. Ze kloppen
steeds harder aan. Het aantal mensen wat de wind mee heeft neemt
af en zij schermen zich steeds meer af. En aan beide kanten ontstaat
steeds meer chagrijn. Iemand moet natuurlijk de schuld hiervan 
krijgen en daarvoor zijn er voldoende opties zoals de Europese 
politiek of de vluchtelingen of de banken of de multinationals of wie
dan ook. 
In ieder geval geven we nooit de schuld aan onszelf terwijl wij zelf wel
de politiek hebben gekozen.
Daarom doet SBB ook een dringend beroep op alle stemgerechtigden
om in 2018 ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezing opdat alle inwoners een aandeel hebben in
het bestuur van de gemeente Beek. Of met een ander woord, dat heet
ook participatie.

Steeds meer mensen voelen zich onzeker en daardoor onveilig. 
Zij zijn bang om de straat op te gaan, bang om elkaar aan te spreken,
lezen te vaak in de krant over overlast, doodslag, criminaliteit en meer,
waarbij de politiek om het hardst roept dat het land veiliger moet en
de grenzen dicht moeten. SBB houdt juist van openheid, van 
gastvrijheid en van gezamenlijkheid. Zeker ook in het bijzonder voor
statushouders die echt willen integreren in de gemeenschap.

Frappant te horen is dat al vele jaren de criminaliteit daalt, de overlast
afneemt, het aantal ongelukken vermindert en de objectieve veiligheid
dus toeneemt. Maar de gewone vrouw of man in de straat heeft toch
een geheel andere zienswijze. Wat is er dan wel aan de hand? 
Hebben we teveel regels en te weinig toezicht op handhaving? 
Is het gevoel van onveiligheid en de klaagcultuur misschien wel een
teken dat mensen zich steeds minder gehoord voelen. Dat mensen 
via sociale media alleen maar gesterkt worden in hun gevoelens
omdat Facebook haar pagina’s zo heeft ingericht dat je alleen leest
wat je altijd al leest? Of wil de politiek een "ideaalbeeld" scheppen?
Wij denken dat de politiek de mensen teveel naar de mond praat, te
weinig luistert, niet echt wil snappen en niet echt doorvraagt!

Tenslotte, alle mensen zijn geboren als lieve, zachte, kirrende baby’s
die met verwondering de wereld inkijken. SBB gelooft dat de mensen
van nature goed zijn en dat alle mensen een huisje, boompje en
beestje willen. Vanuit die filosofie willen wij samen met anderen
wonen, werken en wandelen. Beek moet dat ook willen bieden. 
En dat vereist dat de basis op orde is en blijft en dat Beek de plaats is
en blijft van de menselijke maat. Daar doet SBB zijn best voor!

Fractie Senioren Belang Beek.

Bron: Nederland Lokaal (nieuwsbrief)

Het bestuur en de fractie 
van SENIOREN BELANG BEEK
wensen alle inwoners van BEEK

Prettige Feestdagen 
en een 
Voorspoedig

2017
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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.  

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/zuid-
limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

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

Deze maand: VEILIG UW KACHEL EN OPEN HAARD STOKEN.

Hout en andere materialen verbranden
nooit volledig in een open haard. 
De half verbrande deeltjes verdwijnen
in de schoorsteen. Als de rook afkoelt,
slaan ze neer op de wand van het
rookkanaal. Zo vormt zich een teerlaag
die bij hoge temperaturen en door op-
stijgende vonken in brand kan vliegen.
Daarom moet de schoorsteen minimaal
eens per jaar vakkundig worden 
geveegd. Het rookkanaal kan ook 
verstopt raken door een vogelnestje of
losgeraakte stenen die een bocht 
afsluiten. Als een schoorsteen slecht
‘trekt', komt er te weinig zuurstof bij
het vuur voor een goede verbranding.
Bovendien blijven verbrandingsgassen
in de woonkamer hangen, zoals het
zeer giftige en reukloze koolmonoxide.

Blauwe vlam en witte rook

Voor een goede verbranding gebruikt
u alleen droog en ‘schoon' hout. Geen
spaanplaat of hout met een verflaag.
Blauwe vlammen in de haard en witte
rook uit de schoorsteen zijn een teken
dat het hout goed brandt. 
Gele vlammen en donkere rook zijn
een signaal voor onvolledige 
verbranding. Hoe slechter de open
haard brandt, hoe meer brandbare
aanslag in het rookkanaal neerslaat. 
Is er brand in het rookkanaal? 
Doof meteen het vuur in de open
haard. Bij voorkeur met zand of zout.
Zeker niet met water, want dat levert
zoveel hete stoom op dat er scheuren
in het rookkanaal kunnen ontstaan. 
Als het vuur uit is, sluit dan direct de
schoorsteenklep. Het is slim om uit
voorzorg altijd een emmertje zand bij
de hand te hebben, bijvoorbeeld in de
tuin.

Gediplomeerd schoorsteenveger

Schoorsteenvegen moet vakkundig
gebeuren. Bedrijven met het keurmerk
van de Algemene Schoorsteenvegers

Patroonsbond (ASPB) voldoen aan
kwaliteitseisen. De medewerkers heb-
ben een examen afgelegd, gebruiken
deugdelijk materiaal, schrijven een
nota uit en zijn aansprakelijk te stellen
voor fouten. 
Meer informatie: 
http://www.schoorsteenveger.nl/.

Tips:
• Laat de schoorsteen jaarlijks vegen

en controleren op verstoppingen,
scheuren en lekkages.

• Schakel een bedrijf in met het
ASPB-keurmerk. 

• Stook schoon hout zonder 
verfresten.

• Niet te veel en te dik hout op het
vuur. 

• Geen spaanplaat, multiplex, papier
of plastic.

• Ventileer tijdens het stoken.
• Hou uit voorzorg een emmertje

zand of een pak zout achter de
hand.

Mocht er toch brand ontstaan of  een
hulpverlening nodig zijn door wat voor
een reden  dan ook bel dan meteen
112 en zeg wat er aan de hand is.

Geef U  naam, adres en plaats door
waar de brand of hulpverlening nodig
is, zodat de Centrale van de
Brandweer adequaat kan reageren, en
de brandweer zo snel mogelijk 
waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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De lokale CDA-afdeling in de gemeente
Beek heeft zaterdag 25 juni 2016  tijdens
een bijzondere ALV Ralph Diederen (25)
gekozen als lijstrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen 2018. 

Het is een unicum dat zo vroeg voor de
verkiezingen al een lijstrekker wordt ge-
kozen, maar dat was dan ook een be-
wuste keuze. De afdeling heeft onder
het motto ‘verbinden-en-vernieuwen’
het roer vorig jaar radicaal omgegooid
en gekozen voor het meer inzetten op
verbinding tussen de politieke partij en
verenigingen, vrijwilligers en andere in
de gemeenschap. In het verlengde van
deze nieuwe manier van politiek bedrij-
ven past de vroege keuze van een lijst-
rekker. De lijstrekker is in de ogen van de
afdeling niet enkel de nummer 1 op de
kieslijst. Het is diegenen die de kar trekt
om politiek weer dicht bij de burger te
brengen, en dat wil het CDA in Beek
continu doen, niet alleen als er verkiezin-
gen zijn.

“Ik ben bijzonder trots dat ik het vertrou-
wen van de afdeling heb gekregen om
de kar te mogen trekken bij de volgende

gemeenteraadsverkiezingen” aldus de
kersverse lijstrekker “We hebben onze
afdeling vernieuwd en verjongd en gaan
keihard aan de slag om met zoveel mo-
gelijk mensen te bouwen aan een nog
beter Beek”.

Met Mattie Kaelen (34) als nieuwe voor-
zitter en Ralph Diederen (25) als lijstrek-
ker staat een nieuwe generatie aan het
roer in Beek.

Ralph Diederen (25) eerste
lijstrekker van Nederland

Mattie Kaelen (L) en Ralph Diederen (R) 

Ralph Diederen

Het
Stichtingsbestuur

en de redactie
van de

Nuutsbaeker 
wensen u een 

Zalig Kerstfeest 
en een 

Voorspoedig

2017
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Op feestelijke wijze zal de Beekse wet-
houder Thijs van Es samen met pastoor
Kenis op zondag 18 december het
Gemeenschapshuis Neerbeek herope-
nen om 12.30 uur. 
Tot  15.00 uur zijn er verschillende rond-
leidingen.
Diverse verenigingen zullen zich presen-
teren aan de bezoekers. 

Er is inmiddels heel wat veranderd. 

Wat begon met het opruimen van stoe-
len en plaats maken voor gevraagde ac-
tiviteiten, liep uiteindelijk uit in een roy-
aal plan dat het bestuur van de Stichting
Gemeenschapshuis Neerbeek samen
met o.a. de gemeente Beek invulde.
Verengingen konden niet meer alleen
borg staan voor het behoud van dit
Gemeenschapshuis. Het gebouw lag
over dag grotendeels leeg en dat bevor-
dert een en ander niet. 
Steun vond men ook bij het Oranjefonds
en Centrum WenG.
Fonds voor Sociale Instellingen sloot
aan en door gezamenlijke inspanningen
wist men voldoende middelen te verkrij-
gen om  de realisatie van de WMO-plan-
nen  te verwezenlijken.

Zo’n  WMO-wijksteunpunt (wet maat-
schappelijke ondersteuning) in het ge-
meenschapshuis vraagt een  investering
in een (brand)veilig gemeenschapshuis
met logeer mogelijkheid en een nieuwe
keuken. De hierboven genoemde subsi-

diënten  hebben het samen voor elkaar
gekregen! 
Er zijn veel nieuwe activiteiten, gemeen-
schappelijk georganiseerd onder bege-
leiding van Centrum WenG en Ozodoeik-
mee, buurtbewoners, burgers en andere
organisaties.

Wat is er nu allemaal te doen?

Er bestaat de mogelijkheid tot vrije in-
loop waarbij iedereen van harte welkom
is.
Zin in een kopje koffie? Behoefte aan een
praatje, boeken ruilen, pc-lessen, creatief
bezig zijn, deelname aan beweegactivi-
teiten of zin in een spel? Iedereen is wel-
kom van 9.00 tot 16.00 uur. 
Bij de inloop kunt u ook uw interesses
aangeven en uw eigen ideeën over uit te
voeren activiteiten. Mensen met en zon-
der hulpvraag kunnen binnen lopen.

Vanaf 1 november is het wijkteam
gestart.

Er is een spreekuur van PiW (Partners in
Welzijn).
Tijdens het spreekuur kunt u terecht met
allerlei vragen over toeslagen ouderen-
werk, administratieve ondersteuning en
begeleiding, veiligheid & bewegen,
meldpunt buurtknelpunten, mantelzorg
en vrijwilligerscentrale. 
Namens de gemeente is er een WMO
spreekuur op een vast moment in de
week. 
De wijkverpleegkundige van Zuyderland
werkt ook vanuit het gemeenschaps-
huis. U kunt bij haar terecht voor vragen
over ziekte en gezondheid, vragen over
mogelijkheden voor hulp bij lichamelijke
verzorging en hulp in en rond het huis. 

Vanaf  1 januari 2017 wordt vanuit de
nieuw ingerichte keuken  2 dagen
per week een warme lunch ver-
zorgd, met als doel om de mensen
te kunnen verbinden; zij die naar
het eetpunt komen, worden be-
diend door andere vrijwilligers,
buurtbewoners en/of kwetsbare
burgers.  

Voor wie? 

De activiteiten van het gemeen-
schapshuis zijn open voor alle bur-

gers uit Neerbeek en directe omgeving,
met of zonder (zorg of WMO) indicatie.
In de weekenden is tevens de mogelijk-
heid voor logies voor mensen met een
beperking. Dit geeft enige ruimte voor
de zorgverleners door de week.
Meer informatie hierover kunt u verkrij-
gen bij de beheerder van Centrum
WenG.

Het Gemeenschapshuis is te vinden op
Callistusplein 9 tegenover de kerk in
Neerbeek.

Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9, 6191 GN Beek, 
046-4371182

Opgeven voor EETPUNT: 046-4371182

Wiel Heijnen 

Heropening Gemeenschapshuis Neerbeek 18 december
Gemeenschapshuis Neerbeek,  de plek voor iedereen

Voor elkaar
en met elkaar!

