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weer naast interessante
terugblikken op georganiseerde
activiteiten een scala aan evenementen
in de nabije en soms zelfs verre toekomst.
Soms zit het een organisatie ook wel eens
tegen in de voorbereiding. Zo leest u dat het
‘Zomerlicht festival’ dit jaar door omstandigheden helaas niet kan doorgaan.
Fanfare St. Caecilia in Spaubeek timmert al 150 jaar met succes aan de weg.
Er is weer voldoende gelegenheid om sportief en verantwoord te bewegen.
Van gemeentewege wordt u gewezen op de mogelijkheid om via digitale wegen
informatie in te winnen en tevens ook om mee te werken aan de strijd tegen
kanker.
Zelf zullen zij onkruid op verharde oppervlakten gaan bestrijden zonder
chemische middelen. Er zijn zelfs tips om hieraan mee te werken, uittrekken is
ook een mogelijkheid.
Kansen vinden jullie hier dus op allerlei gebied en straks kunt u ook ook nog
actief gaan meewerken aan de leefbaarheid in uw kern!
Laat u verrassen en blijf niet alleen aan de kant staan kijken wat er zoal
gebeurt.
Wordt onderdeel van het gebeuren,
dat is nog interessanter.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier
met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie

Gemeente info:
- Gaan mijn buren verbouwen? . . . . . . . .
- Vergroot de Hoop;
Snoeihard tegen kanker! . . . . . . . . . . .
- Werkt u mee aan de leefbaarheid
in uw kern? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Onkruidbestrijding zonder
chemische middelen . . . . . . . . . . . . .
- Wat kan het STEUNPUNT MANTELZORG
voor u betekenen? . . . . . . . . . . . . . . .
- Beweegmarkt en fitheidstest
wederom groot succes . . . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . .
- Groenbelevend Beek
Samen werken aan een nieuw plan
voor openbaar groen . . . . . . . . . . . . .
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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)

UW SPECIALIST
VOOR DE PERFECTE BARBECUE!!!
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VV Caesar maakt inhaalslag!

V O E T B A LV E R E N I G I N G

Caesa r / Vos Investment Groep
Het is een mooie opening om met de
woorden van de secretaris in de uitnodigingen die er werden rondgestuurd
“nieuwe kantine, nieuwe kleedaccommodaties en ook nieuwe ideeën”
te beginnen.

De beste gelegenheid voor dit evenement is nu al gekozen; een dag in het
Pinksterweekend, al jarenlang HET
(feest)weekend van de ‘ familie’ Caesar.
Een prachtig vooruitzicht dat niemand
wil missen.

Ook de daarop volgende uitspraak;
“onze club kent natuurlijk ook jubilarissen”, een understatement dat klinkt
als een klok.

Veelal weet de mogelijke jubilaris zelf
wel wanneer zijn datum is gekomen,

Deze doelgroep heeft de afgelopen
jaren door allerhande, ook voor de
schrijver onbekende oorzaken, weinig of
geen voldoende aandacht gekregen.
Maar er is beterschap beloofd met de
belofte om van de feestelijke huldiging/
viering van de jubilarissen in de toekomst (weer) een jaarlijks terugkerende
evenement te maken.

maar in aflevering 2016 waren er veel
waarvan de ‘ UVD al verlopen was’.
Toch deed dit de pret niet drukken ook
zij wisten wel, ”eens komt het”.
Een echt ‘chapeau’ voor het Bestuur dat
een oude traditie niet zomaar opgeeft en
behoorlijk nieuw leven heeft ingeblazen.

Voor de volledigheid zullen we de laureaten van dit jaar in willekeurige volgorde
binnen hun categorie vermelden.
Jubilaris 25 jaar lid

Jubilaris 40 jaar lid

Jubilaris 50 lid

Jubilaris 60 jaar lid

Ralph Huntjens
Peter Beckers
Frans Keulen
George Stevens
Ton Verpoort

Rob Gelissen
Wim Knols
Henk Lacroix
Gerrie Luijten
Bert Meertens
Wiel Zelissen

Michel Peters
Harrie Pisters
Wil de Rooy

Math Paes

Allemaal van harte gefeliciteerd
3
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Prettig ouder worden in Beek
De lokale partij BBB-NDB nodigt u uit om dinsdag 21 juni de
seniorenbijeenkomst bij te wonen.
Denk en praat mee over wat goed gaat en beter kan in Beek.
Wat houdt u bezig? Veiligheid, eenzaamheid, zelfstandig blijven
wonen, afval, verkeersoverlast?
Houd de regie over uw leven en maak het bespreekbaar.
Ouderenmishandeling
Tijdens de vorige seniorenbijeenkomst hebben we
aandacht besteed aan een veilig thuis voor ouderen.
Ouderenmishandeling is moeilijk te herkennen en
gebeurt meestal achter gesloten deuren.
Een deskundige van de KBO heeft de signalen
toegelicht om psychische mishandeling, fysiek
geweld, financiële uitbuiting en verwaarlozing op te
merken. Op verzoek van de aanwezigen gaan we
deze bijeenkomst dieper in op de gestelde vragen.
Hoe kunnen we alerter zijn op
misstanden bij ouderen?
Hoe moeten we handelen bij een
Een gedeelte van de aanwezigen bij de vorige seniorenbijeenkomst.
vermoeden van mishandeling?
Waar kunnen we terecht om mogelijke ouderenmishandeling te melden?
Interessante vragen die een medewerker van Veilig Thuis van de GGD Zuid-Limburg uitgebreid gaat
beantwoorden.
Actuele thema’s
De BBB-NDB bespreekt tijdens de seniorenbijeenkomst onderwerpen die nu aan de orde zijn. De algemene opmerking
van de aanwezigen na de vorige bijeenkomst was dat zij het heel boeiend vonden en nieuwe dingen hadden gehoord.
Ook waardeerden zij het dat er gelegenheid was voor het stellen van vragen over hun woonomgeving en hun beleving
van Beek. Zij kregen ter plekke antwoord of werden daarover naderhand geïnformeerd. Maak dus van de gelegenheid
gebruik en praat mee of kom luisteren. Iedereen steekt er wat van op.

