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We zijn weer toe aan een
editie voor 2 maanden,
te weten juli en augustus.
Even een kleine pauze voor de redactie.
Helaas zijn er ook nu weer, ondanks
herhaaldelijke verwijzingen naar de deadlines,
toch nog enkele berichten royaal na genoemde sluitingsdatum binnen
gekomen. Waar het een bericht betreft zonder de druk van een datum
wordt dit in een volgende editie alsnog opgenomen.
Soms zijn er ook berichten die in ‘clubverband’ wellicht duidelijk zijn,
maar voor de redactie niet helder. Een toelichting zou hier mogelijke
teleurstelling beslist kunnen voorkomen.
Wij proberen zo veel mogelijk informatie door te geven, maar staan toch
nog regelmatig voor onmogelijkheden. Laten we na de vakantie weer
goed uitgerust samen proberen om tot de juiste oplossingen te komen.
U vindt in deze editie weer een ruim scala van interessante activiteiten
waarmee u enthousiast zeker verder kunt.
Wij wensen u allen een fijne vakantie met het
weer dat u graag hebt. Of het voor iedereen goed
zal zijn blijft toch altijd de vraag.
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Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

WIJ ZIJN DE GEHELE VAKANTIE PERIODE
GEOPEND
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EHBO dat kunt u ook!
Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Er gaat geen dag
voorbij, of kranten en TV
tonen beelden van erg gedeukte auto’s en ambulances met gillende sirenes.
Geen wonder dat we bij
het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende
denken.
Maar het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens
het huishouden of met de kinderen. De
ongelukjes kunnen variëren van een
bloedneus, een geschaafde knie doordat u uitgleed in de keuken of een verstuikte enkel bij een val van een keukentrapje. Er kan natuurlijk ook iets ergers
gebeuren: uw partner verslikt zich of de
buurman krijgt een hartaanval. Als u dan
niet snel helpt kan zo iemand gewoon
doodgaan... Niets is voor het slachtoffer
erger dan dat niemand hem kan helpen!
En natuurlijk is voor u als omstander
niets erger dan machteloos toe te moeten kijken en niet te weten wat u moet
doen.
U kunt erger voorkomen! Als u er zeker
van wilt zijn dat er deskundige hulp in de
buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus moeten volgen.
U hoeft dan niet meteen op zaterdag
met een verbandtas langs de lijn van
een sportveld te staan, maar als er iets
gebeurt dan weet u wat u moet doen en
bent u daardoor van onschatbare waarde om erger te voorkomen.

Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen € 150 (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het
examen en één jaar lidmaatschap onze vereniging). Verder
zijn er geen kosten, het enige
dat nog voor eigen rekening
komt zijn eventuele consumpties in de pauze.
Daarnaast starten we in maart met een
nieuwe cursus Reanimatie/AED.
De lessen zullen plaatsvinden op:

€ 85 (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen). Voor
deelnemers met een EHBO-diploma
bedragen de kosten € 40.
Het enige dat voor eigen rekening
komt zijn eventuele consumpties in
de pauze.

Wist u dat een aantal
zorgverzekeraars een
EHBO-cursus en/of een
Reanimatie/AED-cursus
vergoeden?

maandagavond 7 november 2016
(theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur)
maandagavond 14 november 2016
(praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)

Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent en
een arts.

De kosten voor deze cursus
(totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.

Leslocatie voor de cursussen?

Verder starten we bij voldoende
belangstelling ook met een cursus
EHBO aan Kinderen:
• Mensen met een EHBO-diploma:
zaterdag 1t (10.00 tot 14.00 uur)
• Deelnemers zonder EHBO-diploma:
Zaterdag 1 & 2 (10.00 tot 14.00 uur)
De definitieve datum zullen we nog
bekend maken.
• Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen

’t Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat 24, Beek
Wilt u zich aanmelden voor een EHBOof een Reanimatie/AED-cursus dan kunt
u zich inschrijven via onze website
www.ehbo-beek.com.
Wilt u meer weten over de EHBOvereniging Beek of heeft u nog vragen
of opmerkingen stuur dan een email
naar secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met 06-45734886.

Wanneer en door wie?
EHBO vereniging Beek start op dinsdagavond 13 september 2016 met een
EHBO-cursus.
Deze cursus bestaat uit 10 lesavonden
(inclusief een avond Reanimatie/AED) en
een examenavond. Er worden LOTUSslachtoffers (Landelijke Organisatie Tot
Uitbeelding van Slachtoffers) ingezet om
verwondingen en andere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen. Het examen zal op dinsdagavond 13 december
worden afgenomen door een door het
Oranje Kruis samengesteld examenteam.

Wij wensen u allen
een prettige vakantie!

Lesdag & Tijd:
De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven en vinden wekelijks
plaats (m.u.v. de schoolvakanties) en
duren van 19.30 tot 22.00 uur.

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl
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PUUR ITALIAANS
TRADITIONELE PIZZA’S & PASTA GERECHTEN UIT EEN HOUT GESTOOKTE OVEN • KOFFIE • WIJN & MEER ...

Raadhuisstraat 21 Beek Openingstijden: diner woensdag t/m zondag van 16.00 - 22.00 uur
voor meer informatie en reserveringen ga naar onze website.
ILTRATTAMENTO.NL
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Jubileumeditie BoereBlaosFestijn in Klein-Genhout!
Klein-Genhout, het “Walhalla” van de blaasmuziek.
In het derde weekend van september viert De Limburgse
Boereblaoskapel namelijk haar 10 jarig bestaansfeest.
In 10 muzikale jaren heeft deze blaaskapel een reputatie
opgebouwd tot ver buiten de provinciegrenzen.
In Nederland, Duitsland, België en zelfs in Oostenrijk werd
en wordt driftig aan de weg getimmerd.
Dit jubileum laten de muzikanten dan ook niet
onopgemerkt voorbij gaan.
Van 16 t/m 18 september wordt dit gevierd met een
bijzondere jubileumeditie van het BoereBlaosFestijn, in de
volksmond ook wel bekend als het “BBF van de Boeren”.
Drie dagen volop muziek voor jong en “oud”.
Vrijdag 16 september wordt gestart met het
3e Oktoberfest.
Vanaf 20.30 uur zal partyband “Wir sind Spitze” de
bezoekers vermaken met een aantrekkelijk “auf geht’s”
programma. Gooi Volksmuziek, Dance, Deutsche schlager en
de laatste tophits samen in een blender en je krijgt de unieke
Wir sind SPITZE! cocktail! Al met al zal het een gezellige boel
worden in Klein-Genhout. Als u komt in Lederhose en Dirnd’l
zou dit prachtig zijn, maar het is natuurlijk niet verplicht.
Entreekaarten in de voorverkoop kosten € 10,-.
Voor voorverkoopadressen zie onze website.

Van 11.00 tot 20.00 kunt u non-stop genieten van maar liefst
7 blaaskapellen uit Nederlands en Belgisch Limburg.
Zij staan garant voor een muzikale en gezellig zondag.
Entree bedraagt slechts € 3,Daarnaast kunt u tussen 12.00 en 13.30 uur ook
deelnemen aan de gebruikelijke brunch.
Soep, koude en warme gerechten incl. koffie en thee
staan op het menu. Deelname kost € 16,50 (incl.
entree) Hiervoor dient u zich wel vooraf in te schrijven.
Alle festiviteiten vinden plaats op karakteristieke
boerderij van Boer / muzikant Frans Senden aan de
Kleingenhouterstr. 42. Ruime, gratis, parkeergelegenheid
aanwezig in de directe nabijheid van de feestlocatie.
Op de website:
www.boereblaoskapel.nl of onze
facebookpagina’s leest u alle info over het
feestprogramma, voorverkoop en brunchdeelname.
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met
boer Jack Nijssen tel. 06 - 38646214 of via het tabblad
“contact” op de website.
Tot ziens, tot “Boe” in Genhout.

Zaterdagavond 17 september staat Berthold
Schick und seine Allgäu6 op het programma.
Dit Zuid-Duitse orkest, bestaande uit 7 muzikanten,
zal menig muzikantenhart sneller doen kloppen.
Böhmische blaasmuziek zoals deze moet klinken
en zoals zij het zelf omschrijven: “Blasmusik vom
Kleinsten und dass auch vom feinsten und das in
die extra Klasse”.
Het voorprogramma start om 19.30 uur en wordt
verzorgd door de jubilerende Limburgse
Boereblaoskapel.
Zondag 18 september kunt u in
Klein-Genhout terecht voor het alom
bekende BoereBlaosFestijn.
Het Walhalla van de blaasmuziek.
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Bloemisterij Persoon-Ramakers vof
Tuinontwerp en beplantingen
Verkoop: zijdebloemen-grafstukken
en Handmade artistic glass van Loranto
Dr. Beckersstraat 45
6191 DB Beek
email: persoon.ramakers@ziggo.nl

Tel. 046 - 436 14 13 / 06 - 83 16 36 53

Sound • Light • Laser • Video • Events • Rental

www.beatvision.nl
info@beatvision.nl

ProCult Straattheater
In de gemeente Beek wordt de zomervakantie afgesloten
met het ProCultfestival. Dit straattheaterfestival heeft de
afgelopen jaren een goede naam opgebouwd. Niet alleen
door het hoge niveau van de artiesten, maar ook door de
prachtige entourage waarin de voorstellingen
plaatsvinden, namelijk achter de St.-Martinuskerk in
Beek. Een historisch decor met verrassende optredens
waarbij het publiek niet alleen toeschouwer is, maar ook
actief betrokken wordt bij de optredens.
Het festival start zondag 4 september om 15.00 uur en
om 22.00 uur vindt de afsluiting plaats.
De optredens van de straattheaterartiesten zijn gepland
om 15.00, 16.00 en 17.30 uur.
Op het festivalterrein zijn voldoende zitplekken en kunnen
de bezoekers behalve van het theater en muziek ook genieten van een lekker drankje of hapje. Het festival wordt
georganiseerd door de Culturele Werkgroep Beek.
Voor de eerste keer vinden de optredens plaats aan de
hand van een thema. Dit jaar is gekozen voor Spanje.
Het is de organisatie gelukt om rond dit thema een aantrekkelijk programma voor jong en oud samen te stellen.
Verder zullen de drankjes en hapjes ook een 'Spaans
tintje' krijgen.

06 - 244 968 75

Nedy-International
adviseert en begeleid mensen
op het gebied van voeding en
gezondheid met de natuurlijke
producten van Herbalife.
Wil jij graag meer weten of advies?
Kijk dan op mijn website:
www.nedy-international.nl
of bel
046-4377676 / 06-50286980

Bij ons niet alleen pedicurebehandelingen mogelijk,
maar ook harsbehandelingen en laseren van schimmelnagels.
Samenwerking met nagelstyliste Esmiralda Dolmans uit Grevenbicht.
Workshop over de Permsal magnesiumproducten
(depositair van Permsal magnesiumproducten)
Depositair van Alpaca- en Merinowollen producten.

Pedicurepraktijk Foot Care 4 All
Adsteeg 4A - 6191 PX Beek - 06-83401651
footcare4all@ziggo.nl www.footcare4all.nl
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'Recolectores de Basura'

Bij ons kunt u terecht voor kleding vanaf
maat 50 t/m 176.
Voor jongens als meisjes.
Ook mogelijk om een afspraak te maken in Beek of Urmond.