28
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Op de bijgaande foto ziet u de winkel van Stassen in de Burg. Janssenstraat 3. De familie poseert mooi op rij voor de winkel.
Nu er weer her en der aan voedselpakketten gewerkt wordt doet ons deze foto ook aan andere tijden denken.

Weet u misschien wie er allemaal op de foto staat? Mogelijk is er nog meer te vertellen over deze zaak in vroeger tijden.

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 130

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Tribunus Plebis  
Gezien de verstrekte hoeveelheid leesvoer, de aangepaste
vergadertijd en de ietwat opgewonden stemming onder de
Raadsleden geeft aan dat we weer eens een aparte Ge-
meenteraadsvergadering tegemoet gaan. 

Dat is ook zo, want in deze bijeenkomst komt naast enkele
standaard agendapunten zoals: aan de Raad geadres-
seerde stukken, de vaststelling van de notulen van de vo-
rige vergadering en persoonlijke mutaties in de
Commissies als ‘hoofdgerecht’ de vaststelling van de Pro-
grammabegroting voor het jaar 2017 en de Meerjarenra-
ming 2018-2020 aan de orde. 

Na wat gefriemel aan een koppige keten en een geslaagde
speurtocht naar de hamer zijn we er klaar voor en wordt er op
verzoek van de voorzitter ‘afgetrapt’ door de fractie BBB-
NDB. 
Volgens de fractie zijn wij als Gemeente Beek financieel ’in
controll’, dat zoiets betekent dat we financieel ‘gezond’ zijn
en hebben we weer een sluitende begroting. Ze vragen van
het college om visie, ‘lef’ en doorzettingsvermogen te blijven
tonen. Ze is blij dat de eerder aangenomen besluiten over de
Bibliotheek en het Muziekonderwijs worden teruggedraaid.
Ze wensen dat de hogere uitkering uit het Gemeentefonds
wordt ingezet voor de Beekse burgers. 
Ook bij het oplossen van de problemen bij VIXIA vragen ze
daadkracht c.q. lef van het College. 
Bij het project de Keutelbeek komt het verzoek om vaart te
maken met de aanleg van de Beek door Neerbeek, dit i.v.m.
mogelijke toekomstige wateroverlast. 
Ook de ouderen worden niet vergeten door de vraag naar
meer wijkgerichte voorzieningen. Cijfers van de politie geven
aan dat de veiligheid in Beek is verbeterd, maar de mening
van de burgers is toch ietsje anders. Wat gaat het College
doen om deze indruk bij de burgers weg te nemen. Het voor-
deel als je als fractie de rij mag openen is het feit dat de vol-
gende sprekers van de partijen al snel het gras voor de vele
voeten is weggemaaid. Hier is dat niet anders! 

Nu is het de beurt aan de fractie CDA. De Gemeente heeft
een gezonde financiële positie en een sluitende begroting.
Wij streven naar lagere woonlasten en een stevige samenle-
ving in de kernen waar de verenigingen gebruik maken van
de hun geboden faciliteiten. 
De vraag of de 2e sporthal gebruikt kan worden als evene-
menten hal is niet nieuw en zal nader onderzocht worden. 
De klachten over drugshandel in de Haamen en de harde
knallen in de nachtelijke uren moet worden aangepakt. De
veiligheid binnen de kernen moet gegarandeerd zijn. 
De fractie komt ook met het voorstel om het onkruid bestrij-
ding en delen van de groenvoorziening in de gemeente uit te
besteden aan verenigingen en of buurten die tegen vergoe-
ding deze werkzaamheden uitvoeren, vergelijk het zo’n
beetje met het ophalen van oud papier. Ze zijn ontevreden
met de communicaties naar de burgers. Er moet meer en
vaker actuele informatie naar de inwoners liefst via een week-
blad/ weekkrant, eventueel via een ‘ what’s- ap’. 
Ook maken ze zich zorgen over het woningaanbod in de mid-
den sectie, waardoor veel inwoners verhuizen c.q. niet in
Beek kunnen/komen wonen. Belangrijk is voor hen dat er in
het Sociaal Domein niemand tussen wal en schip geraakt.

Als 3e spreker komt de fractie PB aan het woord. 
De fractie meent dat het Sociaal Domein te ver van de inwo-

De samenwerkende fysiotherapeuten
Beek - Spaubeek

• Snel een afspraak 
• Samen voor kwaliteit 
• Alle specialisaties verenigd 

Jos van Stokkom 

Spaubeek
www.fysiotherapiespaubeek.nl 

Kuijs Fysiotherapie

Beek
www.kuijsfysiotherapie.nl 

Gorissen Fysiotherapie 

Spaubeek 
www.praktijkgorissen.nl 

Ruud Gorissen 
Fysiotherapie Spaubeek

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

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur

dinsdag gesloten

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

voordeuren     garagedeuren     horren

Schuttersstraat 26 c   Beek
T: 046-436 29 29   info@julescourage.nl
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ners is gaan staan en laakt zo’n beetje de werkzaamheden van
het huidige College. Het verwijt georganiseerd wantrouwen valt
zelfs door de microfoon. Ze geeft aan dat veel projecten zijn
verschoven en dan weer doorgeschoven. Door het uitvoeren
van werkzaamheden in het Centrumplan wordt weinig of geen
rekening gehouden met het winkelend publiek dat dan ook weg
blijft. Door de overvloedige uitvoeringen van projecten en in-
vesteringen alom krijgt Beek van hun de titel Duck-stad. We
zien wel goede dingen van het College maar de lof- trompet
past nu even niet. 

Volgende spreker komt uit de fractie SBB.
Zij heeft enkele op- en aanmerkingen over de voorliggende be-
groting. Ze maken zich zorgen over de informatievoorziening
naar de (veelal oudere) bewoners toe nu deze via digitale weg
wordt gepubliceerd. Wat gaat het College hier aan doen? 
Ook is het hun opgevallen dat bij de EK Rolstoel Badminton
een aparte (gehuurde) vloer over de sporthalvloer was gelegd.
Is het geen optie dat Stichting De Haamen zelf in een 2e (mo-
biele) vloer investeert? 
Zij vinden het jammer dat in het project de Oude Pastorie geen
gelegenheid wordt geboden voor logies en spreken over de
hoogte van de beloning voor een mantelzorger. 
Ze is bezorgd over extra kosten van het gebruik van de
natuurgrasvelden nu de kunststofvelden een slechte naam
hebben gekregen en ‘uit de gratie zijn’. 

Hierna is het de beurt aan de fractie VVD. 
Zij memoreert voor de duidelijkheid even dat de daling van de
woonlasten in Beek niet zijn veroorzaakt zijn door het College
maar dankzij RWM. 
Zij is voorstander van Gemeentelijke publicaties in een regio-
naal weekblad en spreekt schande dat de Ondernemer van het
Jaar van Beek in 2016 door omstandigheden NIET wordt uit-
geroepen! 
Tot zover de 1e termijn van de Raad zoals ze dat noemen. 
Nu dus ook een eerste termijn voor de portefeuillehouders die
de gelegenheid krijgen te reageren op de vragen uit de Raad.

Wethouder van Es opent de rij. 
VIXIA passeert de revue met een berg folders. 
Verder, elke gemeente heeft een tekort op Jeugdzorg en dat is
bekend bij de VNG (Verenging Nederlandse Gemeenten) die
dus een hogere Overheidsbijdrage moet
ontvangen. 
Wijkgericht werken betekent ook kortere lij-
nen naar de KBO en de Zonnebloem; en de
‘bieb’ moet hoe langer hoe meer een ont-
moetingscentrum worden. 
De beloning van de Mantelzorgers komt ook
aan de orde en toevallig is 10 november de
dag van de Mantelzorg in Beek die gehou-
den wordt in het ASTA. Over de vraag:’ wat
is het doel van een transformatie?’ is zijn
korte en bondige antwoord; “voor elke vraag
een passend antwoord”. 

Wethouder Schoenmakers: 
het Centrumplan wordt goedkoper door een
slimme oplossing bij de plek van de par-
keerruimten. 
Bij de Keutelbeek gaat men fase 2 ontwik-
kelen en hij geeft aan dat fase 1a tegen
einde 2016 gereed is. 

In de Haamen wil men in overleg met de sportverenigingen
komen tot een soort sport- café. 

Dan is het de beurt aan wethouder Hodzelmans die zegt het
‘kort’ te willen houden. 
Het Kernenbeleid krijgt langzaam vorm en hij staat niet nega-
tief tegenover de uitbesteding van bijvoorbeeld onkruidbestrij-
ding. 

Dan door naar Wethouder Wachelder.
Hij bedankt de gemeenteambtenaren voor het vele werk met
de begroting en geeft aan dat er in Beek genoeg geïnvesteerd
wordt en daar misschien de naam Duck stad vandaan komt.

De Burgemeester is als lid van het College B&W ook porte-
feuillehouder en krijgt nu het woord. ’bijzondere Wethouder’
van Basten geeft aan dat de 5% leegstand van woningen in
Beek geen ‘lef’ is maar gezond verstand en dat vandalisme en
overlast structureel door BOA’ s (Bijzondere Opsporing Amb-
tenaren) gehandhaafd wordt. De jeugd moet worden aange-
sproken op hun gedrag. 
Zij wil jaarlijks een Veiligheidsweek Beek in Beek opstarten.
Ook zij is het eens met de opmerkingen uit de Raad t.a.v. de
communicatie naar de burgers en stelt voor een enquête te
houden onder de inwoners over welke informatie de burgers
wensen verwachten. Maar eerst moet de Raad het nieuwe
Communicatiebeleid goedkeuren. 
Tot op vandaag ontvangen ca. 25 inwoners een z.g. hard-copy
van de Gemeentelijke informatie die ook digitaal beschikbaar
is. 
Nu volgt er voor beide kanten nog een soort 3e termijn waar
eventuele nadere toelichting van de afgesproken zaken komt
en worden de puntjes op de ‘I’ gezet. Dit is ook de termijn
waarin de ingediende moties al of niet worden aangenomen.

Uiteindelijk wordt de Programmabegroting 2017 en de Meer-
jarenraming 2018-2020 met 12 stemmen voor en 4 tegen aan-
genomen en kan het College weer aan de slag. 

Het was een lange ‘zit’ waarin veel werd gediscussieerd, waar
werd gelachen en met de tanden geknarst, maar uiteindelijk
staat zowel de Gemeenteraad als het College samen gereed
voor de komende klus.

 X-XI-MMXVI George Stevens
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Voor gedetailleerde informatie over planning, 
prijzen en voorwaarden zie: www.cdl-beek.nl of U belt 06 - 186 439 16, of e-mail naar planning1.cdl.piw@gmail.com

Schrijf nu in voor een computercursus bij CDL-Beek

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
046 - 437 23 38
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl
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Wij wensen
U allen

Prettig Kerstdagen
en een

Gezond en Voorspoedig

2017

CDL staat voor:
Computer Doe-
en Leercentrum.

Het CDL (Computer Doe- en
Leercentrum) verzorgt cursussen /
workshops voor 50 plussers op het 
gebied van computer- en tablet gebruik.

Wat kunnen wij nog voor U 
betekenen in het eerste halfjaar

van 2017??

CDL planning tot medio 2017 Blokken Cursus/workshop: Start op: Tijd (u) Einde
Internet en e-mail #2 5 dinsdag 10 januari 2017 13.30 7 febr. 2017
Internet en e-mail #3 5 donderdag 9 februari 2017 10.00 9 mrt. 2017
Internet en e-mail #4 5 donderdag 2 maart 2017 19.00 30 mrt. 2017
Basiscursus Windows #5 8 dinsdag 14 februari 2017 13.30 11 apr. 2017
Internet en e-mail #5 5 dinsdag 18 april 2017 13.30 16 mei 2017
Basiscursus Windows #6 8 donderdag 16 maart 2017 10.00 11 mei 2017
Internet en e-mail #6 5 donderdag 18 mei 2017 10.00 29 juni 2017
Overstappen naar W10 #3 2 woensdag 18 januari 2017 13.30 25 jan. 2017
Overstappen naar W10 #4 2 dinsdag 21 maart 2017 10.00 28 mrt. 2017
Onderhoud en Veiligheid 4 maandag 6 februari 2017 10.00 6 mrt. 2017
Workshop Werken in de CLOUD 4 maandag 3 april 2017 19.00 1 mei 2017
Instapcursus:
Werken met digitale foto's 6+1 maandag 9 januari 2017 13.30 20 febr. 2017
Foto'sbewerken met 
The GIMP (Gevorderden) 6 dinsdag 14 maart 2017 19.00 18 apr. 2017
Fotoboek maken #2 4 woensdag 15 maart 2017 13.30 5 apr. 2017
Open Office: Presentaties 3 woensdag 15 februari 2017 19.00 1 mrt. 2017
Uw stamboom op de computer 3 maandag 13 maart 2017 19.00 27 mrt. 2017
Workshop Tablet Android #3 4 dinsdag 7 februari 2017 10.00 7 mrt. 2017
Workshop Tablet Android #4 4 woensdag 5 april 2017 19.00 26 apr. 2017
Workshop Tablet iPAD #2 4 dinsdag 10 januari 2017 10.00 31 jan. 2017
Workshop Tablet iPAD #3 4 woensdag 8 maart 2017 19.00 29 mrt. 2017
Workshop Tablet iPAD #4 4 maandag 1 mei 2017 19.00 22 mei 2017

CDL-Beek
Computer Doe- en Leercentrum

Het Computer Doe- en Leercentrum is een
organistatie die bestaat uit vrijwilligers

Ons doel is om senioren met het gebruik van
computer/tablets op weg te helpen.