Senioren bijeenkomst BBB-NDB
Dinsdag 21 juni 2016
19.00 – 21.00 uur
Asta Cultuur Centrum

Aanmelden
Laat u horen en kom samen met buurtgenoten naar onze bijeenkomsten
met interessante thema’s. Wij verzoeken u zich even aan te melden bij
raadslid Paul Montulet via 06 -18 45 14 26 of per mail
paul.montulet@bbb-ndb.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met de
gespreksonderwerpen per mail of post.

Meer informatie
U kunt zelf ook gespreksonderwerpen aandragen.
Is er iets waarover u meer wilt weten?
Of wilt u meer informatie?
Wij helpen u graag verder.
De koffie met vlaai staat
21 juni a.s. voor u klaar.
Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl
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Vakantieweek 2016
van KVW Neerbeek
Stichting KVW Neerbeek zal voor de 39e keer een vakantieweek
organiseren voor alle kinderen uit Neerbeek (en omgeving).
Traditiegetrouw is dit de laatste week van de schoolvakantie.
Dit jaar dus van 29 augustus t/m 2 september.
De kinderen kunnen zich inschrijven voor Durp of voor Kamp.

Vakantieweek Durp:
Dit is voor kinderen uit groep 1 t/m 5.
Iedere dag zullen er van 9.00 tot
16.00 uur vanuit het gemeenschapshuis
activiteiten georganiseerd worden.
Dit zijn o.a. speurtocht, spellen, toneel,
knutselen. We sluiten de week af met
een busreis naar een speeltuin waar de
kinderen zich een dag kunnen
amuseren.
De kosten voor deze week bedragen
€ 30,- per kind.
Vakantieweek Kamp:
Deze week is voor kinderen uit groep
5 t/m 8.
Zij verblijven een hele week in
kampgebouw ’t Luukske in Wellerlooi.
Een greep uit de activiteiten die de
afgelopen jaren georganiseerd zijn;
Zeskamp, kampvuur, spooktocht, zelf
koken (survival), mini festival,

playbackshows, en veel meer……
Deze geheel verzorgde week kost
€ 65,- voor het eerste kind en € 55,voor het tweede kind uit één gezin.
Zowel in Durp als op Kamp worden
alle activiteiten rondom een thema
georganiseerd.
Inschrijven voor deze week kan t/m
9 juli a.s. via www.kvwneerbeek.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Fam. Hofkamp
046-4361113 / 0615907992 of een
mail sturen naar info@kvwneerbeek.nl.
Vergeet ook onze flessenactie niet!
We zullen op 9 juli door de straten van
Neerbeek gaan om hier statiegeldflessen (kratten) op te halen.
Uw bijdrage hebben we nodig om de
Vakantieweek net dat beetje extra te
kunnen geven.

Zomerlicht
festival
Beste mensen,
Mede namens
het bestuur van
de stichting
Zuyd Events en
organisator van
het Zomerlicht
festival laat ik u het volgende weten:
Wij hebben besloten om het
Zomerlicht festival op
25 en 26 juni 2016
niet door te laten gaan.
Mede door (te) late subsidie- en
sponsor garanties krijgen we de begroting voor deze 3e editie niet rond.
Er is nog gekeken om entree te heffen
i.p.v. gratis toegankelijk, maar daarmee gaat de laagdrempeligheid verloren, het mooie park zou dan ook door
hekwerk ommuurd worden.
Ook is bij minder goed weer het risico
groot dat er veel minder publiek zal
komen opdagen wanneer er entree
moet worden betaald.
We vinden het erg jammer. We bekijken nog de mogelijkheden voor een
nieuwe invulling van het evenement
voor 2017.
Een aantal artiesten welke zouden
optreden bij het Zomerlicht festival
zijn inmiddels geboekt voor een ander
festival in de regio, het Local Heroes
Festival op 13 augustus in
Valkenburg.
Dit festival wordt door stichting Zuyd
Events i.s.m. Openluchttheater
Valkenburg georganiseerd.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Zuyd Events,
Joyce Hamers
www.zomerlichtfestival.nl
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De samenwerkende fysiotherapeuten
Beek - Spaubeek
• Snel een afspraak
• Samen voor kwaliteit
• Alle specialisaties verenigd

Jos van Stokkom
Spaubeek
www.fysiotherapiespaubeek.nl

Kuijs Fysiotherapie
Beek

Jubileumweekend Fanfare
Op zaterdag 9 juli heeft de jubileumcommissie van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de Coronas
(www.coronas.nl/home/) uitgenodigd.
Deze stand-up popband speelt door
het hele land zalen
plat en staat bekend
om de geweldige
interactie met het
publiek. Zo speelt
de band enkele
eigen nummers,
maar draait de
avond vooral om
aangedragen
verzoeknummers.
Verder worden
sommige nummers ook nog eens in andere stijlen gespeeld.
Met andere woorden, dit feestje mag u niet missen!

www.kuijsfysiotherapie.nl

Gorissen Fysiotherapie
Spaubeek
Ruud Gorissen
Fysiotherapie Spaubeek

www.praktijkgorissen.nl

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
gesloten
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 16.00 uur