Ook gepersonaliseerde bedrukkingen op
o.a. shirts, slabbetjes en mutsjes mogelijk!
Like ons ook op Facebook!

WWW.LICA-FASHION.NL
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r festival zondag 4 september 2016
Sjakie. Als gevolg op het toenemende succes van
'De Vuilnismannen' richten zij begin 2010 de 'VOF
Trommelen op Rommel' op. Op de werkvloer worden
Harrie en Sjakie sinds 2008 versterkt met de energieke inbreng van Vuilnisman Paul van der Heijden (alias
Henk). Zowel in duo- als in als trio-vorm verzorgen
De Vuilnismannen energieke performances en
workshops.
Om 17.30 verschijnen de ‘Senoras Cotillas’ op het
toneel.
Deze roddelende dames in hun typische Spaanse uitrusting met Spaanse stofjes, waaiers en klapperende
castagnetten komen net terug van een vakantiereisje
naar Spanje. Natuurlijk genieten ze nog na van hun
vakantie aan de costa's. Het enige wat niet verandert
is het eeuwige geklets en geroddel, en dit keer voorral over de Spaanse mannen. Ze krijgen maar weinig
tot geen aandacht. Zijn hun gouden jaren dan echt
voorbij, of is er misschien een cosmetische ingreep
de redding. Zijn de Beekse mannen nog veilig op
deze laatste vakantiedag?

Flamencosa
Het eerste optreden vindt om 15.00 uur plaats.
Calle Mago, een komische straatgoochelaar presenteert een
wervelende en hilarische goochelvoorstelling, waar de
lachsalvo’s en grote verbazing met elkaar wedijveren.
Dit alles maakt van dit straattheater een geweldige ervaring.
Spektakel en verbazing op de vierkante meter.
Laat u verrassen!
Het tweede optreden staat vooral in het teken van de jeugdige toeschouwers.
‘Recolectores de Basura’ of op zijn Nederlands
‘De Vuilnismannen’ gaan aan de slag met de jeugd en
verzorgen een spetterende show met diverse niet alledaagse
slaginstrumenten. Deze vuilnismannen vormen een team van
enthousiaste slagwerkers die zich hebben ontwikkeld tot
ware professionals op het gebied van ritme en klank.
De missie van 'De Vuilnismannen' is om deelnemers en toeschouwers te laten ervaren hoe je door middel van creativiteit
en samenwerking muziek kunt maken op (duurzame) slagwerkinstrumenten bestaande uit emmers, blikken, jerrycans,
pannen en ander afvalmateriaal.
De creatieve geesten achter De Vuilnismannen zijn Wouter
Helmig en Pim van Ham. Sinds eind 2007 gaan deze
enthousiaste muzikanten ook door het leven als Harrie en

Vanaf 18.30 uur speelt de groep Flamencosa.
Met flamenco als grote inspiratiebron geven Monique Peelen,
Annemiek Kusters en Juan Gallardo op eigen wijze vorm aan
flamencomuziek en -dans.
Als 'Flamencosa' roepen zij een warme flamencosfeer op met
'las cosas de la vida: een spiegeling van het leven. Vurig of
juist ingetogen, met passie en pit!
Monique Peelen danst haar interpretatie van traditionele
flamencodansen. Annemiek Kusters speelt gitaar en zingt
Spaanse cantes. soms vertelt ze daarbij iets over de achtergronden van de flamenco en de teksten waarover ze zingt.
De percussie en het ritme op cajon, door Juan Gallardo, is de
stuwende kracht in de muziek van Flamencosa.
Zelf vertellen zij het volgende over hun wijze van muziek
maken:
“Iets in de Flamenco heeft ons geraakt en liet ons niet meer
los. Met het zoeken naar de achtergronden en diepere
betekenis van deze muziek en dans leerden wij luisteren
naar de stem van de ziel. Het inspireerde ons om op zoek te
gaan naar die stem in onszelf. Sindsdien delen en beleven
wij samen cosas Flamencas: Flamencosa”.
Paul Mennens

Makado
schuin t.o. Blokker
Weth. Sangerstr. 111
6191 NA Beek
Tel. 046 - 436 06 84

Reinig je lichaam
Koolhydraten blokker
Vetverbrander
Snoepzin remmer
Normaal van € 39,95
nu samen voor

voordeuren

garagedeuren

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl

32,50
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ALLES VOOR GENHOUT
Historie

Het begon allemaal in 2000
Voetbalvereniging GSV’28 en Fanfare
Sint Antonius richtten op 17 april van
dat jaar de Stichting Genhout Samen
op. In de allereerste statuten kunnen we
de doelstelling lezen die tot op de dag
van vandaag niet is veranderd:
de Genhouter gemeenschapszin en
het verenigingsleven bevorderen, meer
samenwerken en grootse evenementen
op poten te zetten.
Nu het 17e evenement voor de deur
staat is de stichting (waar nu ook CV de
Sjravelaire, Toneelvereniging
Ons Genoegen en KinderVakantieWerk
deel van uitmaken) nog steeds bloeiend
en zeer samenwerkingsgezind.
En alles voor dat ene mooie dorp boven
op de berg: Genhout.

8

Van 2000 tot en met 2005 was het
Pastoor Lippertzplein het decor van een
sportief en gezellig weekend. Met onder
andere honderden kubieke meters zand
werd een volley en voetvolley arena gemaakt en streden diverse teams om de
bokaal met de grote oren. De Bijenkorf
van Hannie (en Jan, een veelgemaakte
grap) Bijen was de jaren erna de speelplaats voor de befaamde zeskamp
“De Strijd der Donderende Pauken en
de Strijd der Gladiolen”. Op het
scherpst van de snede werden diverse
ludieke (Spel zonder Grenzen-achtige)
spellen gespeeld. De afsluitende waterbaan zorgde altijd voor veel hilariteit.
Aan goede doelen werd ook altijd
gedacht en bijgedragen. Het jaar 2008
stond dan ook in het teken van Casa
do Caminho. Een tehuis voor kinderen
in Brazilië waarvan Bart Bijen destijds
directeur was. Voor dit goede doel werd
veel geld ingezameld tijdens het
Rock your Soul for Casa-evenement,
waarmee Bart veel goede zaken heeft
kunnen doen.
De vaart kwam er goed in, met door de
straten flitsende karts, eenden en
andere snelle twee- en vierwielers:
‘Oerend Hard’. Ook met bedden en
fietsen (Fits ‘m drin op een parcours in
de wei) werd er tijdens de Oerend hard

jaren geracet. De muzikale omlijsting
was er altijd van superbands zoals
Novaddiction, Tonca, Sorry voor de
Krekels (Smartlappenavond 2013) en
Dj’s. In 2014 werd het hoogtepunt in de
samenwerking bereikt tijdens het openlucht toneelspektakel “De Inspecteur”.
4 dagen lang bekroond toneel op
Hoeve Printhagen. Vorig jaar was het
een topfeestje met Wir sind Spitze en
het Genhouts Kienkampioenschap en
dit jaar staat voor het eerst een langgekoesterde droom van menig lid van
Genhout Samen op het programma:
een alternatief schuttersfeest.
Genhouts Sjöttefiës
En het belooft iets moois te gaan worden op zaterdag 3 september. De voorbereidingen van het Genhouts Sjöttefiës
zijn in volle gang. Er wordt
al druk vergaderd, geknutseld en genaaid. Wie wordt
de eerste schutterskoning
of koningin van Genhout?
Het Sjöttefiës Genhout
kent een gevarieerd
programma dat om
13.00 uur start in de kerk
van Genhout.
Niemand minder dan
Pastoor van Oss en
Buutereedner Gilbert Petit
zullen op spectaculaire
wijze het schuttersfeest
openen. In optocht gaat
het dan richting Printhagen
waar een heus defilé wordt
afgenomen, waarna op
hoeve Bruls de schietwedstrijden beginnen.
Per schutterij wordt er een
koning of koningin
gekroond, waarna deze
koningen om de eeuwige
Genhouter roem gaan
strijden. Het koningspaar,
de bieleman en de
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Stichting Genhout Samen maakt zich op voor Sjöttefiës
Samenwerking
De saamhorigheid in
samenwerking zie je niet
alleen terug tijdens het
jaarlijkse evenement, maar
ook door het jaar heen.

vaandeldrager mogen tevens de bühne
betreden en zullen beoordeeld worden
door een zeer deskundige jury onder
leiding van een aantal (Genhouter) prominenten.
De dag wordt afgesloten met een
sfeervolle feestavond met
verschillende artiesten, waaronder de
Effe Wachte Band.

Reserveer zaterdag
3 september alvast in
je agenda. Het wordt
een prachtig feest!

Een mooi voorbeeld hiervan
is de finish van de Ronde van
Limburg in Genhout op 5 juni
jongstleden.
Bewonersbrieven rondbrengen, PR maken,
dranghekken plaatsen,
spandoeken ophangen, het horecaplein
bemannen en bevrouwen en ook nog
eens chaperonne tijdens de dopingcontrole. Van alle markten thuis dus.
Op het evenement kwamen ongeveer
500 bezoekers af en die genoten
zichtbaar van een 6-tal doorkomsten en
een razend spannende finish.

Nog een mooi voorbeeld is dat de
fanfare dit jaar de voetbalclub heeft
geholpen tijdens haar jaarlijkse
feestweekend.
En de voetbalclub zal dit volgend jaar
doen tijdens het 100-jarig bestaansfeest van de fanfare.
Zo kunnen de leden van de
verenigingen lekker feest vieren voor
de tap, in plaats van erachter…
Er is nog volop te doen en te vieren in
Genhout.
En de 5 verenigingen zorgen voor een
perfecte organisatie.

Tot 3 september!

men is
Stichting Genhout Sa
sen
een samenwerking tus
en:
ng
igi
ren
ve
5 Genhouter
re Sint Antonius,
nfa
Fa
,
CV de Sjravelaire
Werk en
V’28, KinderVakantie
voetbalvereniging GS
s Genoegen.
Toneelvereniging On

Peter Janssen
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Op zondag 28 augustus organiseert
Fanfare St. Caecilia Spaubeek haar
volgende grote activiteit in het jaar
van haar 150-jarig bestaan:

ZOMER WANDEL FESTIVAL

het
bij Huize Bougie, Hobbelrade 68
in Spaubeek.