Wij zijn een onderdeel van Partners in Welzijn.
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Op 8 januari 2017 organiseert atle-
tiekvereniging Caesar alweer de
vijfde editie van de TRAILRUN:
Poort naar het Heuvelland.
Deze trailrun zal plaats-
vinden in de gemeente
Beek. 
Deze naam is gekozen
vanwege de ligging van de
gemeente Beek aan de rand
van het Heuvelland. 
Tevens is deze naam gebaseerd op
de slogan van de gemeente Beek
“Poort naar het Heuvelland”. 

Het Beekse buitengebied
staat bekend als over-
gangsgebied tussen stad
en platteland in Zuid-
Limburg. Het is met recht
de Poort naar het Heu-
velland. 
Het is landschappelijk
een zeer aantrekkelijk ge-
bied en kent veel mooie
cultuurhistorische en na-
tuurlijke waarden. 
Om deze schoonheid
toegankelijk te maken
voor bewoners en toeris-
ten heeft de gemeente
Beek begin deze eeuw
gezorgd voor de aanleg
van een wandelroutenet-
werk, compleet met na-
tuurtransferia, informatie-
borden, overstappunten
van auto/fiets naar wan-
delroutes, etc.”

Het parcours is zeer gevarieerd van
aard en voert voor bijna 90% over

onverharde bospaden en veld-
wegen. 

Tevens zijn er tal van fikse
heuvels die beklom-
men moeten worden. 

Na het bedwingen van
deze heuvels is er de belo-

ning in de vorm van een schit-
terend uitzicht over de Limburgse

dalen. Kortom een geweldig mooi
parcours waar de organisatie met recht

trots op mag zijn.

Atletiekvereniging
Caesar, de organiseren-
de vereniging, zorgt bij
hun evenementen altijd
voor een typische
Limburgse sfeer, een
sfeer die ook typerend is
voor de trail wereld, ge-
moedelijk en gezellig. 

De start en de finish vin-
den plaats op sportpark
"De Haamen" in Beek. 

Het programma:
10.45 uur: Start lange trailrun 30 km. 
11.45 uur: Start korte trailrun 16 km.
De inschrijving is al geopend en voorin-
schrijven is mogelijk t/m 31 december
2016. Inschrijven op de wedstrijddag is
ook mogelijk. 
Meer informatie is te vinden op onze
website: 
http://www.poortnaarhetheuvelland.avcaesar.nl/ 

TRAILRUN: Poort naar het Heuvelland
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Onlangs vierde Vakantiepas Beek haar 20 jarig jubileum. Dit
jubileum is uitgebreid aan bod gekomen in een eerdere editie
van de Nuutsbaeker.
Dankzij de geweldige sponsoring van Slagerij
Veugen, Albert Heijn, Honk- en softbal vereniging
Cheetahs, Kindervakantiewerk Neerbeek en
Heunen Opticien/Juwelier B.V., was het jubileum
een groot succes en de deelnemende jeugd heeft
genoten.

Tijden veranderen echter, dat is een feit.
Het aantal schoolgaande kinderen verminderde
drastisch in 20 jaar van 1900 toen naar 1100 nu.
Daarbij komt dat het tijdsbeeld anno 2016 meer en
meer gericht is op laptops, smartphones en tablets.
Bovendien worden de vakantieperiodes steeds vaker gebruikt
om een paar dagen met vakantie en/of naar pretparken te
gaan.  
Het gevolg hiervan voor de Vakantiepas is dat er de laatste
jaren steeds minder kinderen deelnemen. Natuurlijk niets op

tegen, maar voor de vrijwilligers van de Vakantiepas een ont-
wikkeling om eens goed over na te denken. 

Dat hebben we ook gedaan en zijn tot het besluit
gekomen dat het concept Vakantiepas zoals het 20
jaren heeft gelopen, niet meer van deze tijd is. 
We hebben dan ook besloten dat het jubileum een
mooi moment was om de Vakantiepas af te sluiten. 
Een aantal vrijwilligers had al eerder aangegeven
na het jubileum te zullen stoppen. Een kleine groep
gaat zich erover beraden in welke vorm ze een
doorstart kunnen maken. U hoort dus zeker nog
van ze. En hebt u misschien leuke suggesties, mail
deze dan naar: Vakantiepas@piw.nl 

Namens Partners in Welzijn en alle vrijwilligers van de
Vakantiepas Beek, bedanken wij iedereen voor de jarenlange
bereidwilligheid om activiteiten aan te bieden voor de Beekse
jeugd. 

Team Vakantiepas Beek

Vakantiepas Beek stopt, na 20 jaar, haar activiteiten
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Weth. Sangersstraat 7   
6191 NA Beek
tel.: 046-4375353

EUROGARANTIEBEDRIJF

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

crashes SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN

www.autoschadejosbogman.nl

SPAR Salden steekt het eerste elftal van
VV Spaubeek in het nieuw

Het eerste team van VV Spaubeek is in het nieuw gestoken. De nieuw in Spaubeek gevestigde
supermarkt, SPAR Salden heeft ervoor gezorgd dat ons eerste team er weer perfect op staat.
Wij danken Niek Salden voor deze mooie geste.

(Foto: Pascal van der Ben - VV Spaubeek)
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SMEZO handelsonderneming B.V. is de ko-
mende drie jaar de nieuwe hoofdsponsor
van de herenafdeling van handbalvereni-
ging BFC. Marc Smeets, directeur/eigenaar
van Smezo met vestigingen in Heerlen en
Roermond, heeft de sponsorovereenkomst getekend en
verbindt daarmee de naam van zijn onderneming aan de heren
senioren 1 en 2 teams van BFC. De teams voeren nu de naam
‘SMEZO BFC’. 

HV BFC heeft in SMEZO een sterke partner gevonden die de
vereniging in staat stelt de handbalsport in Beek verder te ont-
wikkelen en de handbalsport in het algemeen te promoten.

SMEZO is een toonaangevende technische groothandel van
industriële MRO artikelen (o.a. machines, gereedschappen,
aandrijvingen)  en  PBM’s  (persoonlijke beschermingsmidde-
len)  voor  met name de industrie  en (semi)overheid. Met ruim
100.000 artikelen op voorraad, een eigen bezorgdienst, maat-

werk in voorraadbeheer, technische onder-
steuning en een 24-uurs servicedienst, is
dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toon-
aangevende en vertrouwde dienstverlenen-
de partner.

De sportieve resultaten van de heren senioren 1 en 2 van BFC
zijn dit jaar boven verwachting; de heren 1 ‘nieuwkomer in de
eerste divisie’ staan na 8 wedstrijden op een mooie 4de
plaats, de heren 2 staan na 3 wedstrijden 3de met een nog al-
tijd ongeslagen status.

Voor meer informatie over HV BFC en 
Smezo verwijzen we u naar de 
websites en Facebook:
Site : www.hvbfc.nl, www.smezo.nl 
Facebook : www.facebook.com/hvbfc 

Bestuur HV BFC

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

Nieuw Sta-opstoelen vanaf € 599,- 
tot 31-12-2016

10% Introductie korting & 
Gratis thuis

geleverd!
Wij leveren ook service aan huis!
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Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

SMEZO hoofdsponsor heren HV BFC
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Op vrijdag 4 november 2016 is, na een
ontwerp- en productieperiode van ruim
twee jaar, het kleppermenbeeld, 
waarover eerder in dit tijdschrift is 
geschreven, onthuld. 

Dat gebeurde – buiten uiteraard de 
kunstenaar-klepperman John Cuypers
en zijn familie – in het bijzijn van 
collega-nachtwachters uit Duitsland
t.w. uit Bad Bentheim, partnerstad
Gundelfingen a.d. Donau, 
Belecke-Warstein, Zons en Dülcken.

De honneurs van de gemeente Beek werden waargenomen door 
loco-burgemeester van Beek Thijs van Es, die zich deed assisteren
door collega-wethouders Schoenmakers en Hodzelmans.

Na een welkomstwoord door ‘bao’ klepperman Fred Romans, waarin
meerdere historische aspecten van de Beeker nachtwacht doorklonken,
werd het woord gevoerd door  wethouder Van Es, die uitvoerig inging
op de goede samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente
Beek, uitmondend in een substantieel subsidie voor beeld en sokkel
alsmede de beschikbaarstelling van deze prachtige plaats voor het
beeld. Zunftmeister Johannes Thier uit Bad Bentheim ging daarna in
het Nederlands in op de bijzondere plaats die De Baeker Kleppermen
innemen in de Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft en die
thans hun aanwezigheid in Beek via een beeld voor het nageslacht
vastleggen. 

De nachtwachters uit
Gundelfingen en Belecke
hadden elk een speciaal
lied ingestudeerd betrek-
king hebbende op deze
feestelijke bijeenkomst.
Hierna was het woord en

in beeld
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de daad aan pastoor Kenis, die fraai vanuit het evangelisch perspectief verwoordde,
welke functie nachtwachters van oudsher hadden inclusief de ladder, die in het
sculptuur dominant aanwezig is. Hij zegende het beeld in en sprak de hoop uit, dat
dit nog lang in Beek-centrum passanten mag bekoren.

Talrijke inwoners van Beek en uit de omgeving waren aanwezig om dit unieke ge-
beuren mee te maken. Zij konden ook via een spandoek kennisnemen van de namen
van bedrijven, winkeliers en particulieren, die zich als ‘Vrunj van de Kleppermen’
hadden aangemeld en door een donatie bijgedragen hebben om dit beeld en verdere
infrastructuur daaromheen mogelijk te maken.

Met een drukbezochte receptie in het tegenover het kunstwerk gelegen atelier van
de kunstenaar John Cuypers werd deze onthullingsceremonie afgerond. 
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’, de aangereisde collega-nachtwachters en 
enkele genodigden sloten de avond af in het Elsmuseum, waarbij brasserie ’t Schip
voor een klinkende ambiance zorgde.

Op zaterdagochtend 5 november werd van de Duitse nachtwachters met koffie en
vlaai in de Oude Pastorie afscheid genomen en kon worden teruggezien op een 
geweldig geslaagde happening.   

Jacques Ausems 

KLEPPERMENBEELD ONTHULD
met een internationaal tintje
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Hiervoor krijgt u het cursus-
materiaal en koffie/thee 
tijdens de cursusavonden.
De cursuskosten gaarne
vooraf te voldoen* of op de eerste cursusavond. 
Reiskosten voor excursies zijn niet inbegrepen.

Als u belangstelling heeft voor de cursus, wordt u verzocht
zich voor 31 december 2016 op te geven. Dit is mogelijk via
Leon Heemels (leon.heemels@gmail.com) Johan Frisostr. 32,
6176BW Spaubeek. 

Inlichtingen via Leon Heemels (06-22 69 94 60). In verband
met de beschikbare ruimte is de deelname beperkt (15-25),
dus: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

AANMELDFORMULIER

Ondergetekende (voornaam achternaam)

............................................................................................................................................................................................

meldt zich aan voor deelname aan de Vogelcursus begin 2017,

als : single / partner 

Straat : ................................................................................................................................................

Postcode : ................................................................................................................................................

Woonplaats : ................................................................................................................................................

Tel. nr. : ................................................................................................................................................

E-mail adres : ................................................................................................................................................