7ddWijhWWj(+#(-=[b[[d
med_d]_dh_Y^j_d]Z[ped$db
6

Maar er is nog meer nieuws! Op deze avond zullen niet alleen de Coronas optreden. Zij worden namelijk bijgestaan
door Big Band Time Out in dit avondvullende programma
in Asta Cultuur Centrum Beek.
Entree in de voorverkoop is slechts € 15,-, aan de kassa is
de entree € 17,50.
Voorverkoopadressen: Hubertushuis Geleen,
Muziekland Beek, Asta Beek, MFC Spaubeek en
via secretariaat@fanfarespaubeek.nl

PEDM;H?D==EH:?@D;DLBE;H;DI>KJJ;HIHEBBK?A;D8;>7D=
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e St. Caecilia Spaubeek 150 jaar • 9 en 10 juli 2016
Op zondag 10 juli luisteren fanfareorkest
en drumband gehuld in volledig nieuwe
uniformen om 10.30 uur een H. Mis op
in de St. Laurentiuskerk in Spaubeek,
speciaal voor het jubileum.
Uiteraard kunt u deze bijzondere jubileummis bijwonen.
Om 14.30 uur bent u allen van harte
welkom op de receptie van
Fanfare St. Caecilia in MFC ’t Raodhoes te
Spaubeek.
Na de receptie zal de trekking van de jubileumloterij plaatsvinden.

Tevens zal een optreden worden verzorgd
door niemand minder dan de
Janse Bagge Bend.
Deze Bend is natuurlijk geen onbekende
in het Limburgs land en komt speciaal
voor het 150-jarig jubileum van
Fanfare St. Caecilia naar Spaubeek.
Kan het nog beter?
Ja, dat kan!
De entree voor dit middagoptreden is
namelijk gratis!
Hopelijk tot ziens in dit geweldige
weekend!

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
microdermabrasie
harsen/waxen
mesotherapie
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

Sanderboutlaan 9 • 6181 DN Elsloo • T 046 - 437 72 70 • www.boursgroep.nl

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....

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN
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PADDENSTOELEN uit DE
Een gebouw met veel betegelde ruimtes
die dus nu voor zijn paddenstoelenproductie uitstekend van pas komen.
Hoe hij tot deze vorm van ‘paddenstoelen productie’ is gekomen?
Met als grote passie voor tuinieren en
koken zit je al snel in duurzame hoek.

Het is even zoeken op het grote industrieterrein Technoport Europe rond vliegveld Maastricht-Aachen-Airport naar
een klein bedrijf dat in een vrij kort tijdsbestek al een naam heeft opgebouwd
door in de prijzen te vallen.
In 2015 de aanmoedigingsprijs van de
Beekse winkeliersvereniging Beek Bloeit
en in 2016 de MKB Limburg prijs.
Eindelijk in een linkse bocht ligt, je zou
haast zeggen een verlaten leegstaand
pand, met een grijze stenen gevel waar
een groot opvallend spandoek met
daarop “Zwamburg, duurzame paddenstoelen uit Limburg” hangt.
De deur staat wijd open en ik word al
verwacht door Rob Hermans eigenaar
van de paddenstoelenkwekerij.
Het bedrijf is gehuisvest in de diverse
ruimten van het voormalige Techno
Point, de voormalige cateraar van de
luchthaven.

8

En om zijn bedrijf heel duurzaam
te maken volgt Rob de principes
van de “Blauwe Economie”.
De basis van de Blauwe Economie
ligt in de natuur, door goed te kijken naar deze natuur kunnen we
komen tot een duurzame manier
van produceren en consumeren.
Het is een andere manier dan economisch denken.
Er wordt in de basisbehoeften
voorzien met wat lokaal voorhanden is en er is geen plaats voor
afval.
In een ‘blauw business model’
worden er altijd verschillende inkomensstromen
gegenereerd,
onder andere door afval / output
van het ene proces te gebruiken
als input voor een ander proces.
In dit geval is dit zichtbaar door
het afval (lees koffiedrab) te gebruiken als grondstof voor de teelt
van paddenstoelen, is deze
grondstof ‘uitgewerkt’ (dus afval
wordt) gaat deze als compost
weer als bodem verbeteraar naar
de landbouw. De cirkel is rond!

Maar nu weer even terug naar het
begin.
Het proces begint als hij bij de diverse
‘leveranciers’ de koffiedrab in grote emmers gaat ophalen en vervolgens hiermee een mengsel (substraat) maakt met
mergelgruis, koffieschillen, schimmels
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DE KOFFIE
en een bepaalde hoeveelheid water.
Dit mengsel, wordt in een ronde kunststof zak opgehangen zodat de schimmels beter hun werk kunnen doen.
Waarom ronde zak?
In de natuur groeien de schimmels veelal op ‘ronde’ bomen waardoor deze
schimmels zich van nature ook beter
door een zak gaan verdelen.