Op deze dag kunt u een prachtige wandeltocht lopen
van 5, 10 of 20 km
(€ 2,50 p.p., € 1,50 voor bondsleden).
Speciaal voor de jonge wandelaars is er een speurtocht
van 5 km (€ 1,-), waarbij verschillende prijzen gewonnen
kunnen worden.
Starten vanaf Huize Bougie kan van 07.00 uur tot
14.00 uur (20 km tot 12.00 uur).
Bij Huize Bougie, tevens eindpunt van de wandeltochten,
kunt u genieten van muziek door 2 live bands en
DJ Kikkensound, heerlijk spek en ei, Limburgse vlaai en
uiteraard een lekker drankje, waaronder heerlijke speciaal
biertjes.
Tevens is er een demonstratie met huskyhonden en voor
de kinderen zijn er een springkussen en diverse oud
Hollandse spellen.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

ZOMERSE KORTINGEN!
Tot 25% korting op nieuwe
scootmobielen, rolstoelen
en rollators!
geldig tot 31-08-2016

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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21ste BRZ-Tisaco Tennistoernooi

Van maandag 18 tot en met zondag 22 juli aanstaande
organiseert Tennisclub BRZ in Beek voor de ééntwintigste keer
het BRZ-Tisaco Tennistoernooi.
Tennisliefhebbers uit de regio beschouwen dit toernooi als een absolute
regionale Grand Slam! Dit jaar wordt weer gespeeld op negen gravelbanen
van het geheel vernieuwde sportlandgoed "De Haamen". In één week tijd
worden zo'n tweehonderdveertig wedstrijden gespeeld. Zowel in het enkelals in het (gemengd) dubbelspel worden in de speelsterkten twee tot met
acht categorieën aangeboden. Aan het toernooi nemen tennissers deel
vanuit de hele regio en zelfs daar buiten. Zo zal Ramon Lacroix wederom
zijn titel in de hoogste categorie komen verdedigen.

Het BRZ-Tisaco Tennistoernooi is al jaren één
van de succesvolste tennistoernooien in ZuidLimburg.
Naast het sportieve element zorgen de deelnemers samen met de organisatie zeker ook voor
de nodige sfeer en gezelligheid. Zo is er elke dag
naast het tennisprogramma een gratis tombola
en veel meer. Op vrijdagavond gaat in de nieuwe
kantine het dak er af tijdens de feestavond.
Op werkdagen start het toernooi om 16.30 uur
en in het weekend 10.00 uur. De finales worden
op zondag gespeeld.
Het toernooi wordt uiteraard afgesloten
met de prijsuitreiking en een gratis supertombola.
U bent natuurlijk als toeschouwer
van harte welkom om het park
tijdens het toernooi te bezoeken!

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

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

edelsmeden

Juwelen
De Trouwringen Specialist
Ruime keuze!
een paar gouden trouwringen
reeds vanaf € 500,-

Bij ons is alles mogelijk,
Titanium, Goud, Platina, Palladium, Carbon, enz.

Burg.

Janssenstraat 10 a • 6191
046 437 7140

JC

Beek

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

Terugblik voetbalseizoen 2015-2016
Niemand zal aan het begin van deze recent afgelopen voetbalcompetitie verwacht hebben dat het in de loop van en
tegen het einde van de wedstrijdreeksen zo ontzettend spannend zou worden.
Voor de eerste helft van de competitie goed en wel is afgesloten staat de eerste trainer al op straat. Er is gissen naar de
oorzaak. Te weinig punten, te weinig voetbal, veel stuurlui die
het beter weten enz?
In de tweede helft is het dan puntjes sprokkelen en hopen op
een goede afloop. Veel onnodig puntverlies tegen lager geplaatsten, maar dan tegen tegenstanders die ook zo’ n beetje in het verdomhoekje zitten.
Pas op de laatste wedstrijddag kunnen VV Caesar en GSV’28
hun klassenbehoud vieren.
VV Spaubeek daarentegen staat van begin af in de bovenste
regio van de ranglijst met afwisselend ook nog aan de top.
VV Neerbeek speelde grillig, grote nederlagen werden afgewisseld met onverwachte overwinningen.
Geen kampioenen in Beek, wel een ploeg in de na –competitie in dit geval VV Spaubeek, die al snel werd uitgeschakeld
en promotie kon vergeten.
Dat betekent dus dat komend voetbalseizoen 2016-2017
weer twee derdeklassers en twee tweedeklassers in Beek
hun thuisbasis hebben, met de daarbij behorende derby’s.
De beste ‘aanval’ ligt bij VV Spaubeek met een gemiddelde
score van 2,5 doelpunt per wedstrijd. ‘slechtste’ verdediging
ligt bij VV Neerbeek met gemiddeld 2,2 tegendoelpunten per
wedstrijd. GSV’ 28 en VV Caesar zijn het meest aan elkaar
gewaagd door alleen op tegendoelpunten een verschil te
hebben.
Voor de liefhebbers van statistieken onderstaand tabel met
absolute cijfers.

Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

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

aantal winst
gespeeld

gelijkspel

verlies

punten doelpunt doelpunt plaats
voor
tegen ranglijst

VV Caesar

26

8

7

11

31

42

40

9e

GSV’28

26

8

7

11

31

42

54

10e

VV Neerbeek 26

8

5

13

29

37

58

9e

VV Spaubeek 26

15

4

7

49

65

45

3e

George Stevens

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

Postkantoor
12

Servicepunt

Servicepunt

www.vluggen.com
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Kelder-Zolder-Markt voor en door jong en oud
Op 27 augustus 2016 organiseert het Mannenkoor Beeker Liedertafel
voor de drieëntwintigste keer de Kelder-Zolder-Markt in Beek.
Naast de vele standhouders biedt de markt dit jaar meer vertier voor de
kinderen, want vanaf dit jaar mogen ook zij op de markt hun spulletjes
verkopen.

Kom, snuffel, koop, smul en geniet
Iedereen is op zondag 27 augustus van
harte welkom van 08.00 uur tot 17.00
uur aan de Raadhuispark/Molenstraat in
Beek. Kom rondneuzen, jaag
op de mooiste koopjes en
geniet van de gezellige
ambiance. Wil je de beste
koopjes op de kop tikken,
dan raden we je aan vroeg
uit bed te stappen.
Kraampje of grondplaats
huren

De gezellige en sfeervolle Kelder-ZolderMarkt is een jaarlijks terugkerend evenement dat in augustus plaatsvindt. Op
deze rommelmarkt staan ruim 200
standhouders die van alles verkopen;
van speelgoed, boeken, cd's, dvd's en
lp's tot kleding, huishoudelijke spullen,
servies en veel curiosa van antiek tot hedendaags.

Marktgedeelte voor kinderen
Dit jaar biedt de Kelder-Zolder-Markt
een marktgedeelte speciaal ingericht
voor kinderen. Naast de verschillende
kinderactiviteiten, zoals de draaimolen,
kunnen kinderen en jeugdigen tot en
met 12 jaar, eventueel onder toezicht
van een ouder, in dit gedeelte ook zelf
een kraampje huren en hun eigen spulletjes verkopen.
Hapjes en drankjes
Bij een gezellig evenement hoort natuurlijk de gelegenheid om een hapje en een
drankje te nuttigen. Wanneer je dorst of
honger hebt gekregen van het marktshoppen en rondkijken, kun je bij het
eetgedeelte even uitrusten en genieten
van een kop koffie, een biertje of een
glas wijn en smullen van een Luikse
wafel, een broodje, een frietje met of iets
anders. Laat je verrassen!

Staat je zolder vol met gelezen boeken, gedragen kleding, oud speelgoed of met
niet meer gebruikte spullen?
Dan kun je ook je eigen spullen verkopen in plaats van de markt af te
struinen. Tot 22 augustus kun je een
marktkraam of grondplaats reserveren
via de website www.beekerliedertafel.nl.
De kraampjes voor de kinderen zijn per
mail te reserveren via
kzm@beekerliedertafel.nl.
Meer informatie over het
Mannenkoor Beeker Liedertafel
Het Mannenkoor Beeker Liedertafel
(MBL) is in 1889 opgericht. Het koor bestaat uit enthousiaste amateurs die op
hoog niveau musiceren en de muzikale
gebaande paden los willen laten.
Dit zorgt voor een zeer divers en verrassend repertoire dat een afspiegeling
vormt van de muziek waarnaar jong en
oud luisteren.
Bovendien werkt het MBL regelmatig
samen met andere kunstvormen om
steeds naar nieuwe mogelijkheden te
zoeken om het publiek te verrassen.
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Fanfare St. Caecilia
Spaubeek organiseert

Nationale team Zuid-Korea
naar Limburgs Handbal Dagen

“Kwajonge bie
Guus en Mien
op ut good”

Met het contracteren van het nationale team van Zuid-Korea hebben
de Limburgse Handbal Dagen een potentiële smaakmaker aan het
deelnemersveld toegevoegd.
Het is niet voor het eerste dat er Koreaanse handballers actief zijn
op het Sittard-Geleense parket. In 2009 nam het combinatieteam
K-Sports HC van Koreaanse en Japanse handballers onder leiding
van voormalig wereldhandballer Jae-won Kang deel aan het toernooi en sloot die editie af met een fraaie derde plaats. Het is juist die
deelname van K-Sports HC die ervoor heeft gezorgd dat Limburgse
Handbal Dagen ook in Zuid-Korea op de kaart zijn gezet.

Zaterdag 27 augustus 2016

De Koreaanse handbalfederatie heeft laten weten vereerd te zijn met
de uitnodiging om deel te nemen aan de 29e editie van Limburgse
Handbal Dagen. Het team bouwt momenteel aan een nieuw team en zal op diverse posities een verjonging doorvoeren. Deelname aan een sterk
bezet en gevarieerd LHD draagt bij aan de ontwikkeling van
het nieuwe team dat op de recente Aziatische kampioenschappen beslag legde op een zesde plek, aldus een
woordvoerder van de Koreaanse handbalfederatie.
De 29e editie van de LHD zal plaatsvinden in SittardGeleen op 27, 28 en 29 december 2016 en de
Limburgers OCI Lions en Targos Bevo zullen het
eveneens opnemen tegen het Halden Topphåndball,
Tenax Dobele, AA Avanca en Iran.

Op zaterdagavond 27 augustus 2016 organiseert de Uniformen Commissie van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek “Kwajonge
bie Guus en Mien op ut good".
Inschrijven voor € 10,00 per koppel kan
vanaf 19.30 uur.
Deze kaartavond vindt plaats aan de
Hobbelrade 68 in Spaubeek en start om
20.00 uur.
De opbrengst van deze avond komt ten
goede aan de Uniformen Commissie, die
zich tot doel heeft gesteld om Fanfare St.
Caecilia Spaubeek in 2016 te voorzien van
nieuwe uniformen.

MOL & GEURTS

M&G

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, re-styling,
maar vooral serieus vakwerk!
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HERSTOFFEREN LIMBURG.NL - Industriestraat 14 - ( Ha n d e lsterrein
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De Samenwerkende Fysiotherapeuten Beek/Spaubeek:

Etalagebenen: er is wat aan te doen!
Etalagebenen, ook wel claudicatio intermittens genoemd, is een veel voorkomende
vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. Volgens de laatste schattingen heeft 1
op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. De term etalagebenen
slaat op het feit dat mensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten staan, vanwege pijn
bij het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.
Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende, krampende pijn,
vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis,
op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Maar het is belangrijk dat u toch
blijft bewegen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een
looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of
ingrepen (dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.
Het is wetenschappelijk
bewezen dat ondersteuning bij
looptraining door een
fysiotherapeut betere
resultaten oplevert dan niet
begeleide programma’s:
niet alleen verbetert uw loopafstand maar ook uw conditie
en de kwaliteit van leven.
Looptherapie sluit het risico op
complicaties als bij dotterbehandeling uit en is daarom
de eerste keus bij behandeling
van claudicatio.
Jos van Stokkom (2e van links) is de claudicatiotherapeut van de samenwerkende
fysiotherapeuten Beek/Spaubeek.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met een van onderstaande
fysiotherapiepraktijken.