IVN lid : Ja / Nee

IVN afdeling : ................................................................................................................................................

Voorkeur lesmateriaal: 
O papier (boek) in zwart wit      O digitaal (USB) in kleur

Handtekening : .............................................................................................................................................

Om opnieuw meer mensen kennis te laten maken met alle
moois dat de natuur te bieden heeft op het gebied van vogels,
organiseert het IVN Spau-Beek in samenwerking met de
IVN afdelingen in de Regio Westelijke Mijnstreek een vijftal
cursusavonden en tevens vijf buitenexcursies in de periode
24 januari - 18 mei 2017. 
De theorieavonden op de dinsdag (20.00 22.00 uur) zullen
worden gecombineerd met een bijbehorende buitenexcursie
op de daarop volgende zaterdagmorgen. De theorielessen vin-
den plaats in het IVN Natuurcentrum Moorheide, gevestigd in
het AZC te Sweikhuizen (het voormalige Retraitehuis), terwijl
de buitenlessen in de omgeving van Spaubeek, langs de
Maas, de Wissen B en de Meinweg zullen worden gehouden.
De volgende thema’s staan op het programma: 
Standvogels, ganzen eenden en zwanen, roofvogels en uilen,
water- en weidevogels en zang(zomer)vogels.
Doelstelling van de Vogelcursus: Introductie / kennismaking
met vogels en vooral in de eigen omgeving, 
het leren waarnemen en deels herkennen van de vogels.
Behoort u ook tot deze categorie, dan is de vogelcursus van
het IVN zeker iets voor u!

Het programma ziet er als volgt uit:
Programma voorjaar 2017
24 jan. Di Algemeen met standvogels Theorie 20.00 uur
28 jan. Za Algemeen met standvogels Excursie 10.00 uur
14 feb. Di Ganzen, Zwanen, Eenden Theorie 20.00 uur
18 feb. Za Ganzen, Zwanen, Eenden Excursie 08.15 uur
14 mrt. Di Roofvogels en Uilen Theorie 20.00 uur
18 mrt Za Roofvogels en Uilen Excursie 08.00 uur 
4 apr. Di Water- en Weidevogels Theorie 19.30 uur
8 apr. Za Water- en Weidevogels Excursie 08.00 uur 
2 mei Di Zang(zomer)vogels Theorie 20.00 uur
6 mei Za Zang(zomer)vogels Excursie 08.00 uur 

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen:
per persoon per echtpaar

IVN-leden € 27,50 € 37,50 
Niet IVN-leden € 37,50 € 47,50

IVN Spau-Beek
Maandag 26 december kunt u 
weer mee wandelen met de 
traditionele gratis Kerstwandeling van
IVN Spau-Beek rond het Stammenderbos. 

Ook wordt een kijkje genomen bij de prachtige natuuront-
wikkeling langs de Geleenbeek. Na de wandeling kunt u in
het IVN lokaal nagenieten van de wandeling bij koffie of
thee en kerstbrood.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Vertrekpunt NS station Spaubeek, 13.30 uur

Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

De nieuwe regionale Vogelcursus komt
eraan bij IVN Spau-Beek!

Nieuwjaarsconcert Spaubeek
Wie zin heeft in een muzikaal begin van het Nieuwe Jaar

kan op zondag 8 januari 2017 terecht in ‘t  MFC in de
Musschenberg te Spaubeek.

Op deze dag organiseren Drumband en Fanfare
St. Caecilia, Cosi Cantare en Schutterij St. Laurentius

Spaubeek gezamenlijk het Nieuwjaarsconcert.

Iedere vereniging zal gedurende een 20-tal minuten
diverse en gevarieerde muziekstukken ten gehore brengen. 

De aanvang van het Nieuwjaarsconcert is om 12.00 uur.
De ontvangst van de genodigden en de gasten is

vanaf 11.30 uur.

Tot zondag 8 januari!!
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Evenementenrooster 

2016-2017

Even ementen carnaval
18 dec. Voorverkoop Mansluujzitting, zvc De Kneeschers, 

Café D’n Dobbele Vônck

2017
6 jan. 2x11 Jubileum Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
7 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt.
8 jan. Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
12 jan. Groate zitting, Pottentaote, Asta, 19.45 uur
13 jan. Grote zitting C.V. De Doorzètters, Gemeenschapshuis
14 jan. Jeugdzitting C.V. De Doorzètters, Gemeenschapshuis
14 jan. “Kiene mer dan angers”, MFC aan de Musschenberg te

Spaubeek. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Kaarten te verkrijgen bij de bekende voorverkoopadressen, 
waarbij geldt "op is op!" Auwt Prinse Sjpaubik

15 jan. Jeugzitting Pottentaote, Asta, 14.11 uur
20 jan. Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: Finale CMC ALAIF 

(‘t één na grootste Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer).
Locatie: Mondial in Beek. Aanv. 20.11 uur. Info: www.cmcalaif.nl

22 jan. Vrouwluujzitting  Verenigingen de Keulsteeg  café de Keulsteeg.
27 jan. Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: 1x11 Jeugdprinsen-

treffen Neerbeek, café de Keulsteeg, aanvang 19.11 uur
28 jan. Jubileumeditie Kwatsjebal Fanfare Sint Antonius. 

Locatie Zaal Vroemen. Aanvang 20.00u.
3 febr. Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial 20.00 uur

Fjèsaovend mit recepsie
4 febr. Prinsenreceptie C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg
5 febr. Mansluujzitting Verenigingen de Keulsteeg, café de Keulsteeg
5 febr. Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial, 13.00 uur

Recepsie veur vastelaovesvereiniginge
8 febr. Carnavalsmiddag, Zonnebloem, Centrum Weng en KVO

Gemeenschapshuis Neerbeek
11 febr. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
15 febr. Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot”Beek, 17.30 uur
17 febr. Carnavalsavond VV Neerbeek  Kantine Neerbeek
18 febr. Prinsebal (thema gala/ Oscars) Pottentaote, Asta, 20.30 uur
18 febr. Gekke Pekskesbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
19 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk.
19 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire.
24 febr. Sjwoalevastelaovend, Benelux,13.30 uur

Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur; 
Aansjlétend jeugprinsebal

24 febr. Auwt Prinsenbal  Auwt Prinsen Neerbeek, café de Keulsteeg.
25 febr. Tienerbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
25 febr. Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur
26 febr. Carnavalsmis C.V. De Doorzètters Kerk Neerbeek.
26 febr. Leechsjtoet, Beek
26 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt.
27 febr. Groate optoch Beek, 14.00 uur
27 febr. Familiemiddag Fam. Sieben en Smeets, café de Keulsteeg.
28 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen.
28 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen.
28 febr. Optocht C.V. De Doorzètters.

Afterparty  café de Keulsteeg en Gemeenschapshuis.
Afsluiting carnaval C.V. De Doorzètters bij de Kerk.

28 febr. Vaan sjtrieke Pottentaote, 23.45 uur

15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

18 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur

18 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur. 

18 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul

2017

8 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek met Cosi Cantare in de Asta Beek

13,14, 20, 21 Speelt toneelvereniging ‘Ons Genoegen’ FEIN DAAG;

en 22 januari aanvang  20.00 uur in zaal Vroemen, Hubertusstraat 14 in Genhout

15 januari  Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Zangvereniging Oranje Schinveld

19 januari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

26 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

16 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

16 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

23 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

18, 19 maart Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ brengt een klucht “Döbbel gebook” in het 

24, 25, 26 mrt Astatheater in Beek; aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.15 uur

19 maart  Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Cantorinato Landgraaf

1 april Hef het glas op de 75ste Paasvee Jaarmarkt

2 april         Paasveejaarmarkt 2017

20 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

27 april Queensparade Beek 

18 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

21 mei Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Kamerkoor Concertato

15 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

18 juni Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen

22 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

27 juli Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur

21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

15 oktober Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek

19 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

26 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

29 oktober 31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek vertrek Ooshaka

16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur

23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur

21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
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Samen
voor
elkaar!
Inspirerende vrijwilligersverhalen.

Samen Voor Elkaar 40

december 2016 NB no. 11:Layout 1  01-12-2016  09:57  Pagina 40



Vrijwilligerswerk is de kurk waar onze samenleving op drijft. 

Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Niet in de zorg, niet in 

het onderwijs en niet in sport en cultuur. Gelukkig beseffen 

veel mensen dat vrijwilligerswerk enorm de moeite waard is 

om te doen. Je geeft tijd en energie, maar je krijgt er ook heel 

veel voor terug. Voldoening, waardering en het feit dat je van 

betekenis bent voor een ander.

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. 

Iedereen weet inmiddels dat we die aan het omvormen zijn 

van een zorgsamenleving naar een participatiesamenleving. 

Dat noemen we de transformatie. Zo lang mogelijk actief 

blijven en zelf de regie houden over je leven. Actief een bijdrage 

leveren aan de maatschappij hoort daar ook bij. Niet alleen 

verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, maar ook 

voor elkaar. Oog hebben voor de mensen in de buurt en in 

de wijk. Kijken hoe je elkaar kunt helpen en daarmee ook de 

leefbaarheid in de wijk kunt verbeteren.  En als je zelf hulp 

nodig hebt, dan eerst kijken wat je met hulp van familie en 

sociaal netwerk op kunt lossen. Lukt dat niet dan kunnen 

vrijwilligers bijspringen en als dat niet gaat, volgt pas de stap 

naar professionele ondersteuning. 

Nog een nieuwe ontwikkeling is de doe-democratie. Samen 

kijken wat er nodig is in de buurt en er in de buurt mee aan 

de slag gaan. De gemeente faciliteert daarbij met kennis en 

soms met middelen. Ook deze ontwikkeling valt of staat met 

de inzet van vrijwilligers. 

In deze krant laten we een aantal mooie voorbeelden zien. 

Allemaal mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een 

ander of hun omgeving 

en daarmee een bijdrage 

leveren aan de participatie-

samenleving of aan de 

doe-democratie. Ik hoop 

van harte dat ze u inspi-

reren en motiveren om 

hun voorbeeld te volgen. 

Kijk maar eens goed om 

je heen en doe ook mee. 

Samen voor elkaar!

Wethouder Thijs van Es

Op woensdagavond 23 november jl. had ik het grote genoegen om gastheer te zijn van de jaarlijkse 
vrijwilligersavond in onze gemeente. In het Asta Theater, dat werkelijk afgeladen vol was met vrijwilligers, 
beleefden we een prachtige avond. Het absolute hoogtepunt was voor mij het uitreiken van de jaarlijkse 
vrijwilligersprijzen aan een aantal topvrijwilligers in onze gemeente.

e-
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Alles begint hier met een praatje’
Sjaak Amkreutz en Mohamd Achmadi, 
vrijwilligers Hoeskamer ’t Raodhoes Spaubeek

Elke maandag, woensdag en vrijdag is Hoeskamer ’t Raodhoes in Spaubeek open van 
9.30 tot 16.00 uur. Iedereen is er welkom voor een kopje koffie of om mee te doen aan allerlei 
activiteiten, zoals sjoelen, wandelen, kaarten, spelletjes, bloemschikken, yoga en nog veel 
meer. Partners in Welzijn houdt er een spreekuur, en op maandag is er een computerinloop. 
Vrijwilliger Sjaak Amkreutz is er dan om computervragen te beantwoorden en problemen 
mee op te lossen. Gastheer in de Hoeskamer is Mohamd Achmadi. Ze weten allebei precies 
hoe het hier werkt: “Alles begint hier heel eenvoudig, met een praatje.”

Sjaak is in de Hoeskamer terecht gekomen via Arend te 

Velde van OZOdoeikmee, die deze Hoeskamer mee heeft 

opgezet. Hij is ook betrokken bij het Gemeenschapshuis 

in Neerbeek en bij De Haamen. Ook hier is Sjaak actief als 

vrijwilliger. In Neerbeek met de computer en bij De Haamen 

begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking bij 

sport- en spelactiviteiten.

“Van beroep ben ik bakker, maar dat werk kan ik niet meer 

doen vanwege mijn gezondheid. Als bakker heb ik indertijd 

stap voor stap de computer ontdekt. Dat begon heel een-

voudig, met de aan- en uitknop. En vervolgens aan de slag 

om de mogelijkheden te ontdekken. Zo gaat het hier ook. 