Gaat de schimmel nu als oesterzwam
zichtbaar groeien dan zal er in de zak
een klein sneetje worden gemaakt zodat
de vrucht zich buiten de zak verder kan
ontwikkelen en in een later stadium kan
worden geoogst. Bij elke zak kan dat
vier keer gebeuren, dan wordt de inhoud
gedroogd en gaat als grondverbeteraar
naar de boer. Dit afval is helemaal reukloos en smaakloos.
De geoogste zwammen vinden de weg
naar hun afnemers die ook veelal de
‘leveranciers’ zijn van de koffiedrab.
Een leerzaam bezoek waar zowel
economie- als landbouw- en natuurkunde onderwijs werd gegeven.
Zou u nu zelf ook op uw eigen
aanrecht oesterzwammen willen
kweken van uw eigen koffiedrab?
Dan kunt u voor € 15,- bij Zwamburg
een speciale kweek emmer (Growkit)
kopen en aan de slag gaan.
Kijk voor meer informatie op
www.zwamburg.nl.
George Stevens
9
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Sportfysiotherapie in Beek/Spaubeek op de kaart gezet
De fysiotherapiepraktijken van Jos van
Stokkom en Ruud Gorissen in Spaubeek en
Kees Kuijs in Beek hebben de handen ineen
geslagen om de sportfysiotherapeutische
zorg in de gemeente
Beek/Spaubeek/Neerbeek te optimaliseren.
"Sportfysiotherapie is een vak apart. De
sporter is gebaat bij vlotte diagnosestelling en behandeling. Het gaat er bij de
sporter niet alleen om om pijnvrij bewegen mogelijk te maken maar ook dat hij
of zij weer pijnvrij sport kan beoefenen
op het niveau dat de sporter gewend is
te doen. Dit noemen we sport-specifiek
revalideren. Dit betekent dat de fysiotherapeut uiteindelijk met de sporter ook
op het sportveld zal gaan trainen als dat
nodig is. Dit vereist specifieke kennis
van de fysiotherapeut en de sportfysiotherapeut is hiertoe opgeleid" aldus Jos,
Ruud en Kees. Rick van den Berg is de
sportfysiotherapeut van de samenwerkende fysiotherapeuten en werkzaam in
de praktijk van Kees Kuijs in Beek.
We hebben de sportfysiotherapeutische
zorg ook uitgebreid richting de sportverenigingen. Zo ondersteunen we sportverenigingen met een blessurepreventie

programma, aanpak van eerste hulp bij
sportongevallen (EHBSO) en verzorgen
we aanvullende, sportspecifieke conditietrainingen tijdens het sportseizoen
maar voornamelijk ook gedurende de
zomer- of winterstop. Dit noemen we
Off-Seasontrainingen

onze begeleiding bij blessurepreventie,
EHBSO of aanvullende (off season)trainingen, neem contact op met
Rick van den Berg, sportfysiotherapeut.
Email: rvdberg@fysiofitcare.nl,
tel.: 0464371657.

Werkwijze
Heeft u een sportblessure neem dan
contact op met een van de samenwerkende fysiotherapiepraktijken van Kuijs,
Gorissen of van Stokkom en dan zal op
korte termijn een afspraak voor u geregeld worden.
Sportspreekuur
Op maandag van 17.00-18.00 uur is er
een sportspreekuur bij Kuijs
Fysiotherapie. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Rick van den Berg.
Bent u als vereniging geïnteresseerd in

Rick van den Berg, sportfysiotherapeut

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande fysiotherapiepraktijken.

Jos van Stokkom Fysiotherapie

Kuijs Fysiotherapie

Gorissen Fysiotherapie

Musschenberg 12
6176 BD Spaubeek
046 - 443 41 11
www.fysiotherapiespaubeek.nl

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

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

MOL & GEURTS

M&G

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, re-styling,
maar vooral serieus vakwerk!
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Fanfare St. Antonius presenteert:
CANADIAN BRASS in Heerlen

Bij gelegenheid van haar 100-jarig
bestaan in 2017 presenteert Fanfare
St. Antonius uit Genhout met gepaste
trots het unieke optreden van één van
’s werelds beroemdste
brass-ensembles: CANADIAN BRASS.
Op hun tour door Europa, volgend jaar
in 2017, komt dit koperkwintet eenmalig
naar Nederland om in het theater van
Heerlen het eeuwfeest met de fanfare te
vieren. Bent u een liefhebber van levendige en virtuoze blaasmuziek, grijp dan
uw kans en zorg dat u dit geweldige
evenement niet mist.

Canadian Brass timmert al meer dan 40
jaar aan de weg met wereldwijd meer
dan 2 miljoen verkochte albums en uitverkochte optredens in Amerika,
Canada, Europa, Australië, Japan en
China. De groep heeft een breed repertoire dat varieert van de bekende klassieke werken tot hedendaagse arrangementen die speciaal voor het ensemble
zijn gecomponeerd. Maar ook nummers
van bekende popartiesten worden op
onnavolgbare wijze ten gehore gebracht. Een optreden van Canadian
Brass staat garant voor een avond vol
entertainment, virtuositeit, spontaniteit,

maar vooral plezier! Ieder muziekstuk
getuigt van de ongekende muzikaliteit
van deze blazers.
Het concert vindt plaats op
zondag 2 april 2017 om 19.00 uur
in de Rabozaal van het Parkstad
Limburg Theater in Heerlen.
Tickets vanaf € 25,00 zijn vanaf heden
te koop via de website van het theater;
http://www.parkstadlimburgtheaters.nl.
Grijp uw kans om bij deze unieke show
aanwezig te zijn en bestel nu al uw kaarten voor het te laat is!

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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NACHTWACHT ‘DE BAEKER KLEPPERMEN’ b
het Europees Treffen voor Nachtwachters e
Inleiding
Na het geweldig geslaagde Europees Treffen van Nachtwachters en Torenblazers
2015 in Beek was het de beurt aan Faaborg in Denemarken om dit evenement voor
2016 te organiseren. De leden van de Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft
waren hiervoor uitgenodigd en daar werd driftig gebruik van gemaakt. Ruim 100
Zunftleden en bovendien 80 begeleidende personen kwamen opdagen en werden
gezamenlijk gehuisvest in Hotel Faaborg Fjord.
De Baeker Kleppermen

Deze is vrij toegankelijk en er is
voldoende parkeergelegenheid in een
nabij gelegen wei die toegankelijk is
via de straat Hobbelrade.

