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Van de Redactie
De eerste editie van 2019
Namens de redactie en het stichtingsbestuur, wens ik u een
geweldig en vooral gezond 2019, maar ook een vette prijs in
de staatsloterij, vriendenloterij of postcodeloterij.
Ervan uitgaande dat u allen letterlijk uw buik vol hebt van de
afgelopen feestdagen, wordt het hoog tijd dat we terugkeren
naar het dagelijks leven. Dat betekent weer lekker wortelemoos, erwtensop enz.
En uiteraard actief bezig zijn, want die kerstzooi moet wel worden opgeruimd.
De goede voornemens zijn ondertussen gestrand en de helft van de cadeautjes naar de
winkel teruggebracht voor iets dat men wél kan gebruiken.
Over een week of vier is december volledig vergeten en beginnen we naar het voorjaar te
verlangen.
Zoals ik u vorige maand vertelde, zijn wij, de Nuutsbaeker, per 1 januari 2019, trotse
ouders geworden van zowel een website, www.nuutsbaeker.nl als een Facebookpagina.
We zouden het prachtig vinden als u ons via een berichtje laat weten wat u ervan vindt.
Tenslotte is elke ouder trots op zijn boreling.
Tevens beloofde ik u de winnaar van de foute foto van Loe
2018.
Dit heb ik als volgt gedaan:
Geen ingewikkelde lijsten via een Excel schema, maar
gewoon handgeschreven briefjes in een kom en dan met
gesloten ogen er eentje uit vissen. Ouderwets old school.
De winnaar staat vermeld bij de nieuwe foute foto.
Ik hoop dat u in 2019 weer net zo vaak instuurt als in
2018. Voor u betekent dat een fijne wandeling en voor Loe
een inspiratie om door te gaan.
En dan nog een zeer belangrijke mededeling:
Vanaf 1 februari 2019 vervalt het Ziggo mailadres. Blijft u dit gebruiken, komt uw mail
niet meer aan.
Het enige, juiste mailadres is: nuutsbaeker@gmail.com

Rest mij u veel leesgenot met deze eerste editie van 2019 toe te wensen.
Er staan wederom interessante en gezellige artikelen in.
Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

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

(28 jan. t/m 2 febr.)
(25 febr. t/m 2 mrt.)
(1 t/m 6 april)
(29 april t/m 4 mei)
(3 t/m 8 juni)
(1 t/m 6 juli)
(2 t/m 7 sept.)
30 sept. t/m 5 okt.)
(4 t/m 9 nov.)
(2 t/m 8 dec.)
(6 t/m 11 jan. 2020)

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 een gezond en gelukkig 2019
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Op stap met graaf Huyn
In 2019 organiseren de Heemkundevereniging Beek en IVN Spau-Beek
weer vier wandelingen vanaf de Oude
Pastorie.
De wandelingen starten telkens om
13.30 uur, de afstand bedraagt ongeveer 7 km en de deelname is gratis.
De eerste wandeling van dit jaar
brengt de deelnemers naar de hoeve
van Sint-Jansgeleen. De geschiedenis van Sint-Jansgeleen start in de
13e eeuw. De edelman Dirk II van
Schinnen wordt in geschriften genoemd als bewoner van het kasteel
van Sint-Jansgeleen. Sporen van de
oorspronkelijke bebouwing van dit
kasteel zijn in 1991 teruggevonden.
Tijdens werkzaamheden van het
Waterschap stuitte men op oude funderingen. De werkgroep archeologie
van de Heemkundevereniging Beek
ontdekte de fundamenten van een
deel van de toren van kasteel SintJansgeleen.

Fundering toren van kasteel Sint-Jansgeleen, 1991

Diverse adellijke families bewoonden
Sint-Jansgeleen. Daaronder ook de
familie Huyn. Boven de ingangspoort
van de huidige hoeve is een steen
aangebracht met het wapen van graaf
Arnold II Huyn en het wapen van zijn
echtgenote Anna van Groesbeek en
het jaartal 1571.
Het echtpaar werd begraven in de
St.-Martinuskerk in Beek.
De grafsteen is in 1990 tijdens restauratiewerkzaamheden opgegraven en
is toen in de rechter kruisbeuk van de
kerk geplaatst.
Tijdens deze wandeling maken de
deelnemers ook kennis met de molen
van Sint-Jansgeleen, de meanderende
Geleenbeek en het Stammenderbos.
Archeologisch onderzoek bij Geleenbeek, 2015

Uw hofleverancier wenst u een smaakvol 2019
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag
: gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur
3
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De 67e Lichtkoningin van Beek is bekend: Romy F
Op zaterdag 8 december jl. was het
zover in het Asta Theater in Beek.
De bekendmaking van de 67e
Lichtkoningin en vier nieuwe Hofdames.
De avond startte met een uitverkochte
Dinnershow, waarin meerdere artiesten
voor het voetlicht traden: Geralt van
Gemert, Younique, dansschool Rick
Schmitz en de 13-jarige DJ Tijn Bosch
luisterden de Dinnershow en
Kroningsavond op.
De presentatie van de avond was in
handen van drie voormalige
Lichtkoninginnen: Anique Voncken,
Cynthia Wachelder en Kiki Voncken.
Deze geweldige sfeer tijdens de
Dinnershow werd ook zeker gecreëerd
door de fantastische rol van

Toneelvereniging ‘Ons Genoegen‘ uit
Genhout. Zij verzorgden de ontvangst
van de gasten en de begeleiding naar
hun plaats in de zaal. Ook hebben de
leden van de Toneelvereniging de gerechten geserveerd voor de 150 gasten.
Zij zorgden middels de wijze van invulling van hun rol voor een enorme leuke
sfeer in de zaal. Dik compliment waard.
Naast de Toneelvereniging kreeg Lucia
Comité ook ondersteuning van de
Markt Commissie Beek. Ook zij leverden een enorme steun voor het Comité
door invulling van meerdere taken gedurende de hele avond.
Langs deze weg nogmaals dank aan
beide verenigingen.
De Kroningsplechtigheid startte met het
afscheid nemen van Lichtkoningin Gina

Gisbertz en Hofdames Amy Bouwens,
Dewi Boessen en Iris Lemmens. De
vierde Hofdame, Anne Frenken uit
Neerbeek was helaas niet aanwezig.
Anne verblijft voor een jaar in HoustonVerenigde Staten, maar nam wel afscheid met een prachtige videoboodschap.
Daarna volgde het hoogtepunt van de
avond: de bekendmaking van het nieuwe team.
De 67e Lichtkoningin is Romy Frijns uit
Spaubeek.
De vier Hofdames zijn: Brechje Peters
uit Beek, Ninon Tijssen uit Genhout,
Zoë Neven uit Spaubeek en Danique
Boijens uit Neerbeek.
De bekendmaking van de Lichtkoningin
werd voorafgegaan door de huldiging

eh

G

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
4
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Wordt u ook liever thuis verzorgd?
Schakel dan nu uw complete
thuiszorgorganisatie in!

afdeling Beek en omstreken

IEDERE WOENSDAG
EN ZATERDAG AVOND
om 19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS
‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT
Met de opbrengsten bezorgen wij
onze leden 12 keer per jaar een
gezellige middag met koffie en vla,
een keer per jaar een uitstapje etc
waarvan wij de grootste kosten
dragen en de leden maar een zeer
kleine bijdrage hoeven te betalen.
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y Frijns uit Spaubeek
van Schutterij St. Laurentius
uit Spaubeek. Zij zorgden al
voor de 36e keer voor de
schutters-escorte bij de bekendmaking van de nieuwe
Lichtkoningin. Romy Frijns
maakte deel uit van de bestuursdelegatie van Schutterij
St. Laurentius, in de functie
van (plaatsvervangend)
Keizerin.
Echter na de huldiging bleek,
dat ze naast deze rol ook het
Asta Theater was binnengekomen als de toekomstige
67e Lichtkoningin.
De installatie en kroning
van Romy werd verricht
door Burgemeester mevrouw
C. van Basten-Boddin.
Na het officiële gedeelte volgde de Afterparty,
waarin DJ Remco Gaiteros de muziek op de van
hem bekende daverende wijze verzorgde.
Het bleef tot ver na middernacht erg druk en
supergezellig in het Asta Theater. Een heel mooi
teken dat het inderdaad een geweldige avond
was.
Het Lucia Comité is dan ook trots, blij en heel
dankbaar dat zoveel inwoners van Beek deze
avond bezocht hebben.
Zeker gezien de veranderingen en vernieuwingen
welke op stapel staan, is dit een enorme
stimulans om de ingeslagen weg voort te zetten.
Bestuur Lucia Comité Beek
Foto’s: Nina Voncken Fotografie

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

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

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl
Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

lassoo.nl
5
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Het G.O.N. heeft een nieuw onderkomen
en
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Wij, het G.O.N. (Gehandicapten Organisatie Nederland), hebben onze thuisbasis,
voor het kienen, helaas moeten verlaten door het sluiten van café Auwt Baek.

d

eh

Nederlan

Daar er in Beek
geen accommodatie was die voor
ons voldeed, zijn
afdeling Beek en omstreken
we uitgeweken
naar Genhout.
Ons nieuw onderkomen is in het Tref• gelegen naast de kerk,
met gelukkig voldoende parkeergelegenheid.
Daar gaan we iedere woensdag en zaterdagavond kienen,
aanvang 19.30 uur.

G

Dit is natuurlijk voor onze leden, en iedereen die graag willen
komen kienen, een groot voordeel. We hopen dan ook dat
veel mensen uit Genhout de weg naar ons vinden.

We zijn in elk geval blij
dat we een mogelijk gevonden hebben om er
weer een thuis van te
maken zodat wij ons
doel, mensen gezelligheid brengen, wederom
kunnen toepassen.
Peter, de beheerder van
het Tref•, wil ons zeker
helpen om dit te
realiseren.
Onze leden zijn over het
algemeen ouderen met
handicaps zoals zien,
horen, lopen en eenzaamheid.
Voorzitter Henry
Horsmans heet dan ook
iedereen van harte
welkom en hoopt u allen
snel te ontmoeten.

6
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Jubilarissen Kon. Harmonie St. Caecilia Beek

Zondag 25 november j.l. vierde de Kon. Harmonie
St. Caecilia Beek haar jaarlijks St. Caecilia feest.
Traditioneel werd deze dag begonnen met een plechtige
H. Mis in de St. Martinuskerk die o.l.v. Ben Essers sfeervol
werd opgeluisterd, waarna een bezoek werd gebracht aan
het kerkhof aan de Martinusstraat.
Het feest werd s ’middags voortgezet in het clublokaal van
handboogschietvereniging L ‘Union. Na de koffie en vlaai
werd er begonnen met het huldigen van de jubilarissen en
wel Eddy Simenon met zijn 12 1/2 jarig lidmaatschap,

Sef Mullens 25 jaar bestuurslid en Vivian Vroemen-Erckens
40 jaar lid van onze Harmonie.
Alle jubilarissen ontvingen een bondsinsigne met oorkonde en bloemen, waarna de gebruikelijke receptie volgde.
Hierna werd de dag voortgezet met handboogschieten en
voor wandelaren een historische tocht door Beek o.l.v. de
Baeker Kleppermen. Deze beide activiteiten waren een geweldig succes.
En zo kan de Kon. Harmonie wederom terugzien op een
geslaagd St. Caecilia feest.