Heel leuk om te zien hoeveel mensen, en zeker ook ouderen, 

in korte tijd kunnen leren. Ze komen met allerlei vragen: de 

harde schijf doet het niet meer, wachtwoorden zijn vergeten, 

meterstanden moeten ingevoerd worden. Samen bekijken we 

het probleem en stap voor stap lossen we het op. Wel jammer 

dat de internetverbinding hier zo slecht is. Ook daar kan 

overigens best wat aan gedaan worden.” 

Terwijl we praten zorgt Achmadi voor de koffie. Hij kwam zes 

jaar geleden als politiek vluchteling uit Iran naar Nederland, 

ging eerst naar school om Nederlands te leren en werd in 2013 

vrijwilliger via OZO. Achmadi is vanaf de start in augustus 2015 

de vaste gastheer in de Hoeskamer. “Voor mij is het heel goed 

om hier te zijn. Sinds ik hier actief ben, is mijn Nederlands 

veel beter geworden. De mensen helpen mij daarbij en leren 

me zelfs plat kalle!” Na een jaar in een asielzoekerscentrum 

verhuisde hij naar de Eisenhowerlaan in de wijk De Carmel in 

Beek. “Echt een fijne wijk om te wonen. De mensen zorgen 

er voor elkaar. Voor mij is het heel belangrijk dat ik wat kan 

doen, vooral mensen helpen.” Als het aan Achmadi ligt, is de 

Hoeskamer alle dagen van de week open. “Ik heb hier van 

alles te doen. Koffie zetten, voor de lunch zorgen, maar ook 

meehelpen of meedoen met de activiteiten als dat nodig is.”

Vrijwilligerswerk is niet alleen brengen, maar zeker ook halen. 

“Voor jongeren die moeilijk een baan vinden, kan het echt 

een opstap zijn,” vertelt Arend te Velde, “naar een betaalde 

baan of naar een opleiding. Vrijwilligerswerk is dan heel vaak 

een stap in de goede richting.” Ook Sjaak en Achmadi zijn 

het erover eens dat het vrijwilligers werk hen veel brengt. “Veel 

plezier, contact met mensen, en heel veel voldoening.” Ze 

weten ook dat het belangrijk is om mensen te accepteren 

zoals ze zijn. En inmiddels hebben ze ook een gezamenlijk 

motto: “Kump good!”
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‘Altijd een feestje 
om training te geven’
Jo Zinken en Marjon Welzen

Jo Zinken (72) en Marjon Welzen (54) zijn al respectievelijk 
22 en 42 jaar actief bij handbalvereniging BFC in Beek. 
Marjon ging er als tiener handballen, Jo werd meegetrokken 
door zijn twee zonen. Samen staan ze al jaren namens 
BFC op de jaarlijkse Sportintegratiedag. Daar maakten 
ze kennis met G handbal, voor mensen met een beperking. 
Precies op het goede moment, want ze waren allebei toe 
aan iets nieuws. Samen gingen ze ermee aan de slag en 
ze hebben er nog geen moment spijt van gehad. Marjon 
verwoordt het mooi: “het is elke week een feestje om de 
g-handballers te trainen!”

G Handbal vraagt een goede voorbereiding, weet Jo Zinken. 

“We zijn er drie kwart jaar mee bezig geweest. Eerst oriënteren 

o.a. bij het Huis voor de Sport en collegavereniging V&L. Je 

krijgt toch heel speciale mensen onder je hoede, dus dan 

moet je er ook voor zorgen dat alles klopt.” Inmiddels loopt 

alweer het 4e seizoen voor de G handballers. Ook Marill 

Huijsmans en Mellanie Geijen zijn daar nauw bij betrokken. 

Samen hebben ze een Limburgse competitie opgezet met 

clubs uit Geleen, Venlo, Maasgouw en Panningen. Elk jaar 

gaan ze op toernooi in Almere en natuurlijk zijn ze ook paraat 

bij de Limburgse Handbaldagen. “Nu het loopt, valt de tijds-

besteding mee,” aldus Marjon. “Wekelijks een uur trainen en 

voor een wedstrijd ben je een halve dag in touw.” Dus… was 

er ruimte voor een nieuwe uitdaging: rolstoelhandbal!

Rolstoelhandbal
BFC is de eerste handbalvereniging in Limburg die met 

rolstoelhandbal begint en de vijfde vereniging in Nederland. 

“We hebben 10 sportrolstoelen gekregen van de gemeente,” 

vertelt Jo. “Ook de handbalbond heeft hierbij geholpen. We 

kwamen nog twee rolstoelen tekort. Die hebben we gekregen 

van Alpe du Genhout, een mountainbiketocht voor het goede 

doel. We zijn nu een team aan het verzamelen, samen met Lucien 

Toonen en Marie-José Laponder. Het gaat wat moeizamer dan 

bij het G handbal. We moeten steeds uitleggen wat het eigenlijk 

is en wie er mee kunnen doen. In december verzorgen we ook 

een clinic bij Adelante.” Rolstoelhandbal is niet alleen voor 

mensen die aan een rolstoel gebonden zijn. Ook mensen die 

een verminderde mobiliteit hebben bijvoorbeeld door een 

auto-ongeluk, een herseninfarct of een sportblessure kunnen 

meedoen. “We trainen op woensdagavond van 21.00 tot 22.00 

uur in De Haamen. Wie zin heeft, kan komen kijken en uitproberen 

of het wat is. Van harte welkom!”

Waarderingsprijs
Als dit gesprek plaatsvindt, hebben Jo en Marjon zojuist de 

waarderingsprijs van de gemeente ontvangen. Daar zijn ze 

een beetje beduusd van. “We wisten dat we genomineerd 

waren, maar hadden niet gedacht dat we zouden winnen. 

Wel heel leuk om op deze manier waardering te krijgen.” Jo 

en Marjon geven met dit vrijwilligerswerk op een bijzondere 

manier invulling aan hun handbalsport. Wat brengt het hun? 

Marjon: “Echt heel veel, dat geldt zeker voor het G handbal. 

Deze mensen genieten zo van hun sport.” “Ze accepteren 

elkaar zoals ze zijn,” vult Jo aan. “Dat vind ik ook heel mooi.” 

En Marjon tot slot: “ik heb 15 jaar met veel plezier de jongste 

jeugd getraind, maar dit is nog veel leuker. Het gaat om het 

plezier en ook wel om het winnen. Maar als we met 10-1 

achter staan en we maken in de laatste minuut een doelpunt, 

dan gaan we toch als winnaars naar huis!”
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‘Samen kunnen 
we meer!’

In Neerbeek ligt al een tijdje een plan voor een jeu de 
boulesbaan. Met de start van het nieuwe kernenbeleid is 
dit plan nieuw leven ingeblazen. An Dohmen, geboren en 
getogen in Neerbeek, is een van de kartrekkers. “De goed-
keuring van de gemeente ligt er nu en met Pasen moeten 
de twee banen klaar zijn voor gebruik. Het is belangrijk 
dat we dan ook een plan hebben hoe we de banen gaan 
gebruiken. Dat moeten we in Neerbeek samen goed oppakken.”

An Dohmen is al ruim 5 jaar beheerder van het speeltuintje 

bij haar tegenover aan de Tomeik. “Dat is best een verant-

woordelijkheid. Elke dag het hek openen en sluiten en als het 

nodig is optreden tegen overlast. Daar heb ik met de kinderen 

uit het dorp ook contact over gehad met de gemeente, 6 jaar 

geleden. Resultaat was een hek en een leeftijdsbord dat de 

speeltuin er alleen is voor kinderen tot 12 jaar. Dat helpt, maar 

het blijft opletten.” Ook rondom de jeu de boulesbanen zal 

dat een aandachtspunt zijn.

Jeu de boulesbanen
“Het idee voor jeu de boulesbanen in Neerbeek bestaat al 

sinds 2009,” vertelt An Dohmen. “De gemeente wilde eerst De 

Haamen realiseren en kijken of de banen daar een plek konden 

krijgen. Toen in mei van dit jaar het kernenbeleid werd gepresen - 

teerd, heeft Frans Keulen mij gebeld. Hij is door de gemeente 

aangetrokken als procesbegeleider. Bij mij thuis hebben we op-

nieuw gesproken over het realiseren van de jeu de boulesbanen.”

Er is eerst nagedacht over de locatie van de banen en het 

draagvlak in de buurt. “We hebben twee keer een proef 

gedaan met geïmproviseerde banen en dat was beide keren 

een groot succes. Draagvlak is er dus wel. Ook de locatie is 

nu bekend, achter het Callistusplein (voormalige Rabobank). 

Een plaatselijke ondernemer, De Bruyn, zorgt voor de graaf-

werkzaamheden, buurtbewoners helpen mee en het geld van 

Sabic ter compensatie van de overlast na een brand wordt 

ook gebruikt voor de aanleg.”

Samen oppakken
Vrijwilligerswerk is voor An Dohmen echt een kwestie van 

doen, handen uit de mouwen steken. Niet vreemd dat ze dus 

al een plan heeft voor als de banen er eenmaal zijn. “Het is 

belangrijk dat ze ook goed worden gebruikt. Misschien kunnen 

we in vaste groepjes een soort competitie gaan spelen op 

vaste tijden. Een toernooi samen met de jeugd zou ook leuk 

zijn. We moeten ook nadenken over het onderhoud en het 

beheer van de banen. Ik hoop dat Centrum Weng, dat het 

gemeenschapshuis beheert, dit mee op wil pakken. Het zou 

ook leuk zijn als we daar na het jeu de boules samen koffie 

kunnen drinken. Belangrijk is nu dat we een clubje vormen 

om hiermee aan de slag te gaan. Dan kunnen we er samen 

echt iets moois van maken!”

Ook zin om mee te denken en te doen in Neerbeek, of een 
andere kern? Neem contact op met de gemeente Beek, 

tel 046 – 43 89 222.

An Dohmen, initiatiefneemster 
Jeu de boulesbaan, Neerbeek
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‘Vrijwilligerswerk is 
voor mij een hobby’

Jurre Peters, één van de winnaars  
van de jeugdvrijwilligersprijs

Jurre Peters is 20 jaar en studeert vliegtuigtechniek bij 
Leeuwenborgh. Na deze MBO-opleiding gaat hij verder 
studeren op het HBO in Delft. Voor de gemeente Beek is 
het niet te hopen dat hij voorgoed vertrekt. Dan verliest 
de gemeente namelijk een heel actieve vrijwilliger. Jurre 
is actief binnen zwemvereniging Becha, hij is staflid bij 
Scouting Sint Martinus, zit in de stoetcommissie van de 
Lichtstoet en in de Jeugdraad ‘Jong in Beek’ (JiB). Zijn 
drijfveren? “Ik ben graag bezig, wil zoveel mogelijk leren 
en ik vind het leuk om samen met anderen wat te bereiken.”

Ondanks zijn toch goed gevulde agenda oogt Jurre ontspannen. 

Hij vertelt graag over zijn vrijwilligerswerk, zoals de organisatie 

van het zomerkamp van Becha. “Ik ben lid van de zwemclub 

vanaf mijn vijfde jaar. Inmiddels ben ik een van de oudste 

leden. Sinds drie jaar organiseer ik samen met nog vijf anderen 

het jaarlijkse zomerkamp.” Jurre is daarbij samen met Jochem 

Brouwers en Kathy Starmans verantwoordelijk voor het 

spelletjesprogramma. “We maken een programma voor het 

hele weekend. Het begint met een quiz op vrijdagavond, dan 

op zaterdag allerlei waterspelletjes, ’s avonds voor de jeugd 

vanaf 13 jaar een nachttocht, en op zondag levend Stratego 

en natuurlijk de prijsuitreiking. Altijd een supergezellig weekend, 

ook omdat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. De jongste is 

5 en de oudste 22.”

Scouting
Jurre werkt graag met kinderen en jongeren. Niet vreemd dus 

dat hij op zijn 18e staflid werd bij Scouting Sint Martinus. Ook 

daar is hij al vanaf zijn vijfde jaar lid en organiseert hij als leider 

allerlei kampen. Elke zaterdagochtend staat hij van 10.00 tot 

12.30 uur paraat voor de scouts van 11 tot 15 jaar. “Echt leuk 

dat ik meteen deze groep kreeg. Mooie leeftijd om activiteiten 

voor te organiseren. We werken met een driemaandenplan. 