Leer Kwajongen,
in één avond!
Zaterdag 18 juni

Ook De Baeker Kleppermen waren met
een representatieve afvaardiging aanwezig. Negen kleppermen en zeven begeleidende echtgenotes vertrokken met
vijf personenauto’s voor een tocht van
ca. 800 KM, waarvan ca. 17 KM met een
veerboot over de Kleine Belt vanaf het
vasteland Jutland naar het schiereiland
Funen (Deens Fyn). Dit is na Seeland het
grootste eiland van het land.
Door Duitsland werden de autosnelwegen gebruikt via o.a. Bremen en
Hamburg. Omdat met name de autosnelwegen rond Hamburg telkens op de
zondag na Hemelvaartsdag enorm druk
zijn, werd besloten om op maandag 9
mei terug te keren naar Beek. Dat dit

Op zaterdag 18 juni a.s. kan iedereen,
jong en oud, op één avond leren kwajongen. De spelregels worden uitgelegd
en er worden demonstratiepartijen
gespeeld. Inschrijfgeld is € 5,- p.p.,
waarna gratis kan worden deelgenomen
aan het Kwajongconcours op zaterdag
27 augustus “bie Guus en Mien op ut
good” (Hobbelrade 68).
De cursus kwajongen vindt plaats op
zaterdag 18 juni a.s. om 20.00 uur in
MFC ’t Raodhoes Spaubeek.
Aanmelden vóór vrijdag 17 juni bij
funs.aelmans@gmail.com.

De kanonnen bij de haven van Faaborg,
waarmee middels 30 schoten de deelnemers
en begeleiders aan het Europees Treffen 2016
werden begroet. (Foto Michael Jensen)

geen overbodige luxe was bleek wel op
de heenreis toen vele caravans en campers op weg waren naar de stranden,
want een temperatuur van 25-27 graden
C lokte natuurlijk velen naar het verkoelende water.
De veerboot werd om 14.00 uur genomen en rond 15.00 uur werd het hotel bereikt. Op maandag werd uit Faaborg vertrokken om 10.00 uur en Beek werd om
ca. 20.00 uur bereikt met dankbare herinneringen aan dit jaarlijkse evenement.
Funen en Faaborg
Funen is tegenwoordig met bruggen en
tunnels met Jutland en Seeland verbonden. De belangrijkste stad op het eiland
is Odense waar in het verleden ook eens
het Europees Treffen werd georganiseerd. Funen wordt ook wel de ‘Tuin van
Denemarken’ genoemd. Een heel bekende persoon die op Funen werd geboren, is de sprookjesschrijver Hans
Christian Andersen (1805).
In 2007 zijn in Denemarken de provincies afgeschaft. Zo verdween ook de
provincie Funen en werd het aantal gemeenten van 31 teruggebracht naar
acht. Hiertoe behoort ook de gemeente
Faaborg-Midtfyn. Funen maakt thans
deel uit van de regio Zuid-Denemarken.
De plaats Faaborg telde in 2007 7265 inwoners. Er is een haven met verschillende veerdiensten.

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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• 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
12

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

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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’ bezocht van 5-8 mei
s en Torenblazers 2016 in Faaborg (Dk)
Met een Shuttle Bus
werden de aanwezigen
terug gebracht naar het
hotel voor een gezellig
samen zijn en het
avondeten.

De Helligåndskirken (=Heilige Geestkerk) in Faaborg
Op vrijdagvoormiddag
(Foto Gilboa Levi)
kon met genoemde bus
de stad worden verkend. In vele restaurants kon door het park en de vele bezoekers
gebruik worden gemaakt van maakten kennis met de tradities in het
aangeboden bijzondere me- land van herkomst van betrokkenen.
nu’s. Om 17.00 uur werden de
deelnemers in tenue met de Rond 17.00 uur werd met bussen de teZicht op het hoofdgebouw van Slot Egeskov met rechts een
rugreis naar het hotel gemaakt, waarna
hellebaard met hoed van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ bus naar het centrum verom 19.00 uur het feestbanket een aanvoerd
om
rondtochten
langs
(Foto Ben Arts Beek)
meerdere café’s te maken. In vang nam met een prima begeleidingsFaaborg of Fåborg werd al in 1229 een de aula van een school werden rond orkest. Op het einde van deze avond
vestingstad. De stad bezit nog één stads- 19.00 uur de deelnemers verwend met werd door Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ het zogenoemde Protokolpoort, de Vesterport. Het is één van de een bijzonder etentje.
lied gezongen, waarin op een humoristitwee stadspoorten, die Denemarken rijk is.
De zaterdag was volgepland met activi- sche wijze het Treffen in Beek de revue
De opvallende klokkentoren (Klokketårn) is teiten. Vooreerst werd een royale treinrit passeerde. Dat werkstuk werd door de
een restant van de al rond 1550 afgebro- met een antieke trein naar de plaats aanwezigen alom gewaardeerd.
ken St. Nicolai Kirke. De klokken doen nog Korinth gemaakt. Daarna met bussen
steeds dienst voor de Hellingåndskirke, die verder naar Slot Egeskov. Op Funen Op zondag 8 mei werd het Europees
zelf geen klokken heeft. Vier maal per dag staan meer dan honderd landhuizen, Treffen afgesloten met een Oecumeworden er op het carillon psalmen ge- kastelen en paleizen. Slot Egeskov met nische Gebedsdienst in de Helligspeeld. Kenmerkend voor Faaborg zijn de gracht en prachtige tuinen dateert uit de åndskirken (dat gebeurde voor de eerste
binnenplaatsen en de vakwerkgebouwen.
zestiende eeuw en wordt bewoond door keer sinds 1536!). Aansluitend werd op
een heuse graaf. Behalve kasteel en tui- het marktplein het in 1994 door De
Programma
nen is er ook een automuseum, een Baeker Kleppermen aan de Zunft aangeboden vaandel overgedragen aan de
Evenals in Beek had de organisatie ook in doolhof voor kinderen, exposities van
nachtwachter van Obertilliach in Oostpoppenhuizen,
antieke
kleding
enz.
Faaborg veel vrije tijd ingepland, waardoor
Tirol, in welke plaats in 2017 het
de gasten op eigen initiatief stad en omge- In de fraaie ridderzaal werd de
Europees Treffen zal worden gehouden.
ving konden verkennen. Op 5 mei Zunftvergadering gehouden, de jaarver(Hemelvaart) werden de deelnemers met gadering. De Zunftmeister en de Met het zingen van de Hymne der
een Kanonen Salut bei Voigts Minde verCeremonienmeister werden herkozen. Nachtwächter und Türmer werd het
welkomd. Vervolgens werd nabij de kanon- Voor de begeleiders werd door gidsen Europees Treffen 2016 in Faaborg,
nen de gebruikelijke groepsfoto genomen, een rondgang over het domein gemaakt. onder tropische omstandigheden, afgewaarna men ontvangen werd op het raad- Tegen het middaguur werd aan de deel- sloten.
huis met een begroetingstoespraak door nemers een uitstekende sandwich in het
de 2e burgemeester, die ook vorig jaar in park aangeboden. De nachtwachters en Jacques Aussems, secr. Nachtwacht
Beek aanwezig was.
torenblazers maakten een rondgang ‘De Baeker Kleppermen’