Jos van Stokkom Fysiotherapie
Musschenberg 12
6176 BD Spaubeek
046 - 443 41 11
www.fysiotherapiespaubeek.nl

Kuijs Fysiotherapie
O.L. Vrouweplein 31
6191 CG Beek
046 - 437 16 57
www.fysiofitcare.nl

Gorissen Fysiotherapie
Const. Hugostraat 17
6176 BS Spaubeek
046 - 443 43 81
www.praktijkgorissen.nl

Koninklijke
afsluiting
Onder de
Toren in Beek
Op donderdag 21 juli sluit
Harmonie St. Caecilia
het eerste deel van hun
muzikale jaar af met een
vrij toegankelijk concert
in het bejaardenhuis
Onder de Toren.
Het lichte programma dat
zowel drumband, blofluitgroep en harmonie spelen is
volledig afgestemd
op bewoners van het bejaardenhuis.
Iedereen die het gratis concert wil bijwonen is van
harte welkom.
Aanvang 19.00 uur

Burgervogelschieten en
Knolle Drolle
Zondag 11 september 2016
organiseert Schutterij
St. Laurentius Spaubeek
weer het Burgervogelschieten en het Knolle Drolle.
Iedereen die wil mee schieten voor het Koningsschap
van Spaubeek of die de
strijd van dichtbij wil mee
maken is van harte welkom.
Naast het
Burgervogelschieten zal een
“knol” zijn best doen om een
koper van een Knolle Drolle
lot blij te maken met de
hoofdprijs van € 250,- of
een troostprijs van € 25,-.
In de zomermaanden zullen
leden langs de deur gaan
met de loten. De opbrengst
van het inschrijven gaat naar
de parochie
Wie wordt de nieuwe
Burgerkoning of
Koningin in 2016?

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl

Tot ziens op zondag
11 september Schoolstraat
nabij Schutterslokaal;
Aanvang 15.00 uur.
Meer info op
www.schutterijspaubeek.nl
15
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Van horen
zeggen …
Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Waarschijnlijk is het een storm in
een glas water, maar er wordt
gefluisterd dat men in de kelder
van het nieuwe sportcomplex kan
zwemmen. Het staat uiteraard als
een paal boven water dat de
afgelopen regenperiode hier een
stevige hand in heeft.
Gezien de 2 afvoerputjes in de
doucheruimten en de 2
afvoerputjes in de gang van de
Caesarkantine, zal er niet zijn
afgeweken van het getal 2.
Het is tenslotte pompen of
verzuipen, hoewel in dit geval
beide een optie zou zijn.
We weten allemaal dat het toekomstige klimaat ons meer en
vaker de zegen van boven zal
bezorgen. Misschien dan toch een
paar afvoerputjes erbij?

G

Al is het maar om het hoofd boven
water te houden?
Of de grasvelden bovendien zo blij
zijn met al dat hemelwater?
Op het honkbalveld is er zelfs sprake
van “killer-peerlinken”, gemuteerde
regenwormen die het gras
aanvallen.
Er wordt zelfs gefantaseerd over
exploitatie van een ‘golfslagbad’
voor droge periodes.
Na de ronde van Limburg moest er
ook een dopingcontrole plaatsvinden.
Daar was kennelijk niet vooraf in
voorzien.
Uitwijken vanaf de berg naar Caesar
was mogelijk geweest; had zelfs de
laatste druppelaar op tijd over de
streep gehaald.
Iedereen blij!

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
16

Emes

AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

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

Raadzaam is dan ook om in het
vervolg eerst tot 3 te tellen (al is
het maar voor de afvoerputjes)
alvorens men “nutteloos” eten
verkwanseld voor een paar
miezerige zilverlingen. Wie maakt
de keuze?
Dit redt de economie toch niet
meer, maar wel het respect van de
medemens.

LEMMENS-HOVER

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

Over blij gesproken!
In deze hectische tijd, waarin het
gros van de mensheid hard moet
werken om zijn luxe leventje voort
te zetten, is de “vrijwilliger” een
verfrissende lentebries.
En hoewel het vaak wordt
geroepen: een vrijwilliger zit echt
niemand in het vaarwater.
Een vrijwilliger lijkt als twee druppels water op een beroepskracht.
Enig onzichtbare verschil zijn de
euro’s die de een wel krijgt en de
ander niet. Schouderklopjes en
bedankjes zijn hartstikke leuk,
maar daar ligt de (droge) kelder vol
van. Toch gaan ze door, belangeloos, met hart en ziel en dan hoor
je in de wandelgangen dat diezelfde hardwerkende vrijwilliger vijf
euro moet betalen voor eten dat
sowieso wordt weggegooid.
Een kwestie van keuzes maken;
maar wie maakt die keuzes hier?
Een beroemd man zei ooit: Waar
de gierigheid oppermachtig is, sluit
zij iedere andere hartstocht uit.
(Je zult er maar vrijwilliger, of nog
erger, bewoner zijn)

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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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

11e jaargang nr 7 (augustus )1986
….. De kerk van Spaubeek wordt 60 jaar. Het is de
laatste kerk die gebouwd is. De vorige kerken
stammen uit veel vroegere jaren. In geschriften
wordt de eerste kerk al genoemd in 1148. De
tweede kerk werd aan de Hoeve gebouwd en
kreeg de naam van “kathedrale kerk”omdat ze
geheel uit baksteen was opgebouwd. Voor de
derde kerk werd de eerste steen gelegd in 1925.
Zij kwam tot stand met heel veel donaties en een
grote geldelijke steun van bouwpastoor Beckers
….. Onze tekenaar en allesweter gaat weer de
nieuwe wijk in. De Windhaspel is zijn doel.
Hij geeft uitleg over deze naam en ook over
Schuttecleve, Windhaspel en Wouderpad.
….. In Spaubeek is voor de 15e keer een
rommelmarkt ten bate van de missionarissen.
Volgens de insiders: Wat op de rommelmarkt
niet gevonden wordt moet nog uitgevonden worden.
….. John Bannier werpt weer op ludieke wijze een blik op de
afgelopen raadsvergadering.
….. Volgende maand zal de Poolse dameshandbalploeg van
Katowice naar Beek komen om hun krachten met Caesar
te meten.
….. Onze dialectman heeft het nog steeds over “karre”.
Enkele leuke gezegdes:” Hae löp wie e paerd dat van de
koel aaf keump”; “ Mit de dauwkar vare”.; “De kar is opgesjlaage.”;”Eine Karhings.” Kent u deze uitdrukkingen?
Volgende keer geeft Frans Ramaekers uitleg.
….. De fanfare St. Callistus uit Neerbeek maakte een
geslaagde concertreis naar Fulpmes in Oostenrijk.
….. De bibliotheek staat in de schijnwerper. De landelijke
bibliotheekdag gaat niet ongemerkt voorbij. Er zullen
diverse acties zijn. Het motto is: “de bibliotheek thuis in
de buurt.”

….. Wie wordt kampioen van Beek handboogschieten.
Willem Tell uit Geverik, l’ Union uit Beek of Oranje uit
Neerbeek. De banen zijn uitgezet op de markt in Beek.
Vrije toegang. De strijd zal hevig zijn.
….. In Neerbeek is het eerste Nederlandse Dierenziekenhuis
geopend. Hier komen de dieren terecht die door de
dierenarts worden doorverwezen.
….. Er zijn diverse hoorzittingen geweest voor de procedure
aanwijzing luchtvaartterrein voor aanleg Oost-West baan.
We zullen in het kader van voorlichtingsbeleid u op de
hoogte houden van zaken rond de oost-West baan.
….. En de vakanties komen er aan.

Dus vlieg er eens uit. (als de Oost-West baan klaar is.)
Japo

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
17
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10
JAAR

FEESTKORTING WEGENS
10 JARIG JUBILEUM*
• GRATIS ZOMERCHECK
• Airco vullen € 70,• Min. 10% korting op alle reparaties
en onderhoud
• Airco reinigen € 20,• Koplampen polijsten € 25,• Bandenopslag incl. 2x wissels € 60,50
• MobiliteitService met EUR dekking € 50,• Er is meer korting:
Bel/mail ons of kom vrijblijvend langs

Themaconcert
Koninklijke Harmonie
St. Caecilia
Na enkele successen uit de afgelopen jaren, wordt ook dit
jaar weer een themaconcert verzorgd door Koninklijke
Harmonie St. Caecilia.
Dit themaconcert zal op zondag 13 november vanaf
15.00 uur plaatsvinden in de ASTA op de markt.
Dit jaar zit het concert vol verrassingen en laat de Harmonie
weer zien wat ze op muzikaal gebied in haar mars heeft.

Ons team bestaat uit 5 eerste monteurs,
waarvan 3 technisch specialist en 2 in opleiding.
Onze samenwerking met CarXpert zorgt ervoor dat wij
opgeleid blijven en de nieuwste ontwikkelingen voor zijn.
Wij beschikken over leenauto’s/fietsen
en een haal & brengservice.
* Acties geldig tot 28-10-2016
Burg. v. Meeuwenstraat 35
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

www.printsy.nl
18

Het hoofdthema van het themaconcert voor dit jaar is
‘Maestro’, naar het bekende televisieprogramma. Hierbij
zullen bekende ‘Baekenaeren’ enkele muziekstukken dirigeren. Zij zullen worden beoordeeld door een jury. Wie deze
bekende Baekenaeren zijn? Dat blijft nog even een verrassing…
Het repertoire van dit concert bestaat anders dan andere
jaren, uit verschillende genres en muziekstijlen.
Er zit voor iedereen dus wat bij. Naast moderne werken
komen ook klassieke stukken aan bod. Het thema Maestro
wordt gecombineerd met diverse muzikale verrassingen.
Zo zal dit jaar de Harmonie samen met de drumband een
stuk opvoeren, genaamd African Symphony.
In combinatie met het thema belooft dit dus een gevarieerde
middag vol sensatie en vermaak te worden.
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Gabriel Hulpmiddelen, al
ruim 8 jaar uw scootmobiel
en hulpmiddelen specialist
voor Beek en omstreken!

Bij Gabriel Hulpmiddelen kunt u terecht voor een groot
assortiment aan scootmobielen, rolstoelen, rollators, staopstoelen, hoog-laag bedden, toilethulpmiddelen en keukenhulpmiddelen.
Gabriel hulpmiddelen ONDERSCHEIDT zich in haar dienstverlening, u kunt niet alleen een goed advies bij de aankoop van
een hulpmiddel verwachten, maar u kunt ook terecht voor de
bijhorende service , onderhoud en reparaties! Hierin zijn wij
UNIEK in Beek. Onlangs hebben wij onze diensten uitgebreid
met verhuur en uitleen van hulpmiddelen. U kunt via de zorgverzekeraar een groot aantal hulpmiddelen gratis lenen, valt
een hulpmiddel niet onder de uitleen dan kunt u ook tijdelijk
een hulpmiddel huren!
Graag nodigen wij u van harte uit in onze winkel, voor een
kijkje of een kop koffie!
Ervaar zelf het verschil in prijs, service en advies!
Profiteer nu in Juli en Augustus van onze
ZOMERSE KORTINGEN op rolstoelen, rollators en
scootmobielen!