We weten ruim op tijd wat we gaan doen en wie wat gaat 

voorbereiden. Wat mij betreft gaan we zoveel mogelijk naar 

buiten, dat is altijd het leukste.” Het zomerkamp is een van 

de hoogtepunten. “We gaan een hele week en dan ook echt 

met tenten. Daarom gaan we als leiding een dag eerder om 

alles goed voor te bereiden. Dan kunnen we op de eerste 

echte kampdag de kinderen helpen en een oogje in het zeil 

houden. Het gaat eigenlijk altijd goed. Natuurlijk valt er wel 

eens iemand, maar meestal valt de schade mee.” 

Lichtstoet
De scouting helpt al vanaf het begin mee bij de jaarlijkse 

Lichtstoet met carnaval. Via de scouting en een vriend van 

zijn vader werd Jurre lid van de stoetcommissie die de Lichtstoet 

organiseert. “Ik wilde graag wat meer doen dan alleen op de 

avond zelf meehelpen. Daarom maak ik nu deel uit van de 

organisatie. Mijn taak zit bij het rijdende gedeelte. Dat betekent 

de wagens opstellen in de goede volgorde, controleren of er 

niet teveel drank op de wagens is en dat het geluid niet te 

hard staat. Echt leuk om te doen, voor mij leuker als langs de 

kant staan moet ik zeggen.”

Samen met zijn zus Brechje zit Jurre ook in Jong in Beek 

(JiB). “Dat is een voortzetting van de vroegere Jeugdraad, 

waar ik in zat toen ik in groep 8 zat. Het is een echte doeclub 

die activiteiten organiseert voor de jeugd. We zijn nu bezig 

met een plan voor de Paasveemarkt om daar de jongeren 

meer bij te betrekken. De vergaderingen zijn echt leuk.”

Vrijwilligerswerk zit Jurre onmiskenbaar in het bloed. Hij helpt 

ook nog af en toe mee in het museum Eyewitness WO2. Via 

de open dag van Scholengemeenschap Groenewald maakt 

hij ook reclame voor dit museum. Jurre heeft namelijk een 

grote verzameling van o.a. medailles, oorkondes en brieven 

uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is zijn hobby. Maar zijn 

grootste hobby is en blijft vrijwilligerswerk!

45 Samen Voor Elkaar

december 2016 NB no. 11:Layout 1  01-12-2016  09:57  Pagina 45



‘We zijn laagdrempelig: 
iedereen kan bij ons terecht!’
Herman Teiwsen en Rob Wolfs, 
initiatiefnemers Wijkteam ‘De Carmel’
In de wijk ‘De Carmel’ in Beek bestaat al sinds jaar en dag een Wijkraad. Bijna de helft van de bewoners is er lid van. 
De Wijkraad functioneert als ‘ogen en oren’ van de wijk en is aanspreekpunt voor bewoners, gemeente, woningbouw-
vereniging, Partners in Welzijn (PIW) en politie. Met de veranderingen in het Sociaal Domein heeft de Wijkraad drie 
jaar geleden het Wijk Ontwikkelingsplan (WOP) opgezet om de participatie vanuit de wijk te verbeteren. Sindsdien is het 
aantal activiteiten enorm toegenomen. Per 1 januari 2017 komt daar nu Wijkteam ‘De Carmel’ bij. Een initiatief van 
o.a. Herman Teiwsen en Rob Wolfs, om de aanstaande renovatie van de 384 flatwoningen in goede banen te leiden.

Herman Teiwsen weet zo ongeveer alles van De Carmel. Hij is 

dan ook al 20 jaar vrijwilliger en bestuurslid van de Wijkraad. 

Rob Wolfs is sinds twee jaar voorzitter. Samen zetten ze zich 

met hart en ziel in voor de leefbaarheid in hun wijk. Kernwoord 

bij alles wat ze doen is ‘laagdrempelig’. “We vinden dat iedereen 

mee moet kunnen doen en zich altijd welkom en gehoord moet 

voelen. Of het nu gaat om Halloween of een bezoek aan het 

wekelijkse spreekuur in de wijk. Door laagdrempelig aanspreek-

baar te zijn proberen we problemen in de wijk te voorkomen. 

Zijn die er toch dan kijken we hoe we ze samen op kunnen 

lossen. Eerst kijken wat we zelf kunnen doen en alleen als 

het nodig is professionele hulp inschakelen.” 

Bladeren en eikels
Herman geeft een mooi voorbeeld. “Een krasse oude dame 

kwam bij mij aan de deur. Ze was erg boos over de vele bladeren 

en eikels op haar looproute naar Makado. Of daar niet wat 

aan gedaan kon worden. Ik ben direct naar de brandweer-

kazerne aan de overkant gegaan. Daar hebben ze geweldige 

bezems. Het probleem werd direct verholpen. Geweldig!”

In het nieuwe Wijkteam werken vrijwilligers en professionals 

nauw samen. Ze komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar. 

“Alle belanghebbenden rondom de renovatie zijn er in vertegen-

woordigd,” vertelt Rob. “PIW zorgt voor de professionele 

ondersteuning. We kijken hoe we de zelfredzaamheid van 

mensen kunnen verbeteren en hoe we de eigen kracht van 

de wijk kunnen benutten. Hier in de wijk wonen veel mensen 

die extra aandacht nodig hebben en verdienen. Die aandacht 

geven we hen vanuit het Wijkteam.” Rob en Herman zien de 

renovatie van de flats met vertrouwen tegemoet. “We letten 

goed op, staan er samen goed in en iedereen wil er voor gaan. 

Dan moet het gewoon goed komen. Er komen vast ook weer 

goede dingen uit voort, zoals meer onderling contact. Daar 

doen we het voor!”

Vanaf 1 januari 2017 staat Wijkteam ‘De Carmel’ graag voor u 

klaar. U kunt er terecht met vragen waar u zelf met uw familie 

of buren niet uitkomt. Dit kunnen vragen zijn over wonen, 

zorg, welzijn, financiën, werk, de renovatie en meedoen in de 

samenleving. Maakt u een afspraak, dan komt de medewerker 

bij u thuis. Maar binnenlopen tijdens de inloopuren in de 

buurt kan ook.

Bereikbaarheid Wijkteam De Carmel
Spreekuren

• Dinsdag 13.30 uur – 14.30 uur in de muziekschool.

• Donderdag 09.00 uur – 10.30 uur in de muziekschool.

Telefonisch

•  Via Partners in Welzijn: 046 – 457 57 00 

(u kunt vragen naar Miranda Brangers of Koen Vanspauwen)

• Via Wijkraad “De Carmel”: 046 – 428 01 50

Mail

• wijkteamdecarmel@piw.nl
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‘In de stal is iedereen 
gewoon welkom’

Gonda en Jos Nijsten, stellen 
hun verbouwde stal beschik-
baar als wijkontmoetingsplek

In 2009 kochten Jos en Gonda Nijsten het 
ouderlijk huis van Jos aan de Kleingenhouter-
straat in Klein Genhout. Er zat ook een 
varkensstal bij, waarin asbestplaten waren 
verwerkt in het dak. Daar wilde Jos van 
af. De stal werd samen met de drie zonen 
onderhanden genomen en ze maakten er 
een multifunctionele ruimte van, o.a. voor 
familiefeestjes. Sinds september 2015 heeft 
de stal er een functie bij: wekelijkse ontmoe-
tingsplek voor de ouderen uit Genhout!

Toen in mei 2015 zoon Jeroen uitvloog, zat Gonda op zo’n 

punt van ‘wat zou ik nu graag willen’? “Ik heb in mijn leven van 

alles gedaan,” vertelt ze, “onder andere vrijwilligerswerk in de 

Bunderhof in Geleen en bij Daelzicht in Beek. Aandacht aan 

de mensen besteden, dat wilde ik graag, maar daar was niet 

genoeg tijd voor. Jos en ik hebben samen wat zitten praten 

en kwamen tot de conclusie dat we graag iets wilden betekenen 

voor de mensen van Genhout, vooral voor de ouderen.” Ze 

maakten een briefje en gingen dat persoonlijk overhandigen aan 

alle 65-plussers in de buurt. Ze nodigden hen uit voor een kop kof-

fie met vlaai in de stal. Er kwamen maar liefst 35 mensen op af. 

“We hebben met hen gepraat over onze bedoelingen,” 

vertelt Jos, die in het dagelijks leven een assurantiekantoor 

runt. “Geen contributie, geen lid worden van een club, maar 

alleen een vrijwillige vergoeding voor consumpties in een 

kistje doen. We hebben ook gevraagd wat ze graag zouden 

willen. Dat was elke week bij elkaar komen en dingen doen 

die ze leuk vinden.” En zo geschiedde. Nu komen elke 

donderdag middag 25 tot 30 ouderen bij elkaar in de stal. 

Er wordt gekaart, geknutseld en vooral ook veel samen 

gepraat. “Samen met 2 of 3 vrijwilligers ontvang ik de mensen 

hier,” vertelt Gonda. “Elke maand organiseren we iets speciaals, 

zoals een pedicure/manicure of bloemschikken. We vertellen 

dan vooraf wat het kost en delen samen de kosten.”

De gemeente hielp ook mee. “We hadden wat aanpassingen 

nodig op het toilet en die heeft de gemeente betaald.”

Kerstdiner
Een mooi voorbeeld van ‘samen doen’ was het kerstdiner 

eind vorig jaar. “Mijn broer heeft een slagerij,” vertelt Gonda, 

“hij zorgde voor het warm eten, zelf heb ik soep gemaakt en 

een kind van een van onze gasten heeft een ijsboerderij en 

zorgde voor het toetje. Na het eten hebben we gekiend met 

prijzen van de plaatselijke middenstand. Zo konden we voor 

€12,50 per persoon een hele leuke middag aanbieden. Er 

kwamen maar liefst 50 mensen naar de stal!” Inmiddels is 

er op dinsdagmiddag ook een inloop voor mensen uit Groot 

Genhout met elke week tussen de 10 en 20 bezoekers.

‘Onnoemelijke voldoening’
Jos en Gonda hebben er beslist geen spijt van dat ze met ‘de 

stal’ zijn begonnen. “Het geeft echt onnoemelijk veel voldoening,” 

vertelt Gonda. “we hebben veel plezier samen, maar delen 

ook verdriet met elkaar. Bijvoorbeeld als er iemand ziek is. 

Onlangs is er iemand overleden die hier elke week kwam, dat 

vond ik heftig hoor. Dan is het fijn dat we er hier samen over 

kunnen praten. Ik verbaas me zo over de dankbaarheid van 

de mensen, dat raakt me echt.” Een mooi hoogtepunt in de 

stal was Sinterklaas. “Dat hadden we niet aangekondigd,” 

vertelt Jos, die zelf Sinterklaas speelde. ”Een van de ouderen 

was zwarte Piet. We riepen mensen naar voren, vooral de 

praatjesmakers uiteraard. Vanuit het ‘consumptiekistje’ 

hadden we chocoladeletters gekocht. Het was zo gezellig en 

eigenlijk zo eenvoudig om te doen.” En dat is precies waar 

het in de stal om draait. Geen verplichtingen, laagdrempelig, 

in de stal is iedereen gewoon welkom!
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Vrijwilligerscentrale WM

De Vrijwilligerscentrale WM van 

Partners in Welzijn bemiddelt tussen 

mensen die vrijwilligerswerk zoeken en 

organisaties die vrijwilligers nodig heb-

ben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt 

een actueel vacaturebestand en biedt 

een scala aan mogelijkheden om als 

vrijwilliger aan de slag te gaan.

 

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM 
in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk 

vrijwilligerswerk is er iedere woensdag-

morgen spreekuur van 11.00 uur tot 

12.00 uur, volgens afspraak, in MFC 

“De Molenberg” in Beek, aan de Molen-

straat 158. U kunt ook via onze website 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren 

op vacatures en meer informatie vinden 

over de vacatures.

Contactpersoon: 
Maarten Wehrens

Bezoekadres: 
MFC de Molenberg, Molenstraat 158 Beek

Telefoonnummer: 
046 428 80 60

Webadres: 
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: 
vrijwilligerswerk@piw.nl

Gertie Bours is 55 jaar en sinds 
1 jaar vrijwilligster bij Partners in 
Welzijn. Zij ondersteunt ouderen in 
Beek die zich eenzaam voelen en zoekt 
naar mogelijkheden om hun sociale 
leven weer op te pakken.