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

Een gezond
en Voorspoedig

2019
7
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Max Limpens nieuwe prins van CV de Sjravelaire
Zaterdag 17 november 2018 is tijdens een
geweldige zitting Max Limpens uitgeroepen tot
Prins Max II van CV de Sjravelaire uit Genhout.
Hij volgt daarmee Prins Eric I op die de scepter
eerder deze avond afstond en door de Auwt
Prinse Vereniging op een ludieke manier
opgenomen werd in hun vereniging.
Na de pauze was het zover om de welbekende
Sjravelpoort te ontdoen van zijn plankjes. Toen de
plankjes een voor een werden weggehaald door het
voorlezen van de elf punten door de Voorzitter Marcel
Vluggen en Vorst Ron Smeets, kwam het 300-koppige
publiek na acht punten erachter dat er iets niet klopte.
De nieuwe prins stond namelijk op een verhoging
achter de plankjes om het idee te geven dat we dit
jaar een grote prins zouden krijgen.
Na het oplezen van deze 11 punten kwam Prins Max II
uit de poort gesprongen op het LVK-liedje van Bjorn
en Mieke: Droeeme mit de Oeege Oop. Iets wat hij de
afgelopen maanden tot aan onze zitting heeft gedaan.
Max is geboren op 19 februari 1993 en is een zoon
van John en Liesbeth Limpens en broer van Lisa. Na
de Groenewald in Stein is Max in 2017 afgestudeerd
in Eindhoven als Master of Science technische
natuurkunde. Hij werkt nu als Junior Process
Technoloog bij Neways in Echt.
Max is de carnaval met de paplepel ingegeven.
Zijn vader John was in 2000 Prins van de Sjravelaire
en is oud-voorzitter van de Sjravelaire.
Max heeft in 2004-2005 al mogen regeren als
Jeugdprins van de Sjravelaire en is al jaren lid van de
Jeugdcommissie. Ook is hij in 2014 Prins geweest
van de buurt Kleingenhout bij CV de Houtwörmkes.
Samen met veel vrienden en vriendinnen is Max één van
de kartrekkers bij CV Sjterrevösj die al vele jaren mooie
carnavalswagens bouwen en als groep te zien zijn in de
optochten van Genhout en omstreken.
Verder heeft Max nog verschillende hobby’s waaronder
voetballen bij GSV”28. Als jeugdtrainer probeert hij de
jeugd voetbalkunstjes bij te brengen, waaronder Jeugdprins
Jeanot I. Zelf speelt hij vanaf links op het 2e elftal.

De liefspreuk van Prins Max:

Es echte Genhouternaer
bie de geboarte het Sjravelblood met gekreege
en de leefde veur de Vasteloavend
nwats verstop of verzweege.

In de vakantieperiode is Max actief voor Kindervakantiewerk Genhout en bezorgt samen met vele vrijwilligers de
kinderen een leuke week.

Kölle, Venlo, of zelfs in Mestreech,
nörges veult het zo wie hie,
Carnaval viere in Genhout,
met een flinke euverdosis aan energie.

Zijn droom om Jeugdprins te worden was al uitgekomen,
nu gaat zijn grootste wens ook in vervulling:
Grote Prins zijn van CV de Sjravelaire.

Dat is ein dengk wo veer veur leave,
Vasteloavend: Alles geave.

8
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Jeanot Kerkhoffs jeugdprins
van CV de Sjravelaire
Zondag 18 november 2018 is Jeanot Kerkhoffs
uitgeroepen als Jeugdprins van CV de Sjravelaire uit
Genhout. Jeugdprins Jeanot I volgt Lindsay op die
halverwege de zeer geslaagde en ludieke themazitting
met ‘Bert en Ernie’ ontdaan werd van haar waardigheden en als eerste prinses door de Auwt JeugdPrinse
Vereniging afgehaald werd.
Na de pauze was het spannende moment aangebroken.
Voorzitter Marcel Vluggen en Jeugdprinsenbegeleider
Max Solberg lazen een voor een de elf punten op. Na het
11e punt kwam uit de rokende open haard van Bert en
Ernie Jeugdprins Jeanot I van de Sjravelaire tevoorschijn.
Na een daverend applaus werd Jeugdprins Jeanot I
voorzien van zijn waardigheden en kon hij zich vol trots
laten zien als Jeugdprins van de Sjravelaire.
Jeugdprins Jeanot I is geboren op 21 januari 2007 en is de
zoon van Etienne en Nancy Kerkhoffs en broer van Nanna
Phedra. Vader Etienne is in 1986 ook Jeugdprins geweest
van de Sjravelaire en Opa Harry Kerkhoffs is ook jarenlang
lid geweest van de Sjravelaire en van de Reigelaire.
Jeanot voetbalt bie GSV’28 JO12 en heeft als trainer
Grote Prins Max II. Verder houdt hij van op onderzoek uit
te gaan, gamen met vrienden en van vuurwerk afsteken.
Jeanot snapt alleen niet waarom hij nu naar school gaat,
want over een paar jaar wordt toch alles met robots
gedaan.
Dat Jeanot carnaval in het bloed heeft zitten is duidelijk in
zijn Liefspreuk:
Sjtil zitte kin ich neet zwoa good,
Want ich hub unne Sjravelair in mien blood,
Samen mit mien vrung veurop,
Zet ich deeze vasteloavend Genhout op ziene kop.

Prins Max II en Jeugdprins Jeanot I houden op
zaterdag 16 februari 2019 vanaf 20.00 uur hun
Prinsenreceptie in Tref. Oos Dörp in Genhout.
Carnavalsvereniging de Sjravelaire nodigt
iedereen bij deze van harte uit.
Met vriendelijke groet,
Vorst Ron Smeets
CV de Sjravelaire Genhout

Mudifin is verhuisd
naar
Marktstraat 34 in Beek.
Mudifin is in de regio al 15 jaar een gerenommeerde full
service dienstverlener op het gebied van:
- Financiële administraties
- Jaarrekeningen
- Fiscaliteiten
- Loonadministraties
- Subsidies en advisering
- Managementondersteuning etc.
Mudifin heeft op 1 november 2018 haar krachten
gebundeld met Dutei Finance Group uit Geleen.
Deze strategische samenwerking zorgt ervoor dat we
een groter scala aan diensten kunnen aanbieden
waaronder:
- Factoring
- Debiteurenbeheer en incasso
- Verzekeringen en hypotheken
- Begeleiding bij bedrijfsovername en -opvolging
- Financieringen
Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van deze
diensten binnen één organisatie, het ontzorgen van u als
ondernemer ten goede komt.
U wilt zich als ondernemer bezighouden met uw
corebusiness en wij verzorgen de rest.
Wij hanteren korte lijnen, vaste aanspreekpunten een
snelle reactie en daadkracht.

We zijn u graag van dienst vanuit
onze nieuwe locatie aan Markstraat 34 in Beek of
vanuit onze locatie in Geleen aan Rijksweg Zuid 109.
Ons telefoonnummer: 088 - 5432211
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GEBOORTEKAARTJES,
TROUWKAARTEN EN MEER!
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tekst
CV de Kwakkerte Sjpaubik

Tijdens onze zeer geslaagde
zitting op 17 november 2018
werd in een zeer druk bezocht
MFC onze nieuwe prins
Guy I (Aelmans) uitgeroepen.
Na optredens van diverse artiesten,
werd Guy tevoorschijn getoverd uit een
grote nagemaakte steek van de wijze
raad. Nu kan het carnavalsseizoen echt
gaan beginnen.
Guy is 35 jaar geleden geboren in het
ziekenhuis van Geleen. Hij groeide op in
het ouderlijk huis aan de Hobbelrade in
Spaubeek. Sinds 2010 woont hij in zijn
eigen huisje aan de Musschenberg. Guy
is nog vrijgezel.
Guy heeft de timmeropleiding doorlopen op het VMBO Pastoor Jacobs in
Sittard, met nog een specialisatie jaar
Meubelmaker. Sinds 2006 is hij in dienst
van Soons Interieurbouw in Schimmert.
De eerste jaren voornamelijk werkzaam
in de werkplaats, maar de laatste jaren
in de buitendienst met veel montage
klussen voor Boels verhuur door heel
Europa.
Guy komt uit een echt vastelaoves
gezin, want zijn “kleine” broertje Luuk
ging hem in 2013 al voor als Prins van
het Kwakkerteriek.

Onze prins heeft vele hobby’s;
Bij voetbalclub VV Spaubeek
is hij begeleider van het 35+
team. Tevens is hij regelmatig
aanwezig bij de wedstrijden
van het eerste elftal.
Wielrennen en mountainbiken
doet hij al vanaf zijn jeugd.
Vroeger samen met zijn vader
en broer Luuk bij twc Bergop
in Puth en later bij MTB club
Spaubeek.
Muziek maken was een grote
hobby. Bij fanfare St. Caecilia
Spaubeek heeft hij vele jaren
gespeeld op de bas, het fundament van de muziek. Ook
was hij op hetzelfde instrument vele jaren actief bij de
Baekerhofkapel. Vanwege
drukte en het regelmatig weg
zijn van huis, is hij moeten
stoppen met het actief maken
van muziek.
Guy speelt wekelijks darts bij
DC ’t Raodhoes in Spaubeek,
die in 2012 is opgericht. Hij is
daar ook penningmeester.
De laatste jaren is er nog een
grote hobby bijgekomen: Skiën.
Als het even kan pakt hij elke kans om
lekker op de latten te staan en dan zeker
even het après-ski leven in te duiken.
Uiteraard niet met carnaval, want dan is
hij niet uit Spaubeek weg te krijgen. Als
laatste niet te vergeten, de Formule 1.
Groot supporter van Max Verstappen.
Elke race aan de buis en afgelopen jaar
samen met zijn vrienden in Spielberg
Oostenrijk de race bijgewoond.
Zijn Lijfspreuk is:
’T ganse jaor ongerwaeg
door sjtad en landj,
Mer deze carnaval zèt ich de bus
en ut gereidsjap effe aan de kantj,
En gaef gaas mit jonk en auwt in
oos Kwakkerte landj.
••••••••••••••••••••
Op zondag 18 november tijdens
een drukbezochte jeugdzitting is
bekend gemaakt wie er in het
nieuwe seizoen over de jeugd van
het ‘Kwakkerte Riek’ de scepter
mag gaan zwaaien.
Het zijn:
Jeugdprins Sven (Triepels) en
Jeugdprinses Sarah (Meuter).
Beiden zitten in groep 7/8 van basisschool Spaubeek. Ze hebben nog meer
gemeen, namelijk de scouting. Sarah bij

de Kluis in Geleen en Sven bij de
Windroos in Spaubeek.
Dat zijn niet de enige hobby´s die ons
prinsenpaar heeft.
Sven speelt bugel bij de leerlingen van
Fanfare St. Caecilia in Spaubeek, daarnaast speelt hij gitaar én zit ook nog op
atletiek bij atletiekvereniging Caesar in
Beek. Sarah danst bij Dansstudio Rick
Schmitz in Stein en doet nog aan
paardrijden bij Ruitersportcentrum
Geraedts in Genhout.
Kortom twee bezige bijtjes die samen
met hun ouders en broers een nog
vollere agenda krijgen, maar zeker ook
een hele leuke tijd tegemoet gaan
tijdens dit carnavalsseizoen.
••••••••••••••••••••

U kunt Guy, Sven en Sarah
komen feliciteren tijdens de
receptie op zondag 10 febr. 2019,
aanvang 14.11 uur in het MFC
gebouw, Musschenberg 101,
Spaubeek.
Graag tot dan.
••••••••••••••••••••
Bestuur CV de Kwakkerte
Foto’s: Multimedia Studio Janssen
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Informatieavonden
• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

De Omwonenden MAA
organiseren in het begin
van het nieuwe jaar twee
informatie-avonden:
op 31 januari in Beek
en op 7 februari in
Bunde/Meerssen.
Wij nodigen u van harte uit
om aan een van deze
avonden deel te nemen.