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

PEDM;H?D==EH:?@D;DLBE;H;DI>KJJ;HIHEBBK?A;D8;>7D=
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6e Kapellenwandeling
maandag 15 augustus 2016 te Beek

Het vertrekpunt van deze wandeling is om 9.00 uur bij
de Mariakapel aan de Molenberg te Beek. Evenals
voorgaande jaren is dit jaar wederom een grote plek
ingeruimd voor de natuur. De wandeling is ca. 12 km
lang met ongeveer halverwege een rustplaats in Elsloo.
Via het Siekendaal en de mooie Holleweg bereiken we
het buurtschap Hussenberg. Hier is bij de kapel een
korte pauze. Dan gaan we via enkele smalle paadjes een
pad langs de bosrand volgen, om zo in Terhagen te
geraken. Door het bos in Elsloo bereiken we in het oude
centrum de kapel bij de Augustinus kerk. Daarna gaan
we naar onze pauzeplaats.
Na het verlaten van de pauzeplaats brengen we een kort
bezoek aan het kapelletje aan de Kaakstraat.
Via het bos Medammerweide bereiken we de brug over
het spoor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Vanaf hier gaan we via Catsop en het Siekendaal terug
naar Beek.
Voor inlichtingen: Math Hulst 046-4371790

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
20
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Nieuwe huisarts in
Gezondheidscentrum
Neerbeek:
mv. E. Dorssers

IVN Spau-Beek
Zaterdag 6 augustus

Kroetwusjwandeling met IVN Spau-Beek

Vanaf 1 mei 2016 ben ik als
huisarts werkzaam in
Gezondheidscentrum
Neerbeek.
Langs deze weg wil ik mij
graag aan u voorstellen.

Kroetwusjwandeling half 11, vertrek Markt Spaubeek via het veld
richting Genhout en terug.
Duur wandeling ongeveer 90 minuten, gevolgd door bloembinden
op de markt 60 minuten.
Een oud gebruik dat de laatste jaren weer meer aandacht krijgt is het
zegenen van een boeket met veldkruiden, op het feest van Maria
Hemelvaart 15 augustus.
Echter zelfs als het veldboeket niet wordt gezegend is er nu de kans
om een mooie IVN-wandeling te maken waarin we de 7 kruiden
waaruit dit boeket traditioneel hoort te bestaan zelf verzamelen en
vervolgens gaan binden tot een mooi boeket om mee naar huis te
nemen als decoratie of, zoals vroeger, als bescherming tegen allerlei
soorten onheil.
In de kroetwusj horen te zitten, twee broodgraan soorten,
bijvoorbeeld tarwe en rogge, twee kruiden die een geneeskrachtige
werking hebben, bijvoorbeeld Duizendblad en Boerenwormkruid en
twee kruiden die het onweer zouden weren, Alsem en Koninginnenkruid / leverkruid. Als zevende hoort er walnootblad bij te zitten.

Mijn naam is Elsje Dorssers, ik ben geboren in
1985 en opgegroeid in Stein. Ik ben getrouwd en
sinds 2015 trotse moeder van een dochter.
Na de middelbare school ben ik in 2003 gestart
met de studie Geneeskunde in Maastricht.
Na deze in 2009 succesvol te hebben afgerond,
heb ik anderhalf jaar als poortarts gewerkt op de
Spoedeisende Hulp van het Sint Jans Gasthuis te
Weert. Van 2011 tot 2013 heb ik mij gespecialiseerd tot huisarts, waarna ik als waarnemend
huisarts in meerdere praktijken heb gewerkt,
waaronder anderhalf jaar als vaste waarnemer in
een huisartspraktijk in Haelen.

Tijdens de wandeling wordt er toelichting gegeven op het ontstaan
van de traditie en de betekenis en werking van de 7 kruiden. Het lint
met lengte van van 7 el waarmee de wusj gebonden moet worden
wordt tegen betaling van 1 euro verstrekt, maar men kan het ook zelf
meenemen.

Het werken binnen Gezondheidscentrum Neerbeek biedt mij nieuwe uitdagingen en kansen
om een langdurige behandelrelatie aan te gaan
met mijn patienten. Juist deze continuïteit maakt
het vak van huisarts zo mooi en was voor mij de
reden om mij te specialiseren tot huisarts.

Datum: Zaterdag 6 augustus. Start wandeling: 10.30uur
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis, slechts een kleine
vergoeding voor de bindmaterialen van 1 euro.
Geschikt voor kinderen.

Doordat ik al eerder vervangen heb binnen dit
team, weet ik uit ervaring dat ik te maken ga
krijgen met fijne, gedreven collega’s. Samen met
hen hoop ik kwalitatief goede zorg te kunnen
leveren aan tevreden patienten.

Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek
10:30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek

Wist u dat:
U kunt nu ook via onze internetsite, www.gcn.nl,
een afspraak maken bij uw huisarts.
En recepten kunt u bestellen via email:
bestelrecept@gcn.nl

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
Contactpersoon: Petra Driessen 0627 834 315

Luxe

VAN ALLE
MATEN THUIS

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Vakantieperiode
8-8-2016 t/m 27-8-2016

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

Gewijzigde openingstijden
in de vakantieperiode:

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

08.00 - 14.00 uur
gesloten
08.00 - 14.00 uur
08.00 - 14.00 uur
08.00 - 14.00 uur
08.00 - 14.00 uur
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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:

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

Deze maand: HET JUISTE BLUSMIDDEL
Een beginnende brand in uw woning
kunt u vaak zelf blussen.
Blus echter alleen zolang u zonder
moeite en gevaar kunt wegkomen.
Stop dus op tijd met uw bluspoging.
Belangrijker is om uzelf en uw
huisgenoten in veiligheid te brengen.
Bedenk ook dat rook vaak giftig is.
Rook inademen is dus
levensgevaarlijk!

SCHUIMBLUSSERS

Deze blussers kunt u ook gebruiken
voor elektriciteitsbranden. U herkent
ze aan een zwarte koker aan het einde
van de slang. Deze blusser is minder
geschikt voor huis-, tuin-, en keukengebruik, omdat u er wel goed mee om
moet kunnen gaan. Het uiteinde van
de koker wordt zeer koud ( -80°C),
zodat u derdegraads brandwonden
kunt oplopen. Houd de blusser daarom altijd aan het handvat vast.

Schuimblussers zijn zowel thuis als op
vakantie prima geschikt voor het blussen van kleine branden door vaste en
vloeibare stoffen.

Voordeel:
• Het laat geen reststoffen achter en is
daarom geschikt voor het blussen
van elektronische apparatuur.

Voordelen:
• Ze veroorzaken bij het blussen verder nauwelijks schade.
• Ze hebben een langere blusduur dan
poederblussers.

Nadeel:
• Vooral in een kleine ruimte zorgt de
blusser voor verstikkingsgevaar,
omdat de CO2 de zuurstof verdrijft.

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

KOOLDIOXIDEBLUSSERS

TIPS

POEDERBLUSSERS
Poederblussers zijn geschikt voor de
meeste branden in woningen. En ook
voor auto's, caravans, zomerhuisjes
en boten.
Voordelen:
• Het poeder is droog, zodat de bus
niet kan roesten.
• Poederblussers zijn relatief goedkoop.
Nadelen:
• Het poeder kan gaan klonteren. Dit
kunt u voorkomen door de blusser af
en toe even om te keren.
• Het poeder geeft veel schade aan
elektronische apparatuur.
• Het poeder is moeilijk op te ruimen.
Hiervoor kunt u het beste een industriële stofzuiger gebruiken. Gebruik
vooral geen water!
22

• Controleer of de blusser nog verzegeld is.
• Kies altijd voor een inhoud van minimaal 2 kg. Een kleinere blusser is te
snel leeg.
• Laat de blusser regelmatig controleren door de leverancier.
• Laat de blusser na gebruik bijvullen,
ook als hij niet helemaal leeg is. Zo
weet u zeker dat er een volgende
keer nog genoeg in zit.
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.
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Thea toert naar Den Haag
Een keer of drie per jaar reist Thea
Demandt-Slakhorst met een groep geïnteresseerden uit Beek en omstreken
naar onze Hofstad om een bezoek te
brengen aan de Tweede Kamer. Daar
krijgt de groep dan een rondleiding door
het gebouwencomplex en ze kunnen
ook een stukje meemaken van een echt
debat.
Uiteraard is er ook altijd een gesprek gepland met de schoonzoon van Thea,
Martijn van Helvert. Hij is lid van de
Tweede Kamer en heeft altijd de
Limburgse vlag uithangen als weer een
groep uit Limburg te gast is.
Als het weer het toelaat, staat er nog
een korte wandeling langs de hofvijver
op het programma. Het eindigt met een
hapje in Dudok, een restaurant tegenover de Tweede Kamer.
De wachtlijst om mee te gaan wordt
steeds aangevuld. Tijdloos een gesprek
met Thea, die namens het CDA in Beek
ook Burgerlid is van de commissie
Grondgebiedszaken.
Wat een succes die reizen!
Hoe kan dat?
Het blijft er een beetje in zitten. Vroeger
organiseerde de familie Demandt met
EBAD-Tours ook reizen. Het zit in het
bloed. En nu doe ik dat ook weer een
beetje. Alleen gaan we Nu met de trein.
Meestal attendeer ik deelnemers op de
speciale NS-bonnen die je soms bij het
Kruidvat of elders kunt kopen.
Het is een heel interessante
dag. Je loopt de hele dag op
plekken die je normaal alleen
van het nieuws kent. En alle
bekende figuren lopen daar
gewoon los rond. De reis en de
rondleiding kost niets. Je hoeft
alleen zelf voor het treinkaartje
en het eten te zorgen. Dat doen
we altijd rond de lunch in het
Kamerrestaurant en 's avonds
in Dudok.

ken. Dan kan iedereen toch nog een
woordje Limburgs praten in Den Haag.
En je kunt een Kamerlid eens die vraag
stellen, die je altijd al had willen stellen.

mijn schoonzoon Martijn met een knipoog zegt: "U betaalt allemaal genoeg
mee aan dit gebouw. Dus wees welkom!"

Waarom doet u dit?

Bent u al een bekende in de
Tweede Kamer?

Ik vind het leuk om mensen dichter bij
de politiek te brengen. er wordt veel gesproken over politici en de politiek, niet
altijd positief. Maar als je echt gaat kijken en even doorvraagt, dan zie je dat
het ook allemaal mensen zijn met een
gezin en een familie, die allemaal
Nederland een stukje mooier willen
maken. Dan hoef je het nog niet met ze
allemaal eens te zijn, maar je kunt hun
inzet wel respecteren.
En daarnaast is het een hele leuke dag
voor iedereen.
En wat vindt het CDA-Beek ervan?
Het CDA-Beek vindt dit een hele fijne
actie. Het is ook geen actie voor CDAleden. Iedereen mag meegaan. Je hoeft
geen grote kenner te zijn van de politiek.
Het is een reis voor iedereen. Want zoals

Tsja, de rondleiders van de CDAKamerfractie weten al hoe laat het is als
ik weer bel. Hahaha. Dan staan ze weer
paraat. Ik moet zeggen dat de rondleiders van de CDA-fractie hele interessante rondleidingen geven. Hoofd-rondleidingen Ernst van Wely heeft ook echt
leuke anekdotes paraat bij veel plekken
in de Kamer. Echt een aanrader.
Wat moeten we doen als we
meewillen?
Laat het me weten. Stuur mij een mail
(theademandt@gmail.com) en als we
weer een mooie groep hebben, dan
prikken we weer een datum.
Houd de NS-bonnen-acties van het
Kruidvat in ieder geval in de gaten!
Hahaha.