Via de praktijkondersteunster van Beek 

is er bij PIW een melding binnengekomen 

om een patiënt van haar te matchen 

met een vrijwilligster. Mw. M is 80 jaar, 

weduwe, heeft kinderen die in het buiten-

land wonen en kan door haar reuma niet 

meer deelnemen aan de maatschappij 

zoals ze zelf zou willen. Wel is mw. M 

mentaal nog heel erg goed. De profes-

sional van PIW heeft contact gezocht 

met Gertie en zij zijn vervolgens samen 

op bezoek geweest om te kijken of het 

klikte tussen mw. M en Gertie. Sindsdien 

komt Gertie wekelijks op bezoek bij 

Mw. Samen proberen zij nu te zoeken 

naar mogelijkheden om andere mensen 

te ontmoeten omdat mw. M het lastig 

vindt om alleen te zijn en alleen op pad te 

gaan om nieuwe contacten aan te gaan 

of zich aan te sluiten bij een van de vele 

activiteiten die in Beek mogelijk zijn 

voor ouderen.

Wilt u ook eenzame ouderen helpen die 

net een zetje in de rug nodig hebben? 

Neem dan contact op met: 

Astrid Vermeulen van PIW 
via telefoonnummer 046-45 74 700 

of mail naar avermeulen@piw.nl

Een greep uit het aanbod van 
de Vrijwilligerscentrale WM:

•  Beheerder bibliotheek 

Asielzoekerscentrum (V1845)

Wij zoeken een beheerder mannelijk/

vrouwelijk die onze bewoners twee 

keer wekelijks in de gelegenheid stelt 

om boeken te lenen en te retourneren. 

Het aanbod varieert van kinderboeken 

tot volwassenen literatuur.

•  Vrijwillige coördinator Bar 

Wijksteunpunt Franciscus (V1843)

De bar in ons wijksteunpunt Franciscus 

in Beek wordt bemand door vrijwilligers. 

Om alle werkzaamheden goed op 

elkaar af te stemmen en de vrij willigers 

te begeleiden zoeken wij een coördinator.

•  Vrijwillige Coördinator (V1842)

Voor de aansturing en begeleiding van 

een groep vrijwilligers in het wijk-

steunpunt Franciscus, zoeken wij een 

vrijwillige coordinator. Dagelijks eten 60 

tot 80 cliënten in het restaurant van het 

wijksteunpunt in Beek. Alle werkzaam-

heden worden door horecamedewer-

kers in samenwerking met een groepje 

vrijwilligers verzorgd.

•  Vrijwilliger gezocht om samen 

boodschappen te doen (B1753)

Voor een mevrouw uit Beek met een 

oogziekte waardoor ze de verpakkingen 

niet meer kan lezen zijn we op zoek 

naar een een vrijwilliger die samen met 

haar de boodschappen kan gaan doen 

en de verpakkingen kan (voor)lezen.

•  Praktisch handboek 

vrijwilligersorganisaties (K1662)

Veel organisaties hebben ondersteu-

ning nodig bij het werven van nieuwe 

vrijwilligers, het inzetten van hun 

talenten en aanboren van financiële 

mogelijkheden. Het ‘Praktisch hand-

boek voor vrijwilligersorganisaties’ 

biedt gedegen informatie en praktische 

tips over onder meer vrijwilligersbeleid, 

wet- en regelgeving, communicatie, 

seksuele intimidatie en financiën.
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Neerbeek
Spaubeek
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De containers zijn te vinden op het terrein van het bedrijfsgebouw aan De Haamen (voormalige brandweerkazerne). 

Spelregels:

• U kunt in de grascontainer alleen gras aanbieden, dus geen grof tuin- of ander (groen)afval.

• De toezichthouder kan naar uw legitimatie vragen, omdat de voorziening alleen voor de Beekse inwoners geldt.

• Het is niet toegestaan om gras, PMD en taxus aan te bieden buiten de openingstijden van de containerlocatie. 

Bij constatering zal verbaliserend worden opgetreden.

Brengpunt voor grasmaaisel, PMD en taxus
gehele jaar open
Inwoners van de gemeente Beek kunnen grasmaaisel, PMD-afval en taxus vanaf nu het gehele
jaar op woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur brengen naar de
containers bij De Haamen. Voorheen was dit enkel mogelijk tussen april en november.
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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.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Voorheen vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente altijd op 1 januari om

12.00 uur plaats in het gemeentehuis. Dat wordt anders.
De nieuwjaarsreceptie zal op dinsdag 3 januari 2017 vanaf 17.00 uur

plaatsvinden in het ASTA Theater aan de Markt 6A te Beek.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Op de gemeentelijke website www.gemeentebeek.nl kunt u de
uitnodigings-video van burgemeester Christine van Basten-Boddin bekijken.

Gemeente Beek wenst u prettige feestdagen
en een fijne jaarwisseling toe!
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Burgemeester van Basten-Boddin:

“De sociale betrokkenheid en 

(bestuurlijke) inzet van de heer 

Wierikx bij sociale projecten is van

grote waarde voor kansarmen in

Brazilie. Hij is een man die woor-

den omzet in daden, waarop men

kan bouwen. Zijn visie is gericht op

een duurzaam resultaat voor de

sociaal zwakkeren.”

Sinds 1994 is Wierikx nauw 

betrokken bij het reilen en zeilen

van stichting Holanda-Brasil. Hij

was voorzitter (1995-2000), 

penningmeester (2000-2003), 

bestuursadviseur (2004-2013) en

sinds 2014 wederom voorzitter. 

Hij is een kartrekker en mede 

verantwoordelijk voor het vormen

van beleid van deze organisatie.

Hij vertaalt projectaanvragen en begeleidt initiatiefnemers.

Hij ondersteunt de projecten en adviseert ontwikkelings-

organisaties. Dit alles met succes. Zo was hij onder andere

betrokken bij de ontwikkeling van goedkope en eenvoudig

te produceren wateropvangbakken. Deze bakken worden

inmiddels in heel Brazilie gebruikt.

Hij is sinds 1994 de gedreven initiatiefnemer en organisator

van vormingsreizen voor Braziliaanse jongeren naar 

Nederland. Ook heeft hij zich van 2002 tot 2011 actief in-

gezet voor de fondsenwerving voor het dagopvangcentrum

Casa Santa Ana in een sloppenwijk van Rio de Janeiro. 

Daarnaast is hij sinds 1979 een actief vrijwilliger bij de 

carnavalsvereniging ‘De Baeker Pottentaote’. Hij was een

geliefd prins carnaval in 1979 en organiseerde o.a. het

121-jarig jubileum in 2006. Thans heeft hij het initiatief 

opgepakt om, via een denktank bestaande uit vele 

vrijwilligers, de Beekse Carnaval veilig te stellen. Met hart

en ziel zet hij zich in voor de ‘onvervalste Baeker Carnaval’.

Sinds zijn jeugdjaren is hij een uitstekend handboogsporter

bij Willem Tell 1885. Hij was daarbij een actief vrijwilliger 

en penningmeester van de Nederlandse Handboogbond

(1980-1986 en 2005-2008). Hij ondersteunde de 

omvorming van de bond naar een vrijwilligersorganisatie

aangestuurd door voltijdsmedewerkers. Zijn heldere kijk op

financiën, doelen en processen maakte hem vrijwel 

onmisbaar binnen het bestuur. Men is hem hiervoor nog

steeds zeer erkentelijk.

Last but not least was hij een gedreven en gepassioneerd

wethouder van 2002 tot 2015. Initiatiefnemer van 

Sportlandgoed De Haamen en een actief bestrijder van

leegstand in Beek. Hij maakte zich sterk voor starters en

duurzaamheidsleningen en plaatste diverse belangrijke

thema’s op de regionale en provinciale agenda’s. Door 

zijn visie, kennis en inzet behoort Beek tot een van de 

financieel gezondste gemeenten van Nederland.

Zijn vastberadenheid is ongekend en wordt gekenmerkt

door gemeenschapszin, naastenliefde en doorzettings-

vermogen.

Koninklijke onderscheiding voor Maurice Wierikx
Op zaterdag 19 november 2016 ontving de heer Maurice Wierikx (59), tijdens de jaarvergadering
van het bestuur van Stichting Holanda-Brasil, een Koninklijke onderscheiding uit handen van
burgemeester Christine van Basten-Boddin. Hij heeft zich langdurig op een bijzondere, maat-
schappelijk aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving, in het bijzonder
voor stichting Holanda-Brasil en overige maatschappelijke projecten voor kansarmen in Brazilië.
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Voordelig maandbedrag
U betaalt met deze zorgverzekering een voordelige maan-

delijkse premie van € 161,08 per maand. U krijgt hiervoor

uw basisverzekering en een aanvullende verzekering met

veel vergoedingen. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, een

bril en de tandarts. 

En u betaalt geen eigen risico
Het eigen risico van € 385 is meeverzekerd in de aan-

vullende verzekering. U krijgt hier dus geen rekening van. 

Eigen bijdragen meeverzekerd
Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen

zoals hoortoestellen, kraamzorg en zit-

tend ziekenvervoer  moet u vanuit de

basisverzekering een eigen bijdrage

betalen. Met deze zorgverzekering

hoeft u dat tot maximaal 

€ 500 per jaar niet zelf te betalen. De

eigen bijdrage Wmo (Wet maatschap-

pelijke ondersteuning) is onder be-

paalde voorwaarden meeverzekerd tot

een maximum van € 400 per jaar. Denk hierbij aan huis-

houdelijke hulp, hulpmiddelen ect.

Gecontracteerde zorgaanbieder
VGZ betaalt rechtstreeks aan zorgaanbieders waarmee

een contract is afgesloten. Kiest u voor een gecontrac-

teerde zorgaanbieder? Dan hoeft u geen kosten voor te

schieten. Meer informatie hierover vindt u op

www.vgz.nl/zuidlimburg. 

Korting
Voor verzekerden met een laag inkomen tot 120% van de

bijstandsnorm is het mogelijk een tegemoetkoming in de

premie van € 20 per maand te ontvangen. Nadat wij de 

definitieve verzekerdenlijst van VGZ ontvangen hebben,

sturen wij u een aanvraagformulier voor de tegemoet-

koming toe. Dit zal omstreeks de maand maart 2017 zijn.

Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u

vervolgens hiervoor een aanvraag indienen.

Aanmelden verzekering kan eenvoudig online
Ga hiervoor naar www.vgz.nl/zuidlimburg. U vindt hier alle

informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich

direct aanmelden.

Kunt u zich niet online aanmelden?

Vraag dan telefonisch een aanmeld-

formulier bij VGZ op. Ook kunt u dit

tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis ophalen bij de 

publieksbalie van de gemeente

Beek. U kunt dit formulier samen

met een kopie van uw paspoort,

identiteitskaart of verblijfsvergunning

gratis terugsturen naar:

VGZ Zuid-Limburgpakket, 

Antwoordnummer 9292, 

5600 VM Eindhoven 

Aanmelden kan tot en met 31 december 2016. Dit kan 

alleen als u geen betalingsachterstand hebt bij uw huidige

zorgverzekeraar. VGZ zorgt er dan voor dat uw huidige 

zorgverzekering wordt opgezegd. 

Meer informatie over de zorgverzekering
VGZ Zuid-Limburgpakket

T: 0800 - 250 00 10 (gratis)

W: www.vgz.nl/zuidlimburg

Collectieve ziektekostenverzekering 
Zuid-Limburg voor mensen met een lager inkomen
De gemeente vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede zorgverzekering. VGZ heeft
daarom in overleg met de gemeenten in Zuid-Limburg een zorgverzekering samengesteld voor 
inwoners met een inkomen tot 150%  van de bijstandsnorm. Deze zorgverzekering heet het 
VGZ Zuid-Limburgpakket. 

De gemeentegids en kalender voor 2017 worden eind december of uiterlijk de eerste week van januari huis-aan-huis 

bezorgd. Informatie over de afvalinzameldata voor uw adres kunt u vinden op uw persoonlijke Afvalwijzer van afval-

inzamelaar RWM. Deze wordt medio december separaat verstuurd.

Bezorging gemeentegids en kalender eind december

Gemeente Beek Informatiepagina | december 2016
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Het Steunpunt is alweer druk bezig met de voorbereidingen van

de themabijeenkomsten voor mantelzorgers in 2017. Zodra deze

bekend zijn wordt u op de hoogte gebracht via onze website, de

nieuwsbrief en/ of per post voor de ingeschreven mantelzorgers.

Wij hopen u in 2017 wederom te mogen begroeten.