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

www.electrolemmens.nl

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

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

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

www.vluggen.com

Tijdens deze avonden
zullen we de volgende
thema’s behandelen:
- de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de
bewoners in de omgeving van de luchthaven, en wat de
wetenschap daarover te melden heeft;
- de functie van de luchthaven voor de regionale economie,
waarbij we de huidige exploitatie afzetten tegen een
andere: waarin MAA écht een meerwaarde betekent voor
de regionale economie, en beter is ingebed in ons
kostbare landschap en in onze kwetsbare leefomgeving;
- wat willen de Omwonenden MAA en wat gaan zij in de
komende maanden doen.
Programma donderdag 31 januari 2019:
Aanvang: 19.30 uur Einde: 21.30 uur
Locatie: ASTA Theater, Markt Beek
Programma donderdag 7 februari 2019:
Aanvang: 19.30 uur Einde: 21.30 uur
Locatie: Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde
In het programma onder meer:
- Gevolgen van lawaai en (ultra)fijnstof voor de
volksgezondheid, m.m.v. Prof. Paul Borm.
- Regionale luchthaven en regionale economie,
m.m.v. Dr. Walter Manshanden.
Voorzitter: Monique Quint
(oud-burgemeester van Vaals en Voerendaal)
Iedereen is van harte welkom.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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1954-2019 Drumfanfare Irene/Lucia 65 jaar

In 2019 vieren wij ons 65-jarig bestaansfeest, en wat een feestelijk jaar had
moeten worden, dreigt een beetje in het
water te vallen.
In de afgelopen 65 jaar hebben wij
meerdere clublokalen in het Beekse
gehad.
Door omstandigheden zijn wij wel eens
verhuisd (brand café Metropole), maar
altijd binnen het Beekse gebleven.
Door het wegvallen van café ’t Auwt
Patronaat, is de situatie ontstaan dat we
op 1 september jl. dakloos waren. Een
zoektocht door de Beekse gemeenschap om een geschikte, maar vooral
betaalbare oefenlocatie te vinden, heeft
helaas niks opgeleverd.
Ook gesprekken met de gemeente Beek
hebben helaas geen oplossing mogen

bieden. Het accommodatie beleid van
de Gemeente Beek biedt voor ons geen
blijvende en betaalbare oplossing. Om
deze reden zijn wij uitgeweken naar ons
nieuwe oefenlokaal in Elsloo.
Gezien de gesprekken met de gemeente, ziet het er niet naar uit dat er binnen
afzienbare tijd wél een oplossing komt.
Wat nu tijdelijk is, zou zomaar, noodgedwongen, van blijvende aard kunnen
zijn. Ondanks dat we in Elsloo met open
armen ontvangen worden, doet dit heel
erg pijn om niet meer in het
Beekse te kunnen repeteren.

apart verhaal, waardoor ons bestaansrecht in het Beekse in gevaar komt.
EN TOCH …
Willen wij ons 65-jarig bestaansfeest
in Beek vieren.
Op zaterdag 28 september 2019, een
datum die jullie alvast in de agenda
moeten noteren, willen wij in de Asta
Beek een knallend feest houden.

De Gemeente Beek geeft aan
dat ze de cultuur hoog in het
vaandel hebben staan, maar
door deze ontwikkelingen
wordt ledenwerving binnen de
Gemeente Beek ook weer een

Nee…, geen receptie met
envelopjes en speeches,
maar een avondvullende
en knallende show van
Partyband TONCA.
We houden jullie op de
hoogte.
Groeten uit Elsloo!

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

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

Actie:
2e vouwgordijn
voor de helft

• 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

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

Like ons op
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Fraaie successen voor
Neerbeekse badmintontalenten
Tijdens de voorbije Limburgse badminton kampioenschappen voor senioren, wisten twee jeugdige Neerbeekse talenten
voor enkele prachtige resultaten te zorgen. Zij hielden zich –
ondanks het feit dat ze nog jeugdspelers zijn - heel sterk
staande in een kampioenschap voor senioren.

Fysiotherapie GCN gaat uitbreiden!

FYSIO
THERAPIE











Fysiotherapie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Sport gerelateerde
klachten
Bekkenfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Oedeemfysiotherapie
Echografie
Dry needling
Shockwave

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek

Geleen

Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

Zo wist Zosja Limpens (15) in haar klasse twee medailles te
pakken. Eenmaal zilver en eenmaal een bronzen plak was de
oogst voor Zosja Limpens.
De 13-jarige Famke Wouters deed het zelfs nog iets beter.
Zij werd tweemaal Limburgs Kampioen (dames-dubbel en
mix-dubbel) en haalde brons in de dames-enkel.
Dit is voor Famke Wouters toch al een heel bijzonder badmintonjaar. In mei werd ze ook nog eens de Nederlandse Junior
Master tot 13 jaar.
Ook wist Famke tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen driemaal de tweede plaats te behalen.
Puike prestaties dus.
Op de foto de trotse Zosja (links) en Famke.

uw Boerenbond in
Nuth aan de Markt 12
voor alle honden,
katten en veevoer
eigen parkeerplaats achterom

Wij wensen U alle
goeds voor 2019
14
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Fashioncheques voor kinderen
van ouders met laag inkomen

Op zondag 6 januari 2019
organiseren Cosi Cantare,
Fanfare St. Caecilia en Schutterij
St. Laurentius Spaubeek
gezamenlijk het traditionele
Nieuwjaarsconcert in het MFC,
Musschenberg 101 te Spaubeek.

Iedere groep zal gedurende een 20-tal
minuten een divers en gevarieerd aantal
muziekwerken ten gehore brengen. Het
nieuwe jaar zal muzikaal worden ingeluid.
Het jaar 2019 is voor Schutterij
St. Laurentius Spaubeek een speciaal
jaar. Van vrijdag 17 mei tot en met
zondag 19 mei organiseren zij een
feestweekend (Sjpas in Sjpaubik) dat
in het teken staat van het 400-jarig
bestaansfeest (400 jaor St. Laor).
Het hoogtepunt van dit weekend is op
zondag 17 mei als ruim 20 schutterijen
naar Spaubeek komen voor
het Bondsschuttersfeest.

De gemeente Beek gaat dit jaar Fashioncheques verstrekken aan kinderen van ouders met een laag inkomen. De cheques, die zijn bedoeld voor
de aanschaf van schoenen en kleding, worden via Stichting Leergeld
aan hun ouders beschikbaar gesteld. Ouders die nog niet bekend zijn bij
Leergeld kunnen zich alsnog aanmelden.
De cheque vertegenwoordigt een waarde van € 100,00 en kan worden ingewisseld bij winkeliers die zijn aangesloten bij Fashioncheque. Ieder gezin dat
bekend is bij Stichting Leergeld krijgt de
cheques, één per kind, automatisch toegestuurd. Het verstekken van de
cheques maakt onderdeel uit van een
uitgebreid pakket maatregelen om kinderen van ouders met een laag inkomen
te ondersteunen.
In Beek kunnen deze kinderen een bijdrage krijgen voor zwemlessen, sportactiviteiten of een vergoeding in de
schoolkosten. Voor jongeren die de
overstap maken van de basis- naar de
middelbare school is een vergoeding
voor een fiets (maximaal 600 euro) en
een laptop (maximaal 500 euro) mogelijk.

Wethouder Thijs van Es:
“Achtstegroepers die de overstap naar
de middelbare school maken, hebben
tegenwoordig allemaal een laptop en
smartphone nodig. Als hun ouders daar
geen geld voor hebben, dan hebben ze
wel een probleem. Dan kun je op je nieuwe
school niet meedoen en leren zoals je
klasgenoten. Het mag niet zo zijn dat
een kind zijn talenten niet kan ontwikkelen of onnodig een achterstand in zijn
ontwikkeling oploopt. In Beek moet
iedereen mee kunnen doen. En zeker
onze kinderen!”

Stichting Leergeld voert deze regelingen
namens de gemeente uit. Ouders die dit
schooljaar al kosten voor de aanschaf
van een fiets of laptop hebben gemaakt
en een inkomen hebben van maximaal
120 procent van de bijstandsnorm, kunnen zich alsnog bij Leergeld aanmelden.
Zij moeten dan wel bewijsstukken van
hun aanschaf kunnen overleggen.

Tijdens het Nieuwjaarsconcert zal een film van
6 à 7 minuten worden
getoond als aftrap naar het
Feestweekend. De film is
gemaakt in opdracht van de
gemeente Beek speciaal voor
het 400-jarig bestaansfeest.
Het is zeer de moeite waard.
Iedereen is van harte welkom
om naar het Nieuwjaarsconcert te komen en te
genieten van de muzikaliteit
van de diverse verenigingen.
Het programma begint om
11.30 uur.