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Gespecialiseerd in
medische
Shockwave-therapie

En zo ziet u uw
schoonzoon dus ook
regelmatig aan het werk?
Ja het is natuurlijk heel mooi
om te zien hoe Martijn daar te
werk gaat tussen en met al die
bekende politici. Alle mensen
die meegaan vinden het ook
leuk om hem in de fractiekamer van het CDA even te spre-

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

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl

Langweide 35
De Leesakker 24

046-4862857
040-2217188

info@sian.nl
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in beeld
Foto’s: Loe Bergers

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
24

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

Aflevering 126

Goed voorbereid trekken velen er weer op uit. De voorbereiding is voor iedereen anders. Niets mag vergeten worden.
Dat is een gegeven van alle tijden, maar de aandachtspunten zijn in de loop der jaren wel enigszins veranderd.
Voor wie met eigen vervoer gaat wordt ieder vrij hoekje benut om iets in te duwen, misschien ligt er zelfs in een
‘verloren’ hoekje een afbeelding van St. Christoffel als onbewuste ‘verzekering’, voor een goede reis en behouden thuiskomst.
In lang vervlogen jaren werd het wagenpark van een reisbureau voor het uitrijden vaak door de pastoor gezegend en zo kon
men dan in het volste vertrouwen op weg, zich beschermd wetend door Gods onaflatende hulp.
Van deze voorbereiding is bovenstaande foto een stille getuige.
De plaats van handeling zal duidelijk zijn, maar de heren op de foto zijn misschien niet meer zo bekend.
Wie weet de namen van deze personen nog?
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
25
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9 oktober 2016 - Asta cultuurcentrum, Beek

Het centrum van Europa
met muziek en dans
Gaat U met ons mee?
Wij maken een muzikale reis door Europa met zang en dans.
Wij brengen U naar vele Europese landen.
Met z’n allen starten we in het Noorden en reizen via de Oostzee, Noordzee,
Ierse Zee, Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee en de Adriatische Zee.
Wij reizen verder naar Oostenrijk en via Duitsland komen we uiteindelijk weer
terug in Beek. Onderweg doen we vele landen aan met hun specifieke dans en
zangstijlen.
U krijgt een wervelende show voorgeschoteld waar dans en zang in elkaar
overlopen.
Aan deze muzikale reis werken
mee:
Dans Studio FAME onder
leiding van Vanessa Matern
Mannenkoor Beeker Liedertafel
onder leiding van Dion Ritten.
Caroline Hoffman en haar leerlingen.
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij:
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek
Leden Mannenkoor Beeker Liedertafel
Via de website: www.beekerliedertafel.nl
Het evenement begint om 14.30 uur.
(Zaal open om 14.00 uur).
Entreeprijs bedraagt in de voorverkoop: € 12,50

26
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Sla de handen in elkaar en zie waar het toe leidt
Ouders zijn betrokken geweest bij het vernieuwen van de speeltuin aan de
Potterstraat/Gewandervoetpad in Spaubeek.
Na onderzoek bleken er geen voorzieningen aanwezig te zijn voor de leeftijden vanaf 6 jaar tot 12 jaar.
Donderdag 16 juni jl. is de
speeltuin, die uitgebreid is
met toestellen feestelijk
heropend.
Wethouder van Es was
hierbij aanwezig en voor
de kinderen was er een
ijsje.
De speeltuin was versierd.
In de wijk was iedereen
uitgenodigd om bij deze
opening aanwezig te zijn.
Het is voor Spaubeek een
opsteker dat deze speeltuin met mogelijkheden
weer aantrekkelijk is voor
de oudere jeugd uit het
dorp.

Een oproep van de Gemeente
-in de wijk- om gezamenlijk ideeën
te bespreken om tot een frisse
speeltuin te komen binnen een
vastgesteld budget, is positief
ontvangen en heeft tot genoemd resultaat bijgedragen.
Meerdere bijeenkomsten in het
MFC, hebben geleid tot een nieuw
plan.

Met vriendelijke groet,
namens het comité:
Bente de Rijke
Jasmin Kusters
Daan Thommassen

Speciaal voor de Lente/Zomer:

Bohemian Summer Arrangement:
Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

Uitgebreide luxe gezichts/
verwenbehandeling t.w.v. € 62,50
(Vraag naar de kadobon)

Uw adres voor:
huidverbetering, wellness en visagie
pedicure- en manicurebehandelingen
speciale wenkbrauwbehandelingen
gelcolor
Heirstraat 56, 6191 JV Beek
046 – 4377188 / 06 – 36077302
www.marionmoling.nl
info@marionmoling.nl

Anbos gecertificeerd/
Erkend leerbedrijf
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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Bezoek Mobiele
Vastelaoves Ambassade
Beek succesvol

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

De Mobiele Vastelaoves Ambassade van De 3-kes bezocht
zaterdag 18 juni de gemeente Beek.
Om klokslag 10.03 uur begon de roadshow op het Onze Lieve
Vrouwe plein in Beek.
Wethouder Thijs van Es had de eer om het openingswoord te
mogen doen en de ‘Laeve de 3!-vlag’ in de top te hijsen.
De delegatie van de Doorzetters uit Neerbeek mocht samen
met enkele BCL-bestuurders meedoen aan het ‘Limburgs
Vastelaoves Dartspel’.
Vanzelfsprekend werd het speciale Laeve de 3!-leed van
W-Dreej ook ten gehore gebracht.

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

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

www.bloemerievangurp.nl
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Meer informatie, foto’s en een filmpje op
www.bcltreffen2016.nl.

juli-aug. 2016 NB no. 7:Layout 1

30-06-2016

09:44

Pagina 29

De 4 AVONDWANDELINGEN die het IVN Spau-Beek
verzorgt zijn weer anders dan voorgaande jaren.

IVN Spau-Beek

Laat u verrassen door de mooie wandelingen die door ons glooiende
landschap, verborgen paadjes en prachtige holle wegen gaan. Bij de
meeste avondwandelingen zien we schitterend zonsondergangen die
het fotograferen zeker waard zijn. Laat u verrassen door de afwisselende wandelingen in uw eigen gemeente.
Vertrek steeds om 19.00 uur. Deze wandelingen duren ca. 2 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Wandelingen niet geschikt voor kinderwagens. Deelname is gratis.

Maandag 22 augustus
1e avondwandeling
± 8½km.

Woensdag 24 augustus
3e avondwandeling
± 5km.

Vrijdag 2 september

Bij de eerste van de 4 avondwandelingen lopen we richting Aalbeek.
Bezoek regelmatig onze website voor de
juiste informatie of kijk in de weekbladen.

Nu lopen we vanaf Kasteel Gen
Broek door het Kelmonderbos naar
Geverik en terug naar de parkeerplaats bij
kasteel Gen Broek.

Avondwandeling
vleermuizen
zoeken

Vertrek19.00 uur vanaf:
Fam. Kösters
Dorpstraat 142
6176AE
Veldweg oprijden en achter het huis
parkeren.
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Dinsdag 23 augustus
2e avondwandeling
± 7½km.

Vertrek19.00 uur vanaf:
Kasteel Gen Broek
Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek Lb

Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Parkeerplaats Biesenhof
20.30 uur.

Donderdag 25 augustus
4e avondwandeling
± 7km.

De tweede avondwandeling lopen we vanaf
het station Spaubeek richting
Eijkenkuilsweg, dit is een van de mooie hollewegen terug naar het station Spaubeek.

Bij deze laatste is de serie van vier
avondwandelingen starten we bij
de sport velden De Haamen in
Neerbeek. Nu lopen we dor een
afwisselen landbouw gebied.

Vertrek19.00 uur vanaf:
NS station Spaubeek.
Op 't veldje 1
6176 BJ Spaubeek

Vertrek19.00 uur vanaf:
Sportacomodatie De Haamen.
De Haamen 1
6191 HV Beek

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Adres:
Biesenweg 1, 6164 RA Geleen
Voor info zie
www:ivnspaubeek.nl
of René van den Heuvel
06 - 53738966

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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek

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

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

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

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl

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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'Beek Toen en Nu' deel twee
Vorig jaar vierde de
Heemkundevereniging Beek haar
40-jarig jubileum.
Een van de activiteiten was de
presentatie van het boek ‘Beek
Toen en Nu’.
Deze uitgave was een groot succes:
de eerste druk was na een week
uitverkocht en de tweede druk na twee
weken.

Gevelke Prins Mauritslaan
De samenstellers van het boek zijn nog
eens de archieven van de
Heemkundevereniging ingedoken en
hebben een honderdtal foto's van panden ontdekt, die uit het straatbeeld zijn
verdwenen.

Kermis in Beek, 1932

Adsteeg 1910

De opzet is om deel twee uit te brengen
in de serie
‘Beek Toen en Nu’.
Dit boek zal net als
deel een weer
foto's bevatten van
panden van vroeger
nu.
Daarnaast worden
ook cafés opgenomen die de
afgelopen honderd
jaar binnen de
gemeente Beek
aanwezig waren.
Inmiddels zijn al
ruim honderd
panden gevonden,
waar in het verleden
een café was
gevestigd.

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

De Heemkundevereniging is nog op
zoek naar foto's van verdwenen panden
en informatie over Beekse cafés.
Men kan reageren via
foto@heemkundebeek.nl of bel even
met Paul Mennens 046 4374251.
Paul Mennens

Palladium, 1970

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
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Evenementenrooster

in de Carmelwijk
Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip voor
veel mensen geworden. Deze jaarlijkse vrijmarkt
wordt voor de 29ste keer gehouden op de groenvoorziening midden in de wijk.
Dit jaar wordt de vrijmarkt gehouden op
zondag 7 augustus a.s.

2016-2017
7 augustus
27 augustus

Een vrijmarkt die begon met 25 standhouders uit de
wijk maar nu is uitgegroeid tot een gezellig rommelsnuffel-evenement met voor elk wat wils en ruim
125 standhouders van binnen en buiten de wijk.
Of u nu een “oude” fiets zoekt of een “bijna” nieuwe
jas, het is er allemaal te vinden. Bent u iemand die
graag snuffelt, dan kunt u naar hartenlust rondlopen
op de vrijmarkt. Zoekt u dat ene speciale dingetje?
Wie weet vindt u dit op de vrijmarkt.

Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek

22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
Traditionele Kelder Zolder Markt, georganiseerd door Mannenkoor Beeker Liedertafel
Tijdstip: 8.00 - 17.00 uur.
27 augustus

Kwajongconcours, Hobbelrade 68 Spaubeek, aanvang 20.00 uur, inschrijven v.a. 19.30 uur.

28 augustus

Zomer-Wandel-Festival, Hobbelrade 68 Spaubeek – wandelroutes 5, 10, 20 km
(5 km ook mogelijk met een speurtocht) en feest op eindpunt.