De eerste activiteit in 2017 is al bekend. Op 26 januari is in samenwerking met Zuyderland en Steunpunt Mantelzorg-WM

Beek de open inloop  voor mantelzorgers die behoefte hebben aan lotgenotencontact. Bijvoorbeeld om met andere man-

telzorgers te praten over uw zorgen, ervaringen, gevoelens of gewoon als u een luisterend oor nodig heeft. 

U bent van harte welkom.

MFC Molenberg

Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Donderdag  26 januari van 09.30u -10.30 uur

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen met:

Maarten Wehrens/ Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn -

Steunpunt Mantelzorg WM

Telefoon: 046-4575700/ e-mail: mantelzorg@piw.nl

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Duurzaamheid
Door het repareren en hergebruiken van huishoudelijke

elektrische apparaten krijgen deze een nieuw leven, blijven

ze in gebruik en komen ze niet in de vuilnisbak terecht. 

Het gaat om met name kleine elektrische apparaten, zoals

strijkijzers, stofzuigers, koffiezetapparaten, bureaulampen,

mixers e.d., maar denk hierbij ook aan fietsen en kleding.

Vrijwilligers/reparateurs gaan (proberen) deze spullen (te)

herstellen, om te beginnen op een vaste zaterdag in de

maand. Bewoners komen in actie en nemen hun spullen

ter reparatie mee naar het Repair Café, waar vervolgens

wordt gekeken of ze nog te herstellen zijn. De reparatie-

werkzaamheden zijn gratis, te vervangen onderdelen 

natuurlijk niet. 

Sociale contacten
Het Repair Café is eveneens een ontmoetingsplek voor

bewoners. Tijdens de reparatiewerkzaamheden ontstaan

er (nieuwe) sociale contacten, waardoor de leefbaarheid in

onze dorpskernen vergroot. We willen het ook mogelijk

maken om tijdens de reparatie een kop koffie te drinken.

Waar komt het Repair Café?
De inzet is om het komende jaar 2017 in iedere kern van

de gemeente Beek een Repair Café te hebben opgericht.

We gaan als eerste starten in het gemeenschapshuis van

Neerbeek. De opgedane ervaring in Neerbeek worden

meegenomen naar de andere nog op te richten Repair

Cafés.

Enkele bewoners van de gemeente Beek hebben de 

afgelopen weken te kennen gegeven dat zij graag in de

gemeente Beek en liefst ook in hun eigen kern een derge-

lijk initiatief willen gaan opzetten. Het gemeentebestuur

staat erg positief tegenover een dergelijk initiatief staat en

wil dit graag, procesmatig, ondersteunen.

Wanneer gaan we starten?
U begrijpt dat we, alvorens we van start kunnen gaan wil-

len weten of er voldoende vrijwilligers zijn in de gemeente

Beek die een bijdrage willen leveren in het succesvol

maken van een Repair Café, om te beginnen in Neerbeek.

Als u van mening bent dat u een bijdrage kunt leveren aan

onze Repair Cafés, neem dan contact op met Frans Keulen,

e-mail: frans.keulen@gemeentebeek.nl of telefoonnr. 

06-13437500. 

Vermeld in de mail uw naam, adres, telefoon en email-

adres, maar ook wat uw kwaliteiten zijn om vrijwilliger te

worden bij een Repair Café.

Vrijwilligers gezocht voor Repair café
Wellicht heeft u wel eens gehoord van een Repair Café. Een Repair Café 
richt zich op 2 aspecten van de samenleving, namelijk het inzetten op 
duurzaamheid en het organiseren en bevorderen van sociale contacten 
binnen een leefgemeenschap met als doel om de leefbaarheid te vergroten.
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Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Het Steunpunt Mantelzorg-WM Beek wenst u fijne
feestdagen en een goed uiteinde
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Cursus Valpreventie
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Onvoldoende 

herstel en angst leiden tot verminderd bewegen. Dit kan achteruitgang

van spierkracht, mobiliteit en evenwicht betekenen. De kans op 

nogmaals vallen wordt dan groter.

Daarom wordt er in januari 2017 opnieuw gestart met een cursus val-

preventie. Deze vindt plaats in De Haamen en wordt gegeven door

Sjoerd Corstjens (fysiotherapeut bij Therapie Centrum Beek) en Roel

Ghijselinck (fysiotherapeut bij Fysiotherapie GCN).

Opzet van de cursus:
10 lessen van 1 uur onder begeleiding van de 2 fysiotherapeuten. 

Per cursus is er maximaal plaats voor 10 deelnemers

Wat?
Tijdens iedere training wordt er functioneel geoefend om mobiliteit, ba-

lans, loopvaardigheid en kracht te verbeteren. Dit gebeurt door het her-

halen van een loopparcours onder verschillende omstandigheden en

met gerichte oefeningen. De deelnemers krijgen ook oefeningen voor

thuis aangeleerd, waarmee de verbeterde functies onderhouden kun-

nen worden. Deelnemers worden gestimuleerd om na de cursus door

te gaan met bewegen via een reguliere sport- of beweegactiviteit.

Voor wie?
De cursus is voor deelnemers die 60 jaar of ouder zijn, afgelopen jaar

1 keer of vaker gevallen zijn en/of valangst hebben. Deelnemers 

dienen 15 min te kunnen lopen zonder rollator of stok.

Waar?
Sporthal 1 van Sportlandgoed De Haamen in Beek

Wanneer?
Elke maandag van 15.30 uur tot 17.00 uur. Start zodra er voldoende

deelnemers zijn.

Informatie en aanmelden cursus:
Sjoerd Corstjens, fysiotherapeut

T 046 43 71 407  E info@therapiecentrumbeek.nl

Kosten
€ 90,- per persoon voor de cursus

van 10 bijeenkomsten.

Deze cursus kan bij verschillende
zorgverzekeraars deels of volledig 
gedeclareerd worden.

Voor iedereen een passend beweegaanbod.
Gemeente Beek brengt Beweegaanbod 55+ en 
aangepast sporten wederom in kaart. 

Bewegen is een belangrijk as-

pect voor de algemene ge-

zondheid en welbevinden.

Graag maken wij de weg naar

de keus voor een mogelijke

vereniging of sport makkelijker

voor mensen met een beper-

king en een chronische aan-

doening maar ook voor de

gezonde 55+ er. Het aanbod

bestaat voor een groot ge-

deelte uit Beekse verenigin-

gen, daar waar specifieke

verenigingen in de omgeving

van de gemeente voorzien in het gewenste sportaanbod

zijn deze ook voor u in kaart gebracht.

De boekjes zijn op te halen op diverse voor u bekende

plekken te denken aan:

• Sportlandgoed De Haamen

• Wijksteunpunt Vivantes

(Fransiscus)

• Gezondheidscentrum 

Neerbeek

• WMO Loket gemeente Beek

• Biblionova Beek 

• Versmarkt Neerbeek

• Delbressine 

Dierenspeciaalzaak

• Plus Supermarkt

• Jan Linders supermarkt

• Sproncken Orthopedie

Het aanbod is ook terug te lezen op onze website 

www.dehaamen.nl 

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het 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. 

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport-  en beweegmogelijkheden in Beek? 

De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met

Tom Eijkelenberg via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 

www.dehaamen.nl

Beweegaanbod
voor 55+

Gemeente Beek

2017

www.dehaamen.nl

Aangepast
bewegen
Gemeente Beek
2017
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Gezellige vrijwilligersavond in het Asta theater
vrijwilligers in het zonnetje

De vrijwilligersavond is inmiddels een zeer gewaardeerd evenement waar ook dit jaar de 
vrijwilligers voor de negende maal hebben kunnen genieten van een geweldig programma en
verraste vrijwilligers die in de prijzen zijn gevallen.
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In het ASTA Theater in Beek vond op 23

november jl. de vrijwilligersavond plaats.

Zo’n 500 vrijwilligers van ca. 70 vrijwilli-

gersorganisaties werden getrakteerd op

een gevarieerd programma van arties-

ten. Daarnaast is een aantal vrijwilligers

specifiek in het zonnetje gezet met de

jeugdvrijwilligersprijs en de cultuur- en

waarderingsprijs. Deze prijzen werden

uitgereikt aan de winnaar van de 

genomineerde per categorie. 

De cultuurprijs is dit jaar uitgereikt aan

Drumfanfare & Majorettenkorps 

Irene/Lucia. In het seizoen 2015-2016

heeft deze vereniging diverse prijzen

gewonnen op regionaal en Euregionaal

niveau. Tijdens de Euregioparade in het

Belgische Peer won de majoretten-

groep de eerste prijs voor beste 

majorettengroep van de Euregio. 

Dit is een kroon op het werk van het 

afgelopen jaar voor de majorettes en

hun instructrice en zet de gemeente

Beek weer op de kaart als Muzikale en

culturele gemeente. Het korps is één

van de weinige showkorpsen in de

Westelijke Mijnstreek en daardoor uniek voor de gemeente

Beek. Tijdens de jaarlijkse Queensparade laat dit korps de

inwoners van Beek genieten van het gevarieerde pro-

gramma in muziek en show. Maar ook buiten Beek zijn ze

bekend. Het korps heeft in Hamont (B) en Vöcklabruck (O)

de laatste jaren ook geweldige prestaties neergezet.

Dit jaar hebben we niet één maar twee winnaars van de

waarderingsprijs, namelijk Jo Zinken en Marjon Welzen

van Handbalvereniging BFC. Deze twee mensen mag je

niet los van elkaar zien, want ze hebben de afgelopen

jaren beide de benen onder hun lichaam vandaan gerend

om niet één parasport, maar twee parasporten van de

grond te krijgen in Beek. Al jaren zijn ze bezig met G-hand-

bal wat hun grote passie is. Begonnen met een klein

groepje en dit samen met andere vrijwilligers opgebouwd

tot een goed geoliede machine die niet alleen elke week

traint, maar ook met regelmaat 

wedstrijden speelt. Enige tijd geleden

kwamen deze enthousiaste vrijwilli-

gers met een nieuwe uitdaging. 

Rolstoelhandbal in Beek. Na een

lange aanloop is er sinds dit seizoen

een rolstoelhandbalteam in Beek. 

Ze hebben het voor elkaar gekregen

om 10 rolstoelen naar Beek te halen,

die ook voor andere rolstoelsporten

mogen worden gebruikt en een, nu

nog, klein team te vormen met men-

sen afkomstig uit de hele provincie.

Dit jaar zijn vier jeugdvrijwilligers in

de prijzen gevallen. Julie Dormans

(18) is steun en toeverlaat bij AV

Caesar. Ze geeft les, begeleidt de

jeugd en helpt onder andere bij de

sportcaroussel. Ghislaine Marting

(14) is de jongste van de vier, maar

nu al een groot voorbeeld voor haar

leeftijdsgenoten. Zij is vrijwilliger bij

Vivantes en bezorgt de mensen daar

regelmatig een gezellige dag. 

Ook de derde winnaar, Frederique

van Daele (24), is ondanks haar 

beperking een grote steun en toeverlaat bij Vivantes.

Naast administratieve ondersteuning zorgt ze ook voor ver-

maak van de cliënten samen met haar hulphond. De enige

heer in het gezelschap, Jurre Peters, is vrijwilliger bij onder

andere de scouting, Stichting Lichtstoet Beek en Jong in

Beek. Ook een geweldige prestatie.

Tijdens de vrijwilligersavond werden optredens verzorgd

door Limburgse Koorschool Cantarella, het koor dat vorig

jaar de cultuurprijs won: Canta Volare, De Baton Rouge-

band die onlangs hun tweejarig bestaan vierde, 

Buutekampioen van 2014 Sylvia Ramakers en de

tweevoudig winnaars van het LVK Spik & Span.

Volgend jaar wordt de vrijwilligersavond voor de tiende

keer georganiseerd en we gaan er weer een groot feest

van maken.
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www.makadobeek.nl

* Niet alle winkeliers doen mee aan de koopavonden. Let op de deelnameposter in de etalages.

FIJNE FEESTDAGEN!

SHOPPEN 
VOOR DE 
FEESTDAGEN 
DOE JIJ TOCH
OOK BIJ 
MAKADO 
BEEK?

21, 22 EN 23 
DECEMBER*

KOOP
AVONDEN
TOT 21.00 UUR

T/M 
8 JANUARI 2017

KOOP
ZONDAGEN 

12.00 – 17.00 UUR

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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