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
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Het oude jaar 2018 ligt net achter ons en
het nieuwe jaar 2019 staat in de kinderschoenen. Een van harte goed, gezond
en gelukkig nieuw jaar mogen wij hopelijk voor iedereen tegemoet zien en wensen we dat er weer veelvuldig van onze
Wensbus gebruikgemaakt gaat worden.
U weet wel, de Wensbus die in afgelopen maart in onze gemeente is gaan rijden als aanvullende voorziening op het
openbaar vervoer van Arriva en het vervoer op maat van Omnibuzz en die u
tegen een schappelijke vergoeding
brengt waar u wezen moet in elke bestemming van uw gemeente of nabije
omgeving van Beek.
We kijken terug op een tevreden jaar
want sinds de start op 19 maart jl. is er
al veel gebruik gemaakt van onze
Wensbus en tot begin december bijv.
vonden er 1756 ritten plaats en stond de

06:56
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kilometerteller van de bus bijna op
14.000 kilometers.
In de startfase waren dat gemiddeld 30
ritten per week en dat aantal steeg aanzienlijk tot op dit moment een gemiddelde van wekelijks 66 ritten met uitschieters naar 76 ritten.
Het voorziet dus blijkbaar in een grote
behoefte.
En waar gingen al deze mensen
naar toe:
Naar het Zuyderland ziekenhuis in
Sittard, het GCN Neerbeek, de
Hoeskamer in Neerbeek om op dinsdag- en vrijdagmiddag te genieten van
een lekkere maaltijd bij eetpunt Olga,
het winkelcentrum de Makado, het
winkelcentrum aan de markt in Beek,
naar Maastricht Aachen-Airport voor

een vakantie, het station in Sittard of het
Tempelplein aldaar, Adelante in
Hoensbroek, de fysiotherapeut in Beek,
het MFC in Spaubeek, Aelserhof in
Elsloo, het zwembad, familie enz. Om
zomaar wat locaties op te noemen.
En al deze mensen komen uit Beek zelf,
Genhout, Geverik, Spaubeek, en
Neerbeek.
Er zijn gebruikers die bijv. voor een hele
periode tegelijk reserveren en ook dat is
mogelijk. Regelmatig zijn er waarderende woorden over deze wijze van vervoer
en is men blij met deze vorm van vervoer omdat ze hierdoor weer eens buiten de deur komen en tussen de mensen. Tevreden klanten dus.
En dit alles wordt mogelijk gemaakt
door een 16-tal enthousiaste vrijwilligers-chauffeurs, een aantal reserve
chauffeurs en de 4 planners. Deze dragen op een verantwoorde manier zorg
voor een efficiënte ritplanning voor de
chauffeurs en dat de gebruiker van de
Wensbus op de afgesproken tijd gehaald en weer thuis gebracht wordt.
Iedere dag is er een piketdienst ingepland die bijspringt in bijzondere omstandigheden.

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

Loop
vrijblijvend
bij ons
binnen!

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

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

Telefoon 046 - 204 06 28 | E-mail info@bene-fits.nl
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Grandioze St.-Maartensviering
in Neerbeek
Wat samenwerking vermag

De chauffeurs zijn sinds kort herkenbaar
aan de blouse met het logo van de
Wensbus, geschonken door Castelijn
Mode in Beek, waarvoor uiteraard heel
veel dank voor deze sympathieke geste.

Op donderdagavond 8 november 2018 werd
in Neerbeek de inmiddels traditionele
St.-Maartensviering georganiseerd door de
Oudervereniging Neerbeek van de Basisschool
De Bron, gelegen aan de Beijensweide. Deze
bestond uit diverse onderdelen en werd prima
verzorgd door een geweldige samenwerking
van velen: ouders, particulieren en meerdere
verenigingen. Honderden kinderen met fraaie
lampionnen, vrijwel alle begeleid door hun ouders, namen hieraan deel.
Het verhaal
Natuurlijk werd begonnen met het voordragen van het verhaal van St.-Maarten
door een vertegenwoordiger van de parochiegemeenschap. Hierdoor konden de
kinderen de activiteiten die volgden goed begrijpen.
De samenwerking

Ook Carwash Neerbeek verdient een
dikke pluim omdat de Wensbus daar
steeds geparkeerd mag worden als
deze niet onderweg is.
Goed om nog eens onder de aandacht
te brengen dat de Wensbus er is voor
ALLE inwoners van Beek, jong of oud
met of zonder rollator maar die in ieder
geval zelfstandig kunnen in- en uit stappen. Bij de chauffeur in de bus kunt u
een 10-strippenboekje kopen maar de
rit kan ook contant betaald worden.
Wilt u graag eens gebruikmaken van de
Wensbus dan kunt u dit minimaal één
dag van tevoren telefonisch reserveren
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur op het nummer
06-837 702 83. De bus rijdt op alle werkdagen van 08.30 uur-18.00 uur.

Een grootschalige activiteit in het avondlijke donker vereist een buitengewone
zorgvuldigheid. De St.-Maartenstoet was omgeven door bewaking o.m. aan de
kop en staart auto’s met zwaailicht, een achttal verkeersregelaars met reflecterende vesten, bewaking rond St.-Maarten te paard door twee eigen begeleiders
en Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’, paard met berijder beschikbaar gesteld door de familie Hornesch te Spaubeek, diverse particulieren die zorgden
voor een groots St.-Maartensvuur op de Quattel, boer Janssen die zijn achtererf
beschikbaar stelde voor een gezellige after party van deze tocht, die ook nog
werd opgeluisterd door een ensemble van Fanfare St.-Callistus Neerbeek. Geen
enkele wanklank gehoord!
De stoet
Deze stoet volgde de ca. 1500 meter lange route: Beijensweide, Langweide,
Herenhofstraat, Laurentiusstraat, Vroenhofstraat, Krijgershoek, Spaubeekerstraat, Keulsteeg naar Quattel. Werkelijk een feestelijke lampionnenstoet door
Neerbeek en kinderen die aan de deuren ‘bedelden’ om een kleine traktatie.
En dan het slot! Een prachtige ontvangst op het boerenerf in feestelijke verlichting en ouders die kinderen en alle andere deelnemers tracteerden op chocomel,
koffie en/of koekjes. Basisschool De Bron, Oudervereniging Neerbeek en geheel
Neerbeek hebben zich van hun beste kant laten zien. Chapeau!!

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
15e jaargang nr 1. (januari) 1989
… Prins Hub VI attendeert op de sjleuteleuverdrach van de
vastelaovesvereiniginge De Pottentaote, De Sjravelaire,
De Kwakkerte en De Doorzetters. Dao haet ‘r e gans blaad
veur nwadig. Waal mit eine sjpreuk: “ Mit sjpas en plezeer
same gezellig doorzakke, mè laot uch neet pakke mit e
sjtök in de hakke...” Allewiel, Alaaf.
... Weer een nieuwe vereniging in Spaubeek. De Schaakclub
heeft het levenslicht gezien.
... De toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”, opgericht in 1986
is flink op dreef. Zij brengt een nieuw stuk op de planken.
“Hie is get oet“.
... De Beeker Liedertafel heeft het startsein gegeven voor het
100 jarig jubileumfeest. De voorzitter Jo Bal deed dit door
op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie een oorkonde aan
te bieden aan de burgemeester als blijk van erkentelijkheid
voor de steun die het koor al een eeuw lang van het
gemeentebestuur mocht ontvangen.

... Op de praatstoel deze maand Marie Willem Philippens, of
beter bekend als Giel Philippens van de E.B.A.D. Twee
heerlijke pagina’s vol verhalen en wetenswaardigheden.
... Ook Beek huldigde weer haar sportcorifeeën 1988.
Sportman werd Wim Voncken als zeer succesvol ruiter.
De titel sportvrouw bleef in de ijskast liggen omdat de jury
unaniem van oordeel was dat hiervoor niemand in
aanmerking kwam. Sportploeg was weggelegd voor de
herenhandballers van Kwantum Blauw Wit die landskampioen werden. Aanmoedigingsprijzen waren
weggelegd voor Lili Mostard en Danny van Doorn.
... Het bloemetje van de maand gaat naar Rosalie en Wiel
Cals , beiden werkzaam als vrijwilliger bij huize Franciscus.
Wiel is pas van de fiets gevallen en revalideert met een
nieuwe heup.
... Jack Aldenwereld zoekt lotgenoten. Hij is als baby (van
joodse origine) in de oorlog uit de handen van de bezetter
gebleven middels een landelijk werkende verzetsbeweging. Hij wil nu met een comitê zorgen voor een reunie van
kinderen die in Limburg waren ondergedoken. Ook uit
Beek en omstreken.
... Het BCL treffen van Limburgse Carnavalsverenigingen dat
in Genhout georganiseerd werd is weer voorbij. Men kan
niet spreken van een in alle opzichten geslaagd festijn.
Factoren die niet in eigen hand waren zoals ziekte, kou en
zeer slecht weer hebben een zware stempel gedrukt op dit
feest. De optocht van de vele tientallen carnavalsverenigingen kon vanwege kou en sneeuwstorm niet doorgaan. Wat
als een van de toppers moest doorgaan, het optreden van
de groep BZN, werd kort van te voren geannuleerd met
een telefoontje “we zijn ziek!!”
Wat wel een pluim verdient is de geweldige inzet van
Genhout om dit evenement te doen slagen.
18

Japo
Een verbroederings-feest als nooit tevoren.
Als iemand geen zin heeft voor een vergadering of evenement is nu nog steeds de spreuk: “Bèn Ziek Nondejuu.”
... Het was geen vette koek voor stroopstoker Hub Luyten uit
Genhout. Rond 1950 bracht hem 1 kilo gestookte stroop
30 tot 40 cent stookloon op. En dan was hij nog gebonden
aan het aantal liters te stoken product middels een groothandelsvergunning. Alleen weggelegd ook voor De
Visscher uit Beek, Canisius uit Nagelbeek-Schinnen,
Solberg uit Puth en Henquet uit Eysden. Dat lezen we allemaal in De Baeker Sjpraok van Frans Ramaekers
... De raadsvergaderingen werden steeds in de Nuutsbaeker
verwoord door John Bannier. Hierbij enkele citaten van
12 januari 1989;
Wist U
- Dat ik bij de aanvang van de vergadering spektakel had
verwacht omdat Ad van Tilburg weer aanwezig was
- Dat de raad een aantal maanden geleden had laten
weten daar niet van gecharmeerd te zijn
- Dat Wim Meeuwissen het woord vroeg, maar dat na de
schorsing Ad van Tilburg weer gewoon achter de tafel
plaatsnam
- Dat ik me als leek dus afvroeg waarom dan zoveel bombarie als alles toch bij het oude bleef
- Dat raadslid Bruls niet op de nieuwjaarsreceptie was geweest
- Dat de raadsvoorzitter geen wijn had ontvangen van de
kerstaktie
- Dat dit Paul Mennens verleidde tot de opmerking dat hij
dan meer in Beek moest kopen
- Dat de raad na afloop eentje ging drinken op het nieuwe
jaar
- Dat toen iedereen in de gelegenheid was om Bruls een
zalig nieuwjaar te wensen
Reporter John.
En hier sluit ik me graag bij aan
Groetjes, JAPO
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Expositie ‘Kerst met Hutsch’
Op zondag 18 november j.l. is in de Sint
Hubertuskerk in Genhout onder grote
belangstelling de expositie ‘Kerst met
Hutsch’ geopend met werken van de religieuze Limburgse kunstenaar Sjef
Hutschemakers (1931 – 2017). Ook
staan er een aantal mini-kerststallen
tentoongesteld uit de persoonlijke verzameling van Pastoor J. van Oss s.m.m.
en van mevrouw José Lucassen uit
Schimmert.
In een korte inleiding vertelt Pastoor van
Oss dat Sjef Hutschemakers zijn inspiratie putte uit de band met zijn moeder.
Op haar verzoek schilderde hij religieuze
taferelen. Zij leerde hem dat het niet genoeg was om religieuze afbeeldingen te
maken, maar dat hij dienstbaar moest
zijn in zijn geloof om echt religieus te
kunnen schilderen.
Toen Sjef Hutschemakers later de kans
kreeg om het plafond in de kerk van
Banholt te schilderen, deed hij dat in de
lievelingskleuren van zijn moeder.
Ook spreekt Pastoor van Oss zijn dank
uit aan het adres van mevrouw José
Lucassen, die een aantal kerststallen ter