3 september

Alternatief Schuttersfeest Genhout 13.00 uur, Hoeve Bruls Printhagen

11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek
11 september Genhout Molenfeesten, Organisatie C.V De Sjravelaire, Plaats St.Hubertusmolen Genhout
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
16 t/m 19 sept. Zwem4daagse Beek
16 september 10 jaar De Limburgse Boereblaoskapel Oktoberfest Im September m.m.v Wir sind Spitze.
17 september De Limburgse Boereblaoskapel en uit Duitsland, Berthold Schick und seine Allgau6.
18 september BoereBlaos Festijn: Boerebrunch en optreden van 7 uitstekende Blaaskapellen.
18 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Accordeonvereniging Elsloo
24 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
24 september Octoberfest met het Open Spaubeekse Kampioenschap Boomstamzagen.
Multifunctioneel Centrum 't Roadhoes in Spaubeek, organisatie: de Auwt Prinse Sjpaubik
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

De organisatie nodigt u dan ook van harte
uit om eens een kijkje te komen nemen op
zondag 7 augustus a.s.
van 10.00 uur - 17.00 uur op de vrijmarkt.
Uiteraard is er gelegenheid om de
inwendige mens te versterken met een
hapje en/of drankje.
Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een standplaats), bel de bewonerslijn van
de Wijkraad “De Carmel”, 046 - 428 01 50. Of kijk
op www.vrijmarktbeek.nl
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

3 oktober

Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.

5 oktober

Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.

9 oktober

Najaarsconcert met zang en dans door Mannenkoor Beeker Liedertafel,
in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur

16 oktober

Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,

19 oktober

Lezing over allergie verzorgd door mevrouw Yola de Vries. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

20 oktober

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

27 oktober

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

30 oktober

30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka

30 oktober

H. Mis voor overleden leden en leden van gemengd koor Canta Libre. 10.00 uur in de

gastkoor Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf

kapel te Geverik
31 okt. t/m 3 nov. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
2 november

Lezing over Sinterklaas door mevrouw Annie Schreuder. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

5 november

Kroningsavond van de 65e Lichtkoningin, 20.30 uur in Asta

13 november Thema Concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta cultuurcentrum
17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

Vincentiusvereniging Beek

20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur

Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

10 en 11 dec. St. Lucia weekend
11 december Kerstmarkt, georganiseerd door Gemengd Koor Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur in
gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. Toegang gratis.
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

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

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
27 april

Queensparade Beek
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

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

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

Wandelpad Spaubeekerveld gerealiseerd
De gemeente Beek heeft onlangs een wandelverbinding aangelegd tussen de Hoolstraat en de
Putbroekerweg te Beek. Door de realisatie van de wandelverbinding is een nieuw ommetje
toegevoegd aan het uitgebreide wandelnetwerk van de gemeente Beek.
Het pad is te bereiken via de ingang langs het Jodenkerkhof en via de Hoolstraat. Het pad is afgezet middels
houten palen en voorzien van gras.
De realisatie van het wandelpad was het laatste onderdeel
van het project Gebiedsontwikkeling Beek. Binnen dit project zijn in diverse deelprojecten maatregelen getroffen ter
verbetering van de toegankelijkheid van het buitengebied,
het creëren van extra recreatieve mogelijkheden, aanvullende waterberging en landschaps- en natuurontwikkeling.
Enkele projecten die zijn uitgevoerd zijn onder andere:
-

Natuurontwikkeling Eykgraaf;
Aanleg waterbuffers buitengebied;
Realisatie ruiter- en menroute;
Verbeteren toegankelijkheid Kelmonderbos en park
Genbroek;

32

- Aanleg levensbomenbos;
- Realisatie vrijliggend fietspad Grootgenhouterstraat;
- Aanleg wandelverbinding Spaubeekerveld.
Het project is mede gesubsidieerd door de provincie
Limburg en het Regiofonds Westelijke Mijnstreek.
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Whatsapp buurtpreventie in Beek
groot succes!
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie
en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en
verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Whatsapp kan ingezet worden als een
moderne digitale vorm van buurtpreventie.
De voordelen van een Whatsapp buurtpreventiegroep
Gebruikers kunnen met Whatsapp gratis berichten met
elkaar uitwisselen en bestanden delen. Het grote voordeel
van Whatsapp buurtpreventie is dat je elkaar snel een
berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen als je een verdachte situatie in de buurt ziet.
Er zijn inmiddels in vrijwel alle wijken in Beek, Neerbeek,
Geverik, Genhout en Spaubeek Whatsapp buurtpreventiegroepen actief. Meer informatie over het aanmaken
van een Whatsapp groep kun je vinden op:
http://www.whatsapp.com
Spelregels buurtpreventie-app
Het opzetten van Whatsapp buurtpreventiegroep is een
burgerinitiatief waarvoor geen vaste regels gelden. Om
een dergelijke buurtpreventiegroep succesvol te laten zijn,
is het wel verstandig enkele regels van te voren af te
spreken. Als voorbeeld zouden de volgende regels kunnen
worden gehanteerd:
• Meld zaken die er verdacht uitzien of acuut zijn in relatie
tot de veiligheid in de buurt.
• Volg bij het zien van een verdachte situatie de zogenaamde SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer 112 of
0900-8844, App om uw waarneming bekend te maken
aan anderen, Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te
gaan om contact te maken met de persoon).
• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of
0900-8844.
• Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar
weten of 112 al gebeld is!
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden,
discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen
regels/wetten.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen
toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van
meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht,
huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type
en het kenteken.

• Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor
bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
De gemeente Beek ondersteunt de ontwikkeling van
Whatsapp buurtpreventiegroepen door de wijken waar de
buurtpreventiegroepen actief zijn te voorzien van
Whatsapp buurtpreventieborden.
Aanmelden
Wilt u weten of in uw buurt een Whatsapp buurtpreventiegroep actief is of wilt u zelf een Whatsapp buurtpreventiegroep aanmelden neem dan contact op met de gemeente
Beek, Paul de Jonge, bereikbaar via tel. 046 – 43 89 222
of via info@gemeentebeek.nl of met de politie via
wijkagentbeek@limburg-zuid.politie.nl.
Extra Toezicht
Naast de Whatsapp-buurtpreventiegroepen zet de
gemeente ook extra Buitengewone OpsporingsAmbtenaren
(BOA’s) in om overlastsituaties te voorkomen door zichtbaar aanwezig te zijn en preventief te handelen. Om direct
te kunnen inspelen op overlastsituaties kunt u bij verdachte
situaties en overlastsituaties het gehele jaar op de vrijdagavond tussen 20.30 uur en 04.30 uur en in de maanden
juli en augustus ook op de andere avonden in de week
gebruik maken van een speciaal hiervoor vrij gemaakt
telefoonnummer 046 - 4389297. Voornoemde situaties
kunt u dan doorgeven via dit telefoonnummer. Zo kunnen
de BOA’s samen met de politie direct actie ondernemen.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Toe aan een break?
Het zorgen voor een naaste kan veel voldoening
geven, maar soms ook zwaar zijn. Veel mantelzorgers
hebben af en toe behoefte aan even tijd voor zichzelf
en vinden het prettig als ze dan hulp kunnen vragen
aan een vrijwilliger. Zo ontstaat er tijd en aandacht
voor uzelf, en kunt u weer opladen om met nieuwe
energie verder te gaan.
Neem gerust contact op voor een eerste kennismakingsgesprek met de coördinator (Peggy van den
Ham) van het project Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek zodat zij u kan uitleggen wat de vrijwilliger
voor u kan betekenen. Of met het Steunpunt
Mantelzorg-WM voor meer informatie.
U kunt maandag t/m vrijdag tussen 12.00u – 14.00u
contact opnemen met Peggy van den Ham, 06 - 40646528
als u een vraag heeft voor Praktische Hulp Mantelzorg
Beek. Of via e-mail phmzbeek@piw.nl.

Van links naar rechts: Maarten Weh
rens Steunpunt Mantelzorg,
Peggy van den Ham vrijwillig coördin
ator PHMZ,
Astrid Vermeulen Steunpunt Mantelzo
rg

Voor overige vragen over mantelzorg kunt u terecht bij het
Steunpunt Mantelzorg-WM.
Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens 046-4575700,
mantelzorg@piw.nl.
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Gemeente start uniek maatwerktraject
voor werklozen
De gemeente gaat mensen met een bijstandsuitkering een uniek maatwerkprogramma aanbieden, dat
gericht is op het begeleiden naar werk. Het programma bestaat uit het verbeteren van werknemersvaardigheden, in combinatie met het aanleren van een gezonde en verantwoorde leefstijl. Voor dit
laatste aspect wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van Sportlandgoed De Haamen.
Het belangrijkste doel van het programma
‘Vitaal aan het Werk’ is om mensen die (langdurig)
werkloos zijn effectief en gericht te begeleiden
naar werk. Voor een duurzame stap naar het bedrijfsleven is naast motivatie en het beschikken
over de juiste vaardigheden ook de fitheid van
werknemers erg belangrijk. Het doel is daarnaast
dan ook om mensen die al langere tijd niet meer
werken, een bepaalde werkregelmaat, gezonde
vrijetijdsbesteding en een verantwoorde leefstijl
aan te leren.
De oude brandweerkazerne in Beek zal voor dit
programma worden gebruikt als “leer/werkplaats”.
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Het is de bedoeling hierbij ook de wijksteunpunten
in o.a. Neerbeek en Spaubeek actief te betrekken.
Wethouder Thijs van Es: “We slaan als gemeente
samen met De Werkmeester en stichting Relim de
handen in elkaar met een uniek programma
waarbij we samen met alle betrokken organisaties
werken aan het bieden van een duurzaam
perspectief op werk voor mensen. Een maatwerkprogramma waarbij binnen de begeleidingsperiode
ook regelmatig bewegen, sociale interactie en een
gezonde leefstijl aan bod komen. Bovenal een
gericht leer/werktraject dat perfect aansluit op de
arbeidsmarkt. Maar ook de opstap naar een
structurele regionale maatwerkvoorziening in de
gemeente Beek.”

Duurzaamheidslening
Bespaar energie én geld
Als particuliere eigenaar of huurder van een woning denkt u vast wel eens: kunnen mijn
woonlasten niet wat lager? Ja, uw woonlasten kunnen omlaag. Door uw huis energiezuiniger te
maken. Energiebesparende maatregelen in en aan uw huis verlagen uw energierekening en dus
uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler.
Energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn echter ook vaak prijzig. Gemeente Beek wil het u
gemakkelijker maken. Als woningeigenaar kunt u bij de
gemeente goedkoop geld lenen om uw woning écht energiezuinig te maken. Dat is de Duurzaamheidslening.
Hoe werkt de Duurzaamheidslening?
De Duurzaamheidslening biedt
een financieel steuntje in de rug
bij het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de
woning. U leent tegen een vaste
lage rente en er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht.
De Duurzaamheidslening heeft
een looptijd van 10 jaar tot een
bedrag van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. U kunt minimaal
€ 2.500 en maximaal € 15.000 lenen.
Wat zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening?
De gemeente bepaalt of u voor een Duurzaamheidslening
in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de
voorwaarden in de Verordening Duurzaamheidsleningen.