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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DHL Express Euro C

Elk jaar vindt in Lommel, België, de jaarlijkse DHL Express
EuroCup plaats. 27 landen strijden dan om de voetbalbokaal en cheerleadertrofee. Allemaal medewerkers van DHL
Express, men kan dus spreken van een collegiaal wedstrijdgevoel. Dat is het ook, totdat de finales naderen.
Uiteraard wil dan elk land die felbegeerde trofee mee naar
huis nemen.
DHL Express Nederland heeft een voetbal- en een cheerleaderteam, bestaande uit medewerkers van diverse DHL
Express vestigingen door het gehele land. Ook DHL
Express Beek behoort daarbij en met drie voetballers en
twee cheerleaders, is ons dorp royaal vertegenwoordigd.
Robbin Simenon, Jelle Teheux en Maarten Oostijen als

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Robbin Simenon en Jelle Teheux

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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o Cup 2016
oranjeverdedigers en Linda Sanders en
Corianne Vosdellen als cheerleaders.
Nu is het voor een landje als Nederland
bijna onmogelijk op te boksen tegen atletische Oostbloklanden, maar ondanks
die bijna militaire dril routines, ging het
Nederlandse Cheerleaderteam na het
uitvoeren van een perfecte special performance als 4e door naar de finale op
zondag. Uiteindelijk behaalde het
Nederlandse Cheerleaderteam de vijfde
Europese plaats. Een geweldige prestatie waar iedereen enorm trots op is en
een ervaring die niemand het team meer
afneemt.
Oranje mag dan geen atletisch land zijn,
als er één ding is wat dit land kan, is het
voetballen. Moeiteloos werd elke wedstrijd gewonnen. Onze Robbin scoorde

Het is een feit: Oranje is kampioen!
met een geweldige kopbal een goal
tegen Roemenië en enkele wedstrijden
verder stonden de leeuwen ineens in de
finale.
Tegenstander Frankrijk maakte geen
schijn van kans. Uitslag 2-0 voor Oranje,
met twee briljante goals, waarvan een
goal van DHL medewerker Jelle uit…,
juist ja: Ons eigen Beek!
DHL Express Oranje heeft bewezen dat
winnen een kwestie van inzet, sportiviteit en collegialiteit is. Bovendien is het
een super gevoel dat ze,
ondanks geen EK deelname, toch gewonnen
hebben van landen
zoals Duitsland, Spanje,
Italië, Engeland en uiteraard Frankrijk, de grote
voetballanden.
De cheerleader yell:
Let’s go Orange, let’s go
Black, let’s go Lions,
let’s Attack, bezorgde
elke Nederlander weer
even dat saamhorige,
geweldige Oranjegevoel.

Maarten Oostijen

G

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

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

Christy

Linda Sanders en Corianne Vosdellen

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

Naast het sportevenement vonden er op
zaterdag- en zondagavond ook nog twee
feesten plaats. Hier trad niemand minder
op dan Beekenaar Roel Klomp, met Dina
van Diest en Ilkin Eivazov. Zij hebben
samen vorig jaar DHL’s Got Talent gewonnen. Op de Prinsenzitting afgelopen
januari hebben wij deze sfeer al kunnen
proeven. Optreden voor 4000 collega’s,
waar met name de zondagavond de
“Orange Glory” overheerste, was eveneens een onvergetelijk moment.

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

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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Feestweekend GSV’28 trekt h

Een jaarlijkse traditie werd ook dit jaar
weer voortgezet: het feestweekend van
voetbalvereniging GSV’28 uit Genhout.
Op zaterdagavond 21 mei stond eerst
het jeugdsportgala op het programma
waarna de volwassenen volgden.
Op zondag 22 mei wandelden bijna 500
hongerigen mee in de Likkepot trip.
Een sfeerverslag.

Sportgala
Voor het eerst in de geschiedenis werd
er een heus Sportgala in Genhout georganiseerd door de evenementencommissie van GSV’28.
Om 18.00 uur trapte de jeugd af.
Iedereen had zich stijlvol en fleurig gekleed om te kunnen flaneren over de

rode loper.
Sportprijzen waren er voor Raf Simons
(mediamoment van het jaar), Nicky
Motzkus (speler van het jaar) en Sanne
Janssen (speelster van het jaar).