beschikking heeft gesteld. Net als
Pastoor van Oss spaart zij al jaren kerststallen die ze van al haar reizen meenam. Pastoor grapt dat José aan de
zelfde ziekte lijdt als hij: kerststallenkoorts!
Dan vertelt Ingrid Henssen – van Hees
over haar kerststallenpassie. Ondanks
het feit dat het pas half november is, is
het kerstverhaal alom vertegenwoordigd. Ze trekt een mooie parallel tussen
Kerstmis en carnaval, waarbij ze de personages van de kerstfiguren vrijelijk verdeeld over de Sjravelaire en hun hulptroepen. Zo zie je dat het het hele jaar
Kerstmis is.
Als laatste vertelt Harrie Waelen, voorzitter van het Sint Hubertus Kunstcentrum,
over de doelstelling van de ‘Vrienden
van de Sint Hubertuskerk’. Zij streven
naar een bredere bekendheid van de
Sint Hubertuskerk om zo de instandhouding van de kunstwerken van Limburgse
kunstenaars te waarborgen. De vereniging heeft momenteel 120 leden en
streeft ernaar haar ledental uit te breiden
naar 200. Vriendenbijdrage kost € 12,50

per jaar. Meer informatie verkrijgbaar bij
dhr. Wiel Ubaghs (046-4375457) en bij
dhr. Piet Slangen (046-4361029).
Bij wijze van officiële opening onthullen
de voorzitter van de stichting Sjef Hutch
en Pastoor van Oss een replica van de
geboorte van Jezus, maar wie beter kijkt
ziet een kruis dat toch wel dominant
aanwezig is. Dit symboliseert dat de
lotsbestemming van Jezus al bij zijn geboorte vast lag.
Na de opening was er ruimschoots de
gelegenheid om de bijzondere kunstwerken en kerststallen te bewonderen
en te genieten van koffie en vlaai. Onder
het genot van een wijntje wisselen de
bezoekers nog van gedachten over alles
wat er te zien was. Al met al een gezellige en geslaagde opening, met dank aan
het Kunstcentrum.

De expositie ‘Kerst met Hutsch’ is
nog te bezoeken tot en met
februari 2019
‘s zondags na de mis en op elke
3e zondag van de maand.
19
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Onderscheiding
Yad Vashem voor
Beekse burgers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
LASWERKZAAMHEDEN
ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
COMPLEET SCHADEHERSTEL
ONDERHOUD EN APK
REPARATIE
UITLATEN / ACCU’S
UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
AIRCO ONDERHOUD
VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

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

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

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

Op donderdag 29 november reikte de ambassadeur van
Israel in de Israëlische ambassade in Den Haag postuum de
onderscheiding van Yad Vashem uit aan het echtpaar Johan
Joseph en Elisabeth (Lies) Schmitz-Zeehandelaar uit
Neerbeek. Het echtpaar wordt hiermee geëerd als
Rechtvaardigen onder de Volkeren, omdat zij tijdens de
Tweede Wereldoorlog veiligheid hebben geboden aan het
Joodse echtpaar Sam en Josien Cohen-Jacobson.
Het gezin Cohen, van wie zes kinderen werden ondergebracht op andere plaatsen, is een van de zeer weinige grote
gezinnen die in hun geheel de Holocaust hebben overleefd.
Enkele kinderen en kleinkinderen Cohen waren voor deze
gelegenheid uit Israel overgekomen naar Den Haag.
De onderscheiding werd in ontvangst genomen door
kinderen van het echtpaar Schmitz.
De feestelijke bijeenkomst werd gekenmerkt door
dankbaarheid en ontroering.
Het is de derde keer in de geschiedenis dat een
onderscheiding als deze werd uitgereikt aan Beekse burgers.

Servicepunt

Nadere informatie bij Herman van Rens,
tel. 046-4373358

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

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

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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VV Spaubeek in het nieuw
In de afgelopen tijd zijn 3 teams van VV Spaubeek in het nieuw gestoken. Tijd om de trotse teams met hun shirts te presenteren.

Het 1e elftal
dankt haar
hoofdsponsor
Spar
Salden voor
de mooie
shirts.

Het 3e elftal
heeft
nieuwe
shirts van
Sportvision

En als laatste onze
veteranen.
Zij mogen met
maar liefst
2 sponsoren hun
wedstrijden
spelen.
Ivo Bouwens projectmanagement
Civiel & R.O. en
Tegelzettersbedrijf
Jos Ophelders.

De VV Spaubeek dankt haar sponsoren hartelijk voor de mooie tenues.
21
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De foute foto van Loe

Oplossing van de december editie:
Waar: Hobbelrade in Spaubeek
Wat mist: Het houten wegkruis tussen de twee ramen ontbreekt.
Correcte inzenders:
Crit Meijers, Nicole Boesten, Mia Drummen-Jacobs, Maria Demandt, Mia Hornesch,
Rezie van Geneijgen, Ben Muijlkens, Nicole Claassens, Jan Lisman,
Marianne Schwachöfer, Netty van den Molengraaf, Pieter Wilting en Jan Müller, webmaster van Spaubeek Onderneemt.
Hij plaatste er deze link bij. De moeite waard om eens een kijkje te nemen: www.spaubeekonderneemt.nl
Dank jullie wel voor de genomen moeite.

Bovenstaand wederom een “foute” foto. Onze vraag: Wat mist er op deze foto?
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.
De winnaar van 2018 is:

Beste Jo, van harte proficiat.
Stuur ons een mailtje met uw
adresgegevens en dan komt alles
goed.

Komende december trekken we
uit alle goede inzendingen weer
een naam en de gelukkige winnaar
ontvangt een leuk presentje.

22
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Zwemvereniging Becha Clubkampioenschappen 2018
Zondag 18 november was het
weer zo ver: Zwemvereniging
Becha organiseerde haar
jaarlijkse Clubkampioenschappen.
Met jong en oud werd er hard
gezwommen om persoonlijke tijden
te verbeteren. Goed nieuws: dat is in
de meeste gevallen gelukt.
Natuurlijk werd er ook gestreden om de
felbegeerde wisselbekers voor de clubkampioenen.
Na alle slagen gezwommen te hebben,
werden de punten bij elkaar opgeteld.
Dit jaar gingen de wisselbekers naar:
Maud Steevens: Meisjes tot 13 jaar
Zion Eijkenboom: Jongens tot 13 jaar
Maud Meijers: Meisjes vanaf 13 jaar
Bart Ouwehand: Jongens vanaf 13 jaar
Familie estafette: Familie Steevens
Centraal tijdens onze clubkampioenschappen stond de gezelligheid en
de spannende, maar vriendschappelijke strijd tussen de verschillende
deelnemers.
De familie estafette is altijd een
hoogtepunt tijdens de clubkampioenschappen: Papa’s, mama’s, broers
en zussen, vriend, vriendin, doken
mee het water in. Daarna vond
meteen de prijsuitreiking plaats met
veel medailles en voor iedereen een
welverdiende oorkonde.
Hopelijk doen er volgend jaar nog
meer deelnemers mee dan dit jaar.
De uitslagen zijn te zien op
www.becha.nl
Yda in ‘t Groen
pr@becha.nl

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Trouwlocatie Kasteel Genbroek

Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak)
Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een bibliotheek bij u
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

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

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

Sprookjesachtig kasteel
voor huwelijksvoltrekking
en/of fotoshoots
in en rondom Kasteel Genbroek,
Kasteel Genbroekstraat 18, Beek.
Tel. Marc Luijten 06 - 170 026 37
Tevens bedrijfsruimte te huur
23
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UITNODIGING
Omwonenden MAA nodigen u uit voor een Informatieavond
op donderdag 31 januari in Asta Beek of
donderdag 7 februari in Auw Kèrk Bunde
Programma
Aanvang : 19.30 uur Einde: 21.30 uur
Voorzitter : Monique Quint (oud-burgemeester van Vaals en Voerendaal)
• Gevolgen van lawaai en (ultra)fijnstof voor de volksgezondheid,
m.m.v. Prof.dr. Paul Borm, lector Life Sciences aan Zuyd Hogeschool, en daarvóór hoogleraar in
Maastricht en Düsseldorf. Wat is er wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld aan schadelijke
gevolgen voor de leefkwaliteit van omwonenden van luchthavens?
Pauze
• Regionale luchthaven en regionale economie, m.m.v. Dr. Walter Manshanden.
Als expert in regionaal-economische vraagstukken heeft hij o.a. een contra-expertise verzorgd op de
voor luchthaven Den Haag-Rotterdam opgestelde analyse van maatschappelijke kosten en baten.
Wat zou voor onze regio een passende luchthaven-exploitatie zijn?
• Wat gaan de Omwonenden MAA in de komende periode doen?
U kunt de Omwonenden MAA bereiken via de website www.omwonendenmaa.nl, of via een mail aan
ons secretariaat: omwonendenmaa@gmail.com. U kunt zich daar gratis abonneren op onze digitale
nieuwsbrief.
De Omwonenden MAA zijn aangesloten bij de Alliantie tegen uitbreiding MAA (www.stopgroeimaa.nl)

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Adverteren in de Nuutsbaeker?
24

Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 153

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

25
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Het CDL verzorgt cursussen / workshops
op het gebied van computer, tablet en
smartphone gebruik

KBO in samenwerking
met Computer Doe- en
Leercentrum;

WORKSHOPS
Woensdag 23 januari 2019 van 14.00-16.00 uur.
Stegen 35, Beek
Middag over moderne weetjes en ontwikkelingen
op computer, tablet en telefoongebied
• Nieuwste apparatuur, applicaties
(apps en ontwikkelingen).
• Technologie als demonstratie is aanwezig.
• Docenten van het CDL zijn er om te assisteren en
vragen te beantwoorden.
• Inlichtingen over de (nieuwe) cursussen en
workshops van het CDL.
• Inlichtingen over hulp aan huis en vrije inloop bij
CDL en KBO.