Deze vermeldt onder meer wie een lening kan aanvragen
en welke energiebesparingsmaatregelen in aanmerking
komen voor de Duurzaamheidslening. Denkt u daarbij aan
voorzieningen zoals een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en thermisch dubbel glas.
De Verordening Duurzaamheidsleningen kunt u vinden op de
website van de gemeente:
www.gemeentebeek.nl.
Hoe vraagt u een Duurzaamheidslening aan?
Met een aanvraagformulier dat
op de website van de
gemeente is te vinden kunt u
aangeven waar u een
duurzaamheidslening voor wilt
inzetten. Na goedkeuring door
de gemeente ontvangt u het SVn aanvraagformulier
Duurzaamheidslening. De lening wordt bij een positieve
financiële toetsing verstrekt door het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting. Vervolgens kan de aanvrager van de
lening de energiebesparende maatregel uitvoeren. De
aanvrager kan zelf de leverancier uitkiezen.
Meer informatie is te vinden op www.gemeentebeek.nl.
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Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs
Tijdens de vrijwilligersavond op 23 november 2016 reikt de gemeente Beek in samenwerking met
het vrijwilligersplatform voor de vijfde keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit. Dit is om
de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te moedigen.
U of het bestuur van uw vereniging mag individuen, teams of groepen voordragen voor de
sport-, cultuur- en waarderingsprijs. Deze
kandidaatstelling mag betrekking hebben op
eigen vereniging c.q. leden, maar ook kandidaatstelling van verenigingen c.q. personen buiten de
eigen geleding is toegestaan. Een kandidaatstelling moet voorzien zijn van een motivering en
moet passen binnen de te stellen toetsingcriteria.
Per prijscategorie kan één persoon, team of
groep winnen.
Voordragen
Wilt u iemand voordragen, dan kunt u dit doen
door het voordrachtformulier in te vullen dat u
kunt vinden op www.gemeentebeek.nl/
verenigingsondersteuning.
Wij verzoeken u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat en een motivering waarom hij/zij
kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars
van de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.
Aanmelden kan tot 16 oktober 2016. Het vrijwilligersplatform kiest vervolgens per
categorie een winnaar.

De prijzen en criteria
Sport- en cultuurprijs
Toetsingscriteria
- Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en publicitair
karakter en/of
- Bovenlokale/internationale uitstraling en/of
- Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of
individuele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren.
- Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal niveau.
- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2015-2016.
Waarderingsprijs
Toetsingscriteria
- Andere activiteiten met een uniek karakter en/of
- De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger verbonden
zijn aan de vereniging / instelling / stichting.
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere
vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren.
- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2015-2016.
- Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond treedt,
maar voornamelijk "achter de schermen" bezig is.
- Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Eijkelenberg,
verenigingsconsulent Gemeente Beek, via info@gemeentebeek.nl of
046 – 43 89 222.

Wie komt in aanmerking voor de
Jeugdvrijwilligersprijs?
Heel veel jongeren in Beek doen vrijwilligerswerk. Om het vrijwilligerswerk onder de jongeren
te stimuleren is de jeugdvrijwilligersprijs Beek in het leven geroepen.
Op 23 november 2016 worden voor de vierde keer de
jeugdvrijwilligersprijzen uitgereikt. Jongeren kunnen
worden genomineerd voor deze prijs.
Voor wie?
Het jeugdlintje is bedoeld voor Beekse jongeren van
11 t/m 23 jaar. Om een prijs te kunnen krijgen moeten zij

36

zich inzetten voor anderen (mantelzorg, vereniging, stichting). Denk hierbij aan een inzamelingsactie organiseren,
wekelijks boodschappen doen voor een buurvrouw of helpen bij de vereniging.
Ga naar www.gemeentebeek.nl/verenigingsondersteuning
voor de criteria en om een voordracht te doen.
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Starterslening
Droomt u ook van de aankoop van uw eerste woning?
De gemeente Beek heet u graag welkom in onze
gemeente. Daarom steunen wij de aankoop van uw
eerste woning door middel van de ‘starterslening’. De
starterslening is een aanvullende lening op de eerste
hypotheek, bedoeld voor iedereen die voor het eerst
een woning koopt in de gemeente Beek, maar niet
genoeg inkomen heeft om de financiering rond te
krijgen.
Het is dus zeker zinvol om de mogelijkheden voor een
starterslening na te gaan. Meer informatie over de
starterslening is te vinden op de gemeentelijke
website: www.gemeentebeek.nl > Leven & Wonen >
Wonen en Verhuizen > Starterslening.
Tevens is nadere informatie te verkrijgen via de
website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederland: www.svn.nl

Drugsmeldpunt
Westelijke
Mijnstreek
Drugsoverlast?
Meld het!
Ziet u mensen op
straat openlijk
handelen in drugs?
Of heeft u andere
signalen of overlast
die te maken
hebben met drugs?
Meld dit bij het
Drugsmeldpunt
Westelijke
Mijnstreek.
Dit kan ook anoniem. Melden kan via telefoonnummer
046-477 8510. Het Drugsmeldpunt is 7 dagen per
week, 24 uur per dag beschikbaar.
Als u buiten kantooruren belt, dan hoort u eerst dat de
gemeente gesloten is. Als u vervolgens aan de lijn
blijft wordt u doorverbonden met het Drugsmeldpunt.

Veilig over straat,
veilig thuis?
Voelt u zich, als oudere, wel eens onveilig in het
dagelijks leven? Dan is een veiligheidscoach
misschien iets voor u!
• Wat doe ik als ik op straat of aan de voordeur wordt
aangesproken door een verkoper?
• Aan wie mag ik mijn DIGID, BSN of banknummer
geven?
• Hoe ga ik om met de praatjesmaker aan de telefoon die
ik niet ken?
• Waar stop ik mijn portemonnee veilig weg?
• Hoe zat dat ook weer met veilig pinnen?
Allemaal vragen die wij regelmatig horen van met name
oudere mensen. Daarom wordt er op dit moment een
grote groep vrijwilligers opgeleid tot Veiligheidscoach.
Wat is een veiligheidscoach?
Veiligheidscoaches zijn vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid
om het veiligheidsgevoel onder ouderen te verhogen. Zij
kunnen u tips en trucs geven, met als doel u weerbaarder te
maken in het dagelijks leven en bewust te maken van mogelijke risico’s. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld
door het geven van een presentatie aan een groep. Of door
begeleiding in de praktijk. Ze gaan dan bijvoorbeeld samen
met u op pad om u tips te geven om onveilige situaties te
voorkomen. Dit allemaal met
als doel dat u zich veiliger
voelt in het dagelijks leven.
De opleiding voor deze vrijwillige veiligheidscoaches is
opgezet door de gemeente
Beek, Partners in Welzijn en
de ouderenverenigingen.
Ook de wijkagenten zijn
betrokken bij het project.
Iets voor u?
Wilt u meer informatie over
wat een veiligheidscoach
voor u kan betekenen?
Of wilt u zich aanmelden?
Dan kunt u contact opnemen
met Astrid Vermeulen van
Partners in Welzijn,
via 046 - 45 75 700 of
maatjesbeekmailto:@piw.nl.
Aanmelden kan individueel
of als groep.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

De Haamen krijgt 10 sportrolstoelen
ten behoeve van aangepast sporten
Op 28 juni jl. heeft het Nederlands Handbal Verbond
(NHV) 10 sportrolstoelen overhandigd aan wethouder
Thijs van Es en wethouder Hub Schoenmakers. Zij hebben de sportrolstoelen vervolgens weer overgedragen
aan Tom van Vliet van Stichting De Haamen. Handbalvereniging BFC heeft de ambitie om een team voor het
rolstoelhandbal te vormen. Ook zijn de sportrolstoelen
te gebruiken door andere binnensportverenigingen.

lessen voor mensen met een beperking. Ook de andere
verenigingen die actief zijn op Sportlandgoed De Haamen
bekijken de mogelijkheden om hun sportaanbod uit te
breiden ten behoeve van deze speciale doelgroep. Met de
beschikking over 10 professionele sportrolstoelen worden
deze verenigingen hierin verder gefaciliteerd.
De gemeente Beek heeft de
10 sportrolstoelen aangeschaft via het NHV. Het NHV
voorziet landelijk meerdere
handbalteams van kwalitatief
goede sportrolstoelen. Door
de landelijke gezamenlijke
inkoop is dit kostenvoordelig.
Voor Beek gaat het om een
kostprijs van in totaal
€ 5.000.
Mensen met een beperking
die geïnteresseerd zijn in
rolstoelhandbal, kunnen zich
melden bij handbalvereniging BFC.

In Sportlandgoed De Haamen staat een breed sportaanbod en professionele begeleiding voor mensen met een
beperking, chronisch zieken en ouderen centraal. Veel
Beekse verenigingen zijn in dit kader actief in het realiseren van een sportaanbod voor deze doelgroepen. Zo kunnen mensen met een lichamelijke beperking reeds terecht
bij BC Genhout om te badmintonnen, heeft V.V. Caesar
een G-team en biedt ook JKA Karate Do Weng speciale

Aangepaste openingstijden zomer
Gedurende de zomerperiode gelden er aangepaste openingstijden voor het zwembad, het beweegprogramma en
de horeca van De Haamen. Kijk voor meer informatie over
de aangepaste tijden op www.dehaamen.nl.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Judith van Veen via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

• Facilitator recreatieve activiteiten (V1712)
We zijn op zoek naar gekwalificeerde vrijwillige ‘facilitators’ om de recreatieve activiteiten van het project
‘TeamUp’ op de verschillende locaties te faciliteren. Als
facilitator ben je onderdeel van een enthousiast team van
minimaal vier andere vrijwilligers.

• Coördinator Computer Doe- en Leercentrum Beek
(CDL) (V1648)
Het Computer Doe en Leercentrum (CDL) organiseert
verschillende computercursussen en workshops voor 50plussers. We zijn op zoek naar een Coördinator die o.a.
de volgende taken voor zijn rekening neemt, is voorzitter
bij CDL vergaderingen (algemene vrijwilligers, docentenoverleg) en onderhouden van contacten met PIW, andere
organisaties.

• Vrijwilligers voor in de peuterspeelzalen in Beek
(V1717)
De vrijwilliger ondersteunt de leidsters bij de dagelijkse
werkzaamheden in de peuterspeelzaal en wordt ook door
hen aangestuurd en begeleid. Het werk bestaat o.a. uit
het assisteren van de leidsters bij het begeleiden van de
kinderen tijdens de activiteiten, het voorbereiden van de
activiteiten en het verrichten van lichte huishoudelijke
taken.

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

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:

• Begeleider(ster) bij jeugdactiviteiten (V1065)
De Vakantiepas is een boekje vol met activiteiten, die alle
basisschoolleerlingen van de gemeente Beek ontvangen
voor de Herfst-, Kerst- en Meivakantie. Voor het begeleiden en organiseren van de activiteiten zijn we op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die hier in de vakanties
steeds een paar uurtjes voor vrij willen maken. Uiteraard
zijn er ook vergadermomente1x per 2 maanden.
• Vrijwilliger gezocht om samen boodschappen te doen
(B1753)
Voor een mevrouw uit Beek met een oogziekte, waardoor
ze de verpakkingen niet meer kan lezen, zoeken we een
vrijwilliger die samen met haar de boodschappen kan
doen en de verpakkingen kan (voor)lezen.

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

Zomers
Shoppen
Open
Podium
Zet je talenten,
vereniging of sportclub in de picture
en geef je op via
info@makadobeek.nl

gezellig

boodschappen

winkelen

www.makadobeek.nl

makkelijk