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

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

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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honderden bezoekers
Daarna was het de beurt aan de senioren. Het was prachtig om te zien hoe
iedereen zijn best had gedaan om er zo
sjiek mogelijk uit te zien.
De dames in prachtige lange galajurken
met glinsterende pailletten. De mannen
strak in het pak met kleurrijke vlinder- en
stropdassen.
L1 presentatrice Patty van de Weerdt
maakte de prijswinnaars bekend.
Speler en speelster van het jaar werden
respectievelijk Koen Mertens en Anique
Voncken. Rob Voncken (vader van) won
in de categorie mediamoment van het
jaar.
Zonder scheidsrechter geen wedstrijden: Marcel van Mierlo werd scheidsrechter van het jaar. Hub Nijsten werd
coach van het jaar en Maud Huntjens
werd verkozen tot spelersvrouw van het
jaar. Jean en Marcel werden uitgeroepen
tot stamgasten van het jaar en Lisa
Limpens maakte het doelpunt van het
jaar. Maar de belangrijkste prijs van de
avond viel John Limpens te eer. Hij werd
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Na de uitreiking werd er tot in de late
uurtjes doorgefeest.
Likkepot Trip
Maar lang konden de feestvierders niet
in bed blijven liggen want voor de 4e

kampioenschap.
Waldi
Gilissen, Wil Wijnen en Dany
Pirson werden door NKS en
GSV gedecoreerd met een
speldje van verdienste voor
hun 25- jarig lidmaatschap.
Ook nu weer werd feestelijk
doorgevierd en was het nog
lang onrustig in Genhout.
Peter Janssen
keer op rij was er weer een prachtige
Likkepot Trip samengesteld.
Culinaire hoogstandjes afgewisseld met
wandelen door het prachtige
Beekse landschap. De weergoden lieten ons voor het
eerst in 4 jaar in de steek. De
temperatuur was prima maar
de regen kwam vaak met
bakken uit de hemel. Toch
trotseerden 500 deelnemers
met paraplu en regenjas het
slechte weer en werden o.a.
getrakteerd op chili con
carne, een heerlijke bbqworst
en ijs. Afgesloten werd in de
feesttent met een zak friet en
menig gerstenat.

Foto's gala zijn gemaakt door Wil Klavenaar.
Foto's Likkepot Trip zijn van Angelique
Coumans, Gina Gisbertz en Janine Cranshof.

In de late middag werden de
spelers en speelsters van de
E1 gehuldigd vanwege hun

Met een privé kok aan huis krijgt u het gevoel
een exclusieve gast te zijn in een
luxe restaurant.
Neem een kijkje op www.ohmydish.nl voor de
mogelijkheden of bel 046 - 737 0153

Instuif Bridgedrive!
Iedere dinsdagmiddag in Gemeenschapshuis
te Neerbeek.
Wilt u in een ontspannen sfeer een middag bridgen?
Loop dan eens vrijblijvend bij ons binnen.
Ook als u geen partner heeft bent u welkom.
Aanvang: 13.15 uur - Kosten € 1,00
Voor info: 046 - 437 33 33 of 046 - 437 72 24
w.kusters@hotmail.nl

Wij verzorgen ook bridgecursussen!
17
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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

Limburgs Handbal Dagen
Aziatische primeur tijdens de LHD
De Limburgs Handbal Dagen heeft in het verleden
reeds vele intercontinentale ploegen mogen verwelkomen en kan met Iran een nieuw land aan de
imposante lijst toevoegen. Het nationale team
van Iran zal tijdens 29e editie van de Limburgse
Handbal Dagen neerstrijken in Sittard-Geleen.
Het nationale team van Iran speelde een wisselvallig Aziatisch kwalificatie toernooi voor de
Aziatisch kampioenschap. In eerste instantie
dacht men zich met een vierde plaats gekwalificeerd te hebben voor de Olympische Spelen in
Rio. De IHF gaf op het laatste moment duidelijkheid over de gewijzigde regelgeving daarbij de
Iraniërs gedesillusioneerd achterlatend.
Tijdens het aansluitende kwalificatie toernooi in
Zweden moest men sterke Europese landen als
Spanje, Zweden en Slovenië voor zich dulden.

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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Het spelen tegen een diversiteit van
Europese tegenstanders zien de Iraniërs
als een ideale leerschool en de uitnodiging
voor deelname aan de Limburgse Handbal
Dagen kon dan ook meteen rekenen op bijval van de handbalfederatie in Teheran.
De Limburgers OCI Lions en Targos Bevo zullen het eveneens opnemen tegen het Noorse Halden Topphåndball en
het Letse Tenax Dobele.
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Portugese ploegen omarmen Limburgse Handbal Dagen
Na eerdere deelnames van FC Porto, ABC/Uminho, Aguas
Santas/Milaneza, Madeira SAD en S.L. Benfica is het in 2016
de beurt aan Associacaoa Artistic de Avanca. De middenmotor uit het gelijknamige Avanca is de 6e ploeg uit de hoogste
Portugese divisie die de weg naar de Limburgse Handbal
Dagen heeft gevonden.

Tenax Dobele uit de gelijknamige stad
Dobele op 65km van de hoofdstad Riga is dit
weekend voor 4e keer op rij landskampioen
van Letland geworden. Dit jaar werd concurrent
Celtnieks Riga in een ‘best of five’-serie met 3-0 verslagen.
Trainer Carlos Martingo kent de LHD maar al te
goed en was in 2012 als assistent trainer verbonden aan tweevoudig toernooiwinnaar FC Porto.
‘Het zal voor mijn ploeg een geweldige ervaring
zijn. Het toernooi is de jaren een begrip in
Portugal. Trainers en spelers omarmen het toernooi en mijn spelers spreken regelmatig met andere ploegen over het toernooi en ze kunnen niet
wachten om op Limburgse bodem te spelen. Het
team is onervaren en de LHD zijn een schitterend evenement
waar ze zich willen tonen. Het zal niet makkelijk worden maar
gaan onze uiterste best doen om de Portugese eer hoog te
houden’, aldus een enthousiaste Martingo.
Noorse topploeg en kampioen Letland naar LHD
Beide Limburgse finalisten voor de landstitel OCI Lions en
Targos Bevo zullen het tijdens de 29e editie van de Limburgs
handbal Dagen in ieder geval moeten opnemen tegen het
Noorse Halden Topphåndball en het Letse Tenax Dobele.
De revelatie van de het Noorse handbal komt uit Halden ten
zuiden van Oslo vlak bij de grens met Zweden. Halden
Topphåndball (HTH) is de naam van de fusievereniging in 2011
ontstaan uit een regionaal samenwerkingsverband van diverse
clubs. Sinds 2014 speelt HTH de hoogste Noorse divisie en dit
jaar heeft men de reguliere competitie afgesloten met een
5e plaats.
In de daaropvolgende playsoffs heeft het team van trainer
Jonas Wille eerst Fyllingen Bergen geëlimineerd maar moest in
de halve finale zijn meerdere erkennen in Haslum HK.