26

Naast cursussen in ons leslokaal bieden we ook ondersteuning voor
iedereen met computer / tablet / smartphone problemen.
Deze inloop onder-steuning is weer meer uitgebreider dan voorheen.
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Ons bijgewerkte voorjaarsprogramma 2019

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
Leslokaal en post adres:
Tav CDL
Stegen 35 - 6191 TR Beek-Lb

-

Tabakspeciaalzaak
Stoere woonspullen
Lederwaren van Bear Design
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiele documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl

LMC

Electronics

voor al uw PC, laptop, audio, GSM, TV
en tablet problemen

046 - 443 45 20
www.laptopreparatie.com info@laptopreparatie.com
27
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Carmen Kuijer (24 jaar), eigenaresse & dansdocent van D
haar 11e haar eigen Dansschool oprichtte en vrij recent h
Dansschool Maddy
Eigen dansschool op je 11e
April 2005, Carmen (11 jaar), belt
haar ouders op die op dat moment
op vakantie zijn en vraagt: ‘Mama,
mag ik mijn
eigen dansschool beginnen in de kelder?’,
waarop haar moeder zegt:
‘Natuurlijk, waarom niet!’. Carmen
gelooft haar oren niet.
Twee weken later open zij haar eigen
dansschool. Elke vrijdagmiddag staat
de oprit vol met fietsen, auto’s en ouders die hun kinderen komen ophalen
na de dansles.

Na twee jaar wordt de kelder toch echt
te klein. Dansschool Maddy verhuist
naar gymzaal Proosdijveld. Geen spiegels, geen echte dansvloer, maar wel
een gevulde zaal met kinderen. Hier vinden de danslessen jarenlang plaats tot
juli 2018. Op dit moment is Dansschool
Maddy gevestigd in het Artamuse gebouw in Beek. Het beschikt over een
mooie danszaal met spiegels, dansvloer
en een goede muziekinstallatie. De
dansschool maakt momenteel een enorme groei door en kent op dit moment
meer dan 100 leden.
Visie Dansschool Maddy
Carmen: ‘Ik ben mijn dansschool begonnen, omdat ik kinderen een plek wil
geven waar ze zichzelf kunnen zijn, zich
thuis voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen op elk denkbaar gebied.
Persoonlijke aandacht vind ik belangrijk.
Daarnaast moeten de kinderen vrijheid
krijgen om hun eigen dansstijl te ontwikkelen. Iedereen heeft van nature een
eigen dansstijl. Dit maakt dat de kinderen niet alleen van mij leren, maar ik net
zo goed van hun. Ik probeer te redeneren vanuit de gedachte van het kind.
Wat vinden kinderen leuk? Wat houdt ze
bezig? Op deze manier probeer ik invulling te geven aan mijn lessen. Respect
28

voor elkaar en voor elkaars kunnen
vind ik belangrijk. Ik probeer een
plek te creëren waar kinderen graag komen, plezier
hebben en waar ze het gevoel hebben ergens bij te horen,
een soort ‘tweede familie’.
Dansstijlen
Al sinds het
begin wordt de
dansstijl hiphop gegeven bij Dansschool
Maddy. Voor degene die denken dat
hiphop zoiets is als ballet, hieronder een
kleine uitleg:
De dansstijl is niet gebonden aan specifieke regels, zoals ballet. Hiphop combineert zachte bewegingen met ruwe bewegingen. Ritme is erg belangrijk. De
dansstijl kenmerkt zich door isolatiebewegingen en wordt gedanst met (licht)
gebogen knieën. De accenten van de
dans vallen vaak samen met de accenten en/of beat van de muziek. De dansstijl blijft zich continu ontwikkelen en is
de basis voor de substijlen: popping,
locking, waving, housing, breakdancing,
wacking, krumping, bonebreaking en
new style.
Naast de hiphop-lessen wordt bij
Dansschool Maddy ook peuterdansen,
kleuterdansen & Zumba gegeven. De
peuterlessen zijn specifiek gericht op
het ontwikkelen van de motoriek. Aan
de hand van een verhaal met plaatjes
wordt er gedanst op bijpassende muziek. In de kleuterdansles worden de
choreografieën op een speelse manier
aangeleerd en zijn dansspellen onderdeel van de les. Naast de kinderlessen
kunnen ook volwassenen terecht bij
Dansschool Maddy voor danslessen in
de stijlen hiphop & Zumba.

In 2019 wordt het lesaanbod behoorlijk
uitgebreid en zullen er tevens danslessen in de stijlen: Ballet, Jazz en Modern
gegeven worden.
Hoe trainen wij?
De meeste dansers trainen twee keer
per week. Bijna elke leeftijdscategorie
kent twee lesmogelijkheden per week.
Daarnaast is het mogelijk om lessen in
verschillende stijlen te volgen, bijvoorbeeld hiphop & Zumba.
Het lesrooster en de verschillende abonnementen staan op de website:
www.dansschoolmaddy.nl.

Een dansles bij Dansschool Maddy bestaat niet alleen uit het aanleren van een
choreografie. Bij een choreografie horen
figuren. Met figuren wordt bedoeld de
posities waarin de dansers dansen.
Soms is dit een driehoek, soms een vierkant. Van een choreografie wordt een
echte groepsdans gemaakt, waaraan
elke danser zijn steentje moet bijdragen.
Dit vraagt om teamwork.
Daarnaast leren de dansers performen.
Gezichtsuitdrukkingen maken een dans
af, dus ook op uitstraling wordt getraind.
Tot slot is freestylen een onderdeel van
de les, hierin kunnen kinderen hun eigen
dansstijl ontwikkelen.
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n Dansschool Maddy in Beek, vertelt hoe zij op
t haar eigen Yogastudio, Cami Yoga in Beek, opende

Evenementen
Ieder jaar organiseert Dansschool
Maddy twee dansvoorstellingen voor
alle leden: een kerstvoorstelling en een
zomervoorstelling. Dit jaar organiseert zij
voor het eerst haar eigen danswedstrijd:
DM Dance Competition (DMDC).
Daarnaast neemt Dansschool Maddy
deel aan de talentenwedstrijd Kunstbende.

Hatha Yoga is de
meest bekende en
toegankelijke vorm
van Yoga.
Deze vorm van
Yoga kenmerkt zich
door een afwisseling van asana's en
pranayama's.
Asana staat voor
lichamelijke oefening,
pranayama voor beheersing van de ademhaling. Door de
uitvoering van verschillende lichamelijke
houdingen in combinatie met ademhalingstechnieken, worden lichaam, geest
en ziel tot harmonie gebracht.
Met andere woorden: door inspanning
en ontspanning wordt gestreefd naar
het bereiken van de perfecte balans.

hen is weggelegd,
omdat Yoga alleen voor
'lenige mensen' zou
zijn.
Fout, iedereen is geschikt voor Yoga. Laat
je dan ook vooral niet afschrikken door
jouw inflexibiliteit en zie Yoga juist als
een medium om flexibeler te worden.
Yoga biedt tevens nog vele andere fysieke en mentale voordelen. Yoga kan iedereen op een verschillend vlak helpen.

Waarom Yoga?

• Helpt om angst, depressie,
vermoeidheid en slapeloosheid tegen
te gaan
• Verlaagt je bloeddruk
• Helpt je met de basis van een
gezonde levensstijl
• Helpt je ontspannen en zorgt voor
innerlijke rust
• Reset je zenuwstelsel
• Maakt je energieker
• Pijnvermindering
• Verhoogt je veerkracht

Hieronder een opsomming van een aantal voordelen die yoga ons kan bieden:
• Versterkt je spieren, botten en rug
• Verbetert je lichaamshouding,
bloedcirculatie en spijsvertering
• Gewichtsbeheersing

Nieuwsgierig geworden na het
lezen van dit artikel?
Neem een kijkje op de website voor
meer informatie:
www.dansschoolmaddy.nl.

GEZOCHT
DANSSCHOOL MADDY ZOEKT
GETALENTEERDE DANSERS &
DANSERESSEN VOOR EEN
HIPHOP DEMO-/WEDSTRIJDTEAM
Heb jij talent en discipline?
Stuur een e-mail naar
info@dansschoolmaddy.nl & wie weet
nodigt Dansschool Maddy jou uit voor
een proeftraining!

Cami Yoga
In november 2018
opent yogastudio Cami
Yoga haar deuren bij
Artamuse in Beek.
Cami Yoga is de eerste
yogastudio in Beek en is tevens opgezet
door dansschool eigenaresse Carmen
Kuijer.

De maatschappij zoals wij hem heden
ten dage kennen brengt een behoorlijke
lading stress met zich mee.
Door stress krijgen wij als mensen te
kampen met fysieke en mentale ongemakken. Yoga is een zeer effectief middel om deze ongemakken te verminderen en/of tegen te gaan.
Onze gedachten zijn eigenlijk altijd in de
toekomst of in het verleden. In het hier
en nu zijn onze gedachten haast nooit.
Tijdens een yogales ben je zeer bewust
bezig met het uitvoeren van lichamelijke
houdingen en je ademhaling, waardoor
je je gedachten uitschakelt.
Door Yoga leer je dit in je dagelijkse
leven ook toe te passen, wat zorgt voor
rust, minder stress en een positievere
mindset.
Daarnaast is yoga een geweldige
workout voor ons hele lichaam. Haast
alle spieren worden aangesproken tijdens een yogasessie, met als gevolg:
spierversterking en een strakker lichaam.

Hatha Yoga
Yoga is voor iedereen!
Wekelijks kunt u bij Cami Yoga terecht
voor yogalessen in de stijl: Hatha Yoga.

Veel mensen denken dat Yoga niet voor

Waar & wanneer?
De yogalessen worden gegeven bij
Artamuse in Beek: Doc. Stassenstr. 88
6191 VP Beek.
Het lesrooster en de prijzen kunt u vinden op de website: www.camiyoga.nl.
Het lesrooster zal in 2019 flink uitgebreid
worden, met zowel ochtendlessen als
avondlessen.
Heeft dit artikel jouw interesse gewekt
en ben je benieuwd wat yoga voor jou
kan betekenen?
Neem een kijkje op de website voor
meer informatie en contact:
www.camiyoga.nl.
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Evenementenrooster
Eve
n ementen car nav al
5 jan.

Auw Wieverbal, CV de Sjravelaire

6 jan.

Kneeschers Mansluujzitting, Mondial

9 febr.

Verkleid achter de Kirk, De Hoeskamer Frusch

10 jan.

Groate zitting mit prinsoetreuping Baeker Pottentaote,
Asta Theater

11 jan.

2019

Grote zitting CV de Doorzetters, Gemeenschapshuis Neerbeek

5 januari
6 januari

aanvang 19.49 uur
12 jan.

Jeugdzitting CV de Doorzetters, Gemeenschapshuis Neerbeek
aanvang 15.11 uur

12 jan.

Auwt Prinse Sjpaubik organiseert traditiegetrouw het
“Kiene mer dan angers”in het MFC, Musschenberg, Spaubeek.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kaarten te verkrijgen
bij de bekende voorverkoopadressen, waarbij geldt "op is opl"

13 jan.

Jeugzitting mit jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote,
Asta Theater

13 jan.

Mansluuzitting / Vrouwluuzitting GSV’28, CV de Sjravelaire

20 jan.

Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek, aanv. 11.11 uur

2 febr.

Rondbrengen Bookejstok CV de Doorzetters

2 febr.

1e Seniorenmiddag voor alle 50+ers in de Gemeente Beek

3 febr.

Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek, aanv. 11.11 uur

9 febr.

Pinsen receptie CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 19.00 u

10 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte,
MFC 't Raodhoes, Spaubeek
16 febr. Thema ball CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 uur

20 januari
31 januari
2 februari
10 februari
21 februari
2 maart
23-24 mrt. en
30-31 maart
29-30-31 mrt.
28 maart
28 maart
1 t/m 4 april
6 april
7 april
7 april
14 april
14 april

16 febr. Prinsereceptie Prins Max II en Jeugdprins Jeanot I,
CV de Sjravelaire
17 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater
24 febr. Heilige Carnavalsmis
Graote Optoch door de Genhouter straten, CV de Sjravelaire
25 febr. Pyjama-frühshoppe, CV de Sjravelaire
1 maart Auwt prinse ball CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 u
1 maart Sjwaolecarnaval OBS de Kring
Carnaval: 3, 4 en 5 maart

25 april
25 april
27 april
4 mei
11 mei
17 mei
17 mei
18 mei
19 mei
23 mei
1 juni
2 juni

3 maart Grote optocht CV de Kwakkerte, Spaubeek
3 maart Carnavalsmis de CV Doorzetters, Sint-Callistus Kerk
3 maart Sjravele mit de Sjravelaire
4 maart Jeugdbal CV de Doorzetters, Café de keulsteeg 16.00 uur
5 maart Optocht Neerbeek CV de Doorzetters, 14.11 uur
5 maart Genhouter carnaval en afsluiting seizoen 2018/2019,
CV de Sjravelaire

15 en 16 juni
27 juni
30 juni
6 juli
7 september
8 september
26 september
28 september
29 september
31 oktober
24 oktober
27 oktober
4 t/m 7 nov.
5 oktober
2 november
28 november
7 december
21 december
31 december

Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Nieuwjaarsconcert van De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek, met medewerking van de
Limburgse Koorschool CANTARELLA Beek, Asta Theater. Aanvang 15.00 uur. Entree: vrije gave.
Op stap met graaf Huyn, een wandeling vanaf de Oude Pastorie, org. IVN Spau-Beek
en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Sigarenindustrie in Beek, presentatie door Paul Mennens in de Oude Pastorie, 11.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Uitvoering van klucht in drie bedrijven in het
MFC te Spaubeek. aanvang 20.00 uur
Toneelvoorstelling/ blijspel van Speelgroep het Nieuwe Masker Beek in Asta Theater Beek
aanvang 20.00 uur.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek
Zomerkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kunstconcert Genhout
Paasveejaarmarkt
Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Op bezoek bij de boerderij, een wandeling vanaf de Oude Pastorie, org. IVN Spau-Beek
en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
QueensParade, Sportlandgoed De Haamen
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek Asta Theater aanvang 19.30 uur
Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond. Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Hosa am Samtag met WIR SIND SPITZE, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Bondschuttersfeest St. Gerardus, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Natuurontwikkeling in 'De Brounen’, een wandeling vanaf de Oude Pastorie,
org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garagesale in div. Beekse straten, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Partyband Tonca Asta Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Route van de bevrijders in 1944, een wandeling vanaf de Oude Pastorie,
org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, start Ooshaka Molensteeg Beek
Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. Aanvang 20.00 uur in
Brasserie-Restaurant De Poort.
Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

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

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

Laatste bomen geplant in het Beekse
levensbomenbos
Op 24 november 2018 zijn in
het levensbomenbos in Beek
tweehonderd bomen geplant
door meer dan elfhonderd
mensen.
Voor sommigen een emotionele
gebeurtenis als afsluiting van een
droevige tijd, voor de ander een
heugelijke gebeurtenis in verband
met een geboorte of jubileum.
Sinds 2012 zijn er ongeveer
twaalfhonderd bomen geplant in
het Beekse levensbomenbos.

Het levensbomenbos is nu vol. Er komen geen

nieuwe plantdagen meer.

Ook in Beek respect voor iedereen
tijdens Week van Respect
De Beekse basisscholen Catharina Labouré, St. Martinus, basisschool
Spaubeek en Bredeschool De Bron kregen in november 2018 tijdens
de Week van Respect bezoek van de wethouders van de gemeente Beek.
De wethouders verzorgden een les over respect en spraken met de
kinderen over dit belangrijke onderwerp.
Respect is natuurlijk iets voor iedere dag, maar tijdens de
Week van Respect staat het thema vol in de schijnwerpers.
Met gastlessen - verzorgd door politici, sporters, en bekende
en betrokken Nederlanders draagt de Week van Respect bij
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aan een tolerante en respectvolle samenleving.
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Gedumpt afval: we betalen er allemaal voor!
Start het nieuwe jaar met een goed voornemen en scheid uw afval op de juiste manier. Want afval
scheiden is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. U betaalt namelijk mee aan de kosten voor het
verwerken van afval.
Veel afval dat gerecycled kan worden, kunt u gratis aanbieden. Zoals het PMDafval. De gemeente krijgt voor dit afval een vergoeding van de afvalverwerker
omdat er nieuwe grondstoffen van gemaakt kunnen worden. De opbrengst van het
PMD-afval wordt gebruikt om de afvalstoffenheffing per huishouden te verlagen.
Dus hoe meer PMD-afval we inzamelen, hoe lager de afvalstoffenheffing is voor
iedereen in onze gemeente.
Vervuiling
Voor uw PMD-afval gebruikt u de gratis verkrijgbare Plastic Heroes-zakken.
Bewoners van hoogbouw kunnen hun PMD-afval kwijt in speciale containers in
de buurt. Het komt echter steeds vaker voor dat in de containers, bij onder meer
de Carmelflats, ander afval dan PMD wordt gedumpt. Wij verzoeken met klem
dit niet meer te doen, want de afvalverwerker keurt dan de hele container af en
verwerkt deze noodgedwongen als restafval.
Inkomsten onnodig lager
In 2018 is de gemeente een vergoeding voor 2900 kg PMD-afval misgelopen.
Sterker nog, de gemeente heeft voor deze hoeveelheid PMD-afval moeten
betalen, omdat ze voor het verwerken van restafval geen vergoeding, maar
een rekening krijgt. Uiteindelijk betalen we hier allemaal voor. Daarom is het
belangrijk dat we ons afval allemaal netjes scheiden.
Klachten over afvaldumping?
Heeft u klachten of meldingen over gedumpt afval bij u in de buurt? Geef het
door bij RWM. De klantenservice van RWM is bereikbaar via 046-2100 120 of
via mail kcc@rwm.nl.

Doet u dit jaar ook mee aan NLdoet?!
Kan uw verenigingslokaal een opknapbeurt gebruiken? Of kan uw organisatie op een andere manier
wel wat hulp gebruiken? Heeft u als vrijwilliger zin om uw handen uit de mouwen te steken? Dat kan
tijdens NLdoet op 15 en 16 maart 2019. Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich dan weer in
voor lokale verenigingen. In de gemeente Beek deden de afgelopen jaren steeds zo’n dertig verenigingen
mee.
Wilt u helpen?
Ook in de gemeente Beek kunt u dit jaar bij verschillende verenigingen uw beste beentje voorzetten. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via de website www.nldoet.nl. Op deze site
kunt u de vereniging en/of een klus kiezen waarvoor u aan de
slag wilt. De organisatie waar u zich hebt aangemeld, neemt
vervolgens contact met u op.

Hulp nodig?
Als Beekse vereniging kunt u uw een klus aanmelden via de
website www.nldoet.nl. Ook vindt u hier informatie over hoe u
uw klus kunt opzetten en promoten. Heeft u zelf onvoldoende
(financiële) middelen om een klus uit te voeren? Via het
Oranje Fonds kunt u aanspraak maken op een bijdrage tot
maximaal € 400 voor bijvoorbeeld verf, gereedschap of
vervoer als u uw klus voor 31 januari 2019 aanmeldt.
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van uw klus?
Vragen over NLdoet, of hulp nodig bij het aanmelden van uw
klus? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent van
de gemeente Beek, Tom Eijkelenberg via mail:
info@gemeentebeek.nl of telefoon: 046 - 43 89 222.
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Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek zoekt vrijwilligers
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar wat als je niet kunt opschieten met de buren?
Sterker nog, je hebt bonje en samen kom je er niet meer uit. Wat dan?
Dan kan Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek in actie
komen. Een bemiddelaar van Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek gaat met alle partijen in gesprek en werkt met hen
samen aan een werkbare en aanvaardbare oplossing. Zodat
de rust en het woongenot weer kan terugkeren.
Onpartijdig
Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek zoekt vrijwilligers die
dit belangrijke werk willen en kunnen doen. Ben jij minimaal
21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en goed in het
samen bedenken van een aanvaardbare oplossing? Ben je
bereid om ‘s avonds te werken en kun je vertrouwelijke
gesprekken geheim houden? Dan is buurtbemiddeling wat
voor jou!
Tijdsinvestering
Als vrijwilliger bemiddel je minimaal een keer per maand
tussen buren. Dat houdt in dat je intakegesprekken voert bij
hen thuis en een bemiddelingsgesprek voert op een neutrale
locatie. Deze werkzaamheden nemen ongeveer vier uur per
week in beslag.

Training
Uiteraard krijg je
een basistraining
voordat je als
vrijwilliger aan de
slag gaat. Daarna
krijg je nog een
verdiepingstraining en om je
verder te ondersteunen kun je
zes keer per jaar deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.
Ook mag je rekenen op een collectieve verzekering die
aansprakelijkheid en ongevallenschade dekt als je als buurtbemiddelaar aan het werk bent.

Durf jij de uitdaging aan? Geef je dan op!
Anne Fingskes, coördinator buurtbemiddeling
Telefoon: 06 -36599612 of 046- 4575700
E-mail: afingskes@piw.nl

Volgt u ons al op Facebook?
De gemeente Beek heeft sinds kort een nieuwe website en een facebookpagina. Via onze gemeentelijke facebookpagina
houden we u op de hoogte van het laatste nieuws uit onze gemeente.
Like ons!
www.facebook.com/uwgemeenteBeek
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Dag van de Mantelzorg in Beek
Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 8 november 2018 zijn vele Beekse mantelzorgers in het zonnetje
gezet. De Dag van de Mantelzorg wordt jaarlijks gehouden om waardering uit te spreken voor alles
wat mantelzorgers doen. Met veel liefde en aandacht zorgen mantelzorgers voor hulpbehoevende
familieleden of iemand anders waar zij een emotionele band mee hebben.
De Gemeente Beek en Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek trakteerden alle mantelzorgers in onze gemeente
op een feestelijke middag in ’t Kaar. Samen werd er
gezongen, gelachen en gingen alle mantelzorgers met
een bloem als aandenken naar huis. We kunnen het
niet vaak genoeg zeggen, maar nogmaals

BEDANKT MANTELZORGERS!

Steunpunt mantelzorg voor al uw vragen
Ook in 2019 kunt u als mantelzorger voor al uw vragen terecht
bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Zorgt u voor
een van uw familieleden of iemand anders uit uw omgeving
en is voor diegene uw hulp en steun onmisbaar en erg
belangrijk? Schrijf u dan in bij het steunpunt en blijf op de
hoogte van interessante regelingen of vraag vrijblijvend om
advies bij een van de medewerkers.
Inschrijven en meer
informatie
U kunt zich inschrijven via de website
www.steunpunt
mantelzorg-wm.nl
of contact opnemen
met
Astrid Vermeulen
van het steunpunt
via telefoonnummer
06-4575700 voor
meer informatie.

Alle vrijwilligers van Partners in Welzijn bedankt!
Partners in Welzijn bedankt alle
vrijwilligers voor hun inzet in 2018!
Het is hartverwarmend om te zien hoe
iedereen zich elke dag weer inzet.
Jullie zijn allemaal toppers!
Op naar een nog mooier 2019 samen!
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Aanvragen mantelzorgwaardering 2018
Heeft u een mantelzorger en zou u voor hem of haar graag een mantelzorgwaardering willen aanvragen?
Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.
Mantelzorgwaardering: wat is het?
De gemeente Beek wil met een eenmalige jaarlijkse financiële
bijdrage haar waardering uitspreken voor de zorg en inzet van
mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente
Beek. De gemeente heeft de regeling voor de jaren
2018-2021 vastgelegd. Deze financiële bijdrage kunt u jaarlijks aanvragen. Uw mantelzorgwaardering voor 2018 kunt u
tot en met 30 april 2019 indienen bij de gemeente Beek.
Welke voorwaarden zijn er?
Als zorgvrager kunt u via een aanvraagformulier voor
uw mantelzorger een eenmalige mantelzorgwaardering
aanvragen van € 100 per jaar. Hieraan zijn wel een aantal
voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:
• De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.
• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per
week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt of is
verleend.
• Er kan jaarlijks maximaal één mantelzorgwaardering
aangevraagd worden.
• De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.
Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?
Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het
aanvraagformulier in de eerste weken van 2019 automatisch
thuis. Staat de mantelzorger niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek? Zorg dan dat de mantelzorger zich alsnog bij het steunpunt inschrijft. Alleen als de
mantelzorger staat ingeschreven bij het steunpunt, kunt u via het aanvraagformulier de mantelzorgwaardering aanvragen.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u van 1 januari 2019 tot en met 30 april
2019 indienen bij de gemeente Beek, ter attentie
van de afdeling Samenleving/team WMO Jeugd.

Wijkteams:
Beek, locatie gemeentehuis
Raadhuisstraat 9 in Beek:
woensdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Beek, locatie Muziekschool Artamuse Beek
Dr. Stassenstraat 88 in Beek:
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Beek, locatie wijkgebouw de Stegen
Stegen 35 in Beek:
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Neerbeek, locatie gemeenschapshuis:
Callistusplein 9 in Neerbeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spaubeek, locatie MFC ’t Raodhoes
Musschenberg 101 in Spaubeek:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Hoe wordt uw aanvraag behandeld?
Alle aanvragen worden in volgorde van ontvangst in
behandeling genomen. Wacht niet te lang met het aanvragen
van uw mantelzorgwaardering. Als het maximaal beschikbare
budget voor de mantelzorgwaarderingen wordt overschreden,
kan het zijn dat niet alle aanvragers in aanmerking meer
komen voor een mantelzorgwaardering.
Wanneer wordt er uitbetaald?
Uw aanvraag wordt
vanaf 1 mei 2019 in
behandeling genomen.
Er wordt gestreefd om
de uitbetaling van de
mantelzorgwaardering
voor 1 augustus 2019
te laten plaatsvinden.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het inschrijven bij het steunpunt,
het aanvragen van het aanvraagformulier of het
invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij het
steunpunt of bij een van de wijkteams.
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens
T 046 - 457 57 00
E-mail: avermeulen@piw.nl
E-mail: mwehrens@piw.nl
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Rechtgezetje:
In de Nuutsbaeker van december 2018 is de naam van
een van de winnaars van de jeugdvrijwilligersprijs per
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De naam van Tuur in ’t Veld moet zijn Tuur in ’t Zand.
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Terugblik vrijwilligersavond
Op woensdag 21 november werd in het Asta Theater in Beek de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
De zaal was gevuld met bijzondere mensen en het podiumprogramma was weer top.

Wij feliciteren nogmaals de winnaars van de vrijwilligersprijzen:
Judo en Nunchaku Club Spaubeek (sportprijs), Fanfare
St. Caecilia Spaubeek (cultuurprijs) en Wijksteunpunt Beek en
WZC Franciscus Beek (waarderingsprijs). Tuur in ’t Zand en
Laura Vluggen
gingen er met de
jeugdvrijwilligersprijs vandoor.

Foto’s:
Adrie Slangen

Doe mee aan de Blue Monday Run in Beek
Op maandag 21 januari 2019 is het weer Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar.
Na het succes van vorig jaar wordt dit jaar weer een Blue Monday Run gehouden in Beek. Met de
Blue Monday Run wordt aandacht gevraagd voor depressie en geld opgehaald voor betere hulp.
Ook dit jaar is er een ochtendrun en een avondrun:
- De ochtendrun start om 9.30 uur bij Kasteel Genbroek.
- De avondrun start om 19.00 uur bij de atletiekbaan van
AV Caesar.
Na afloop kan er een kopje thee of koffie gedronken
worden in het Kasteelpark en/of in de kantine van
VV Neerbeek/AV Caesar. Iedere deelnemer krijgt na afloop
een goodiebag mee naar huis.
Meedoen?
Iedereen mag meedoen aan de Blue Monday Run.

Aanmelden kan via de website www.doemeemetmind.nl,
team Mindful Run Beek-Sittard en klik op ‘Ik wil in dit
team’. Aanmelden kan ook via het evenement
Blue Monday Mindful Run Beek (L)’ op Facebook of via
Floor Kengen, 06 499 44 535.
Alleen doneren?
Kunt u niet meelopen maar wilt u wel een bedrag
doneren? Dat kan ter plekke tijdens de run of via de
website www.doemeemetmind.nl, team Mindful Run
Beek-Sittard en klik op ‘Doneer nu’. Ieder bedrag is van
harte welkom!
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Aikidovereniging Mushinkan in actie voor een handbike!
Het zal je maar gebeuren! Na een hele zware longontsteking, komen de artsen erachter dat je een zeldzame bacteriële infectie hebt in je ruggengraat met een dwarslaesie tot gevolg. Dat overkwam Dennie.
Zijn grootste hobby, mountainbiken, kan hij nu niet meer doen.
Aikidovereniging Mushinkan uit Beek houdt
elk jaar dé Misogi. Een duurtest om je doorzettingsvermogen en wilskracht te testen.
De leden van de aikidovereniging gaan op
dinsdagavond 15 januari in twee uur tijd zo
veel mogelijk Aikido-rollen proberen te
maken. Het record is 1.333 rollen. De
aikidovereniging wil met haar prestatie geld
inzamelen voor een handbike voor Dennie
ter waarde van 20.000 euro.
Helpt u Dennie mee aan zijn handbike?
Stuur dan een mail naar de aikidovereniging via info@mushinkan.nl met het
bedrag dat u zou willen sponsoren. Eén
cent per koprol aan een van de leden
bijvoorbeeld. Elk bedrag is meegenomen!
Ter plekke doneren?
Wilt u komen kijken tijdens de Misogi en
ter plekke een bedrag doneren? Kom dan op
dinsdagavond 15 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur naar
gymzaal Proosdijveld, Olterdissenstraat 3 in Beek.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de actie op: www.mushinkan.nl.

Themabijeenkomst voor mantelzorgers:
depressie bij ouderen voorkomen
Op donderdag 17 januari organiseert de gemeente Beek samen met het Steunpunt Mantelzorg en
Burgerkracht Limburg voor mantelzorgers een bijeenkomst over depressie bij ouderen.
Wist u dat een op de vijf mensen te maken krijgt met een
depressie? Hoe kunt u depressieve klachten bij ouderen
herkennen en hoe kunt u als mantelzorger hiermee omgaan?
Een gastspreker van Burgerkracht Limburg en een ervaringsdeskundige vertellen het u graag tijdens de themabijeenkomst
op donderdag 17 januari.
Ook niet-mantelzorgers zijn welkom!
Ook als u geen mantelzorg verleent, bent u van harte welkom
om naar deze themabijeenkomst te komen.
Waar?
PIW, Molenstraat 158 in Beek (beneden in de aula)
Hoe laat? Van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Wilt u komen?
Meld u dan vooraf aan via mantelzorg@piw.nl of
via 046 – 457 57 00.
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Spreekuur ‘Uw financiën in beeld’
Hoe doet u dat allemaal? Telebankieren,toeslagen aanvragen, een financieel
overzicht maken, inloggen op Mijn Overheid, een DigiD-code aanvragen?
En, welke regelingen zijn er voor minima in de gemeente Beek of heeft u recht
op de voedselbank, kledingbank of speelgoedbank?
Stel uw vragen tijdens het spreekuur!
Op deze en vele andere financiële vragen geven de vrijwilligers van Partners in
Welzijn u graag antwoord. Vanaf 5 februari houden zij elke eerste dinsdag van de
maand van 14.30 uur tot 16.00 uur spreekuur (vrije inloop) in de muziekschool
aan de Dokter Stassenstraat 88 in Beek.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Heel wat organisaties zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Op de website van de vrijwilligerscentrale vindt u alle actuele vrijwilligersvacatures.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale in Beek

• Maatje voor ouderen in Beek (V1547)
Met het maatjesproject brengen we 55-plussers in contact
met vrijwilligers die het leuk vinden om bij iemand langs te
gaan en/of samen met iemand erop uit te trekken. We zijn
op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mensen
vanaf 55 jaar die zich eenzaam voelen, te ondersteunen.

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

• Overblijfkrachten in Neerbeek gezocht (V2049)
Stichting Tussen de Middag is op zoek naar vrijwillige
overblijfkrachten voor Brede School de Bron in Neerbeek.
Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk om tijdens
een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen tijdens
het overblijven? Neem dan gerust contact op.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)
Ben jij minimaal 21 jaar, kun je goed luisteren, ben je
onpartijdig en goed in het samen bedenken van een aanvaardbare oplossing? Dan is buurtbemiddeling wat voor jou!

Beek /
Stegen:

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandagen dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek /
De Carmel in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88,
op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
MFC De Stegen, Stegen 35,
donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

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

• Mantelzorgvrijwilliger Beek (V1652)
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek zoekt
vrijwilligers die mantelzorgers uit de gemeente Beek willen
ondersteunen. Hierdoor kan een mantelzorger een korte
adempauze nemen en weer energie opladen om te zorgen
voor zijn of haar zorgvrager.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen
MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek
Bezoekadres:
Telefoonnr.:
046 4575700
Website:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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