Trainer Sandris Veršakovs is verheugd
met de deelname aan de LHD. Naast
deelname aan de Baltic Handball League
waarin we in de halve finale door SKA Minsk
werden uitgeschakeld willen we graag meer en sterke internationale ervaring opdoen.
Van onze handbalvrienden uit omringende landen heb ik schitterende verhalen gehoord over de LHD en ik ben blij dat we dit
jaar de kans hebben om ons te tonen.
Veel spelers van Tenax Dobele zullen we overigens ook terugzien tijdens de EK2018 kwalificatie-wedstrijden tussen Letland
en Nederland.

De 29e editie van de LHD zal plaatsvinden in
Sittard-Geleen op 27, 28 en 29 december 2016.

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

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
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*Voor het tweede laagstgeprijsde paar betaalt u slechts één eur
o.
Bij aanschaf van één paar ontvangt u 30% korting.
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BRZ Tennis wil iedereen voor Start2Tennis
BRZ bruist!
Bij BRZ waait deze zomer een nieuwe
wind.
Met tennisprogramma’s voor jong en
oud wil de club zoveel mogelijk mensen
uit Beek en omstreken kennis laten
maken met de sport.
De eerste inspanningen beginnen hun
vruchten af te werpen.
Er is een groep nieuwe tenniskids gestart, er hebben meer dan 20 competitieteams meegedaan aan de voorjaarscompetitie en er zijn ook een aantal
groepen met senioren gestart met tennis.
Daarnaast wordt actief samengewerkt
met NJOY en met onze buurverenigingen op Sportlandgoed De Haamen om
de sport te promoten.
De sportintegratiedag en een gezamenlijk openingsfeest van het nieuwe clubhuis voor junioren van BRZ Tennis en VV
Caesar zijn hier goede voorbeelden van.
In juli vindt weer het jaarlijkse BRZ
Tisaco toernooi plaats, dat garant staat
voor een gezellige week op ons park
met veel deelnemers uit de regio en
vertier.

De enige voorwaarde is dat je lid bent
van de vereniging.
Onze contributie is relatief laag, dus je
speelt al het hele jaar tennis voor iets
meer dan een tientje per maand.
Het spel is natuurlijk het leukste als je de
techniek ook leert.
Daarom is er de mogelijkheid om bij een
van onze tennisleraren een lesprogramma te volgen.

Hoe gaat tennis bij BRZ in zijn
werk?
Op het park van BRZ kun je het hele jaar
tennis spelen.
Onze banen zijn zelfs bespeelbaar als
het gesneeuwd heeft! Je spreekt af en je
begint. Ons clubhuis is elke dag minimaal enkele uren open.

Er zijn programma’s voor elke doelgroep, dus voor tenniskids, junioren en
senioren, die op een recreatieve of prestatievere manier willen sporten.
Wil jij kennis maken met tennis?
Dat kan altijd!
Heb jij vroeger wel eens getennist en wil
je de draad weer eens oppakken?
Of heb je tennis altijd al eens willen proberen? Neem dan contact op zodat je
nog deze zomer met je gezin of vrienden
een leuk balletje kunt slaan.
Interesse?
Stuur dan een mail naar
trainers@brztennis.nl.

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

HET G.O.N.

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

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

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.
21
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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:

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

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

Deze maand: BARBECUEËN
Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in
de tuin of bij de tent of caravan
barbecueën. Gelukkig gaat het
meestal goed. Maar wat doet u als de
brandende barbecue omvalt of iemand
vindt dat de barbecue niet snel
genoeg brandt en er spiritus bij gooit?
Maak gebruik van de volgende tips,
dan blijft het leuk.
Koolmonoxide
Barbecue nooit in huis! Gloeiend
houtskool geeft veel koolmonoxide af.
U loopt dan het gevaar op
koolmonoxidevergiftiging!
Houtskool
• Gebruik houtskool of briketten als
brandstof. Briketten zijn veiliger
omdat ze geen vonken veroorzaken.
Bovendien branden ze langer en
gelijkmatiger.
• Gebruik bij het aanmaken van de
barbecue speciale aanmaakblokjes
of vloeistof. Gebruik nooit benzine,
petroleum of spiritus.
• Neem de tijd, reken op minstens een
half uur. Zodra de kolen gloeien, dus
niet meer vlammen, kunnen die
spiesjes erop.
• Blaas niet in het vuur, gebruik een
blaasbalg of waaier.

• Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand.
• Ga nooit met een brandende barbecue lopen.
Gebruik bij het aanmaken nooit
benzine, petroleum of spiritus
Gas
• Controleer de datum op de gasfles.
• Controleer de gasslang regelmatig
op gaatjes (eventueel met een beetje
zeepsop).
• Zet de gasfles rechtop naast de
barbecue.
• Steek de barbecue aan op het
moment dat u het gas opendraait.
Elektrisch
• Pas op voor regen. De combinatie
water en elektriciteit zorgt voor
kortsluiting.
• Zet een elektrische barbecue dus
ook niet vlakbij een vijver of
zwembad.
• Controleer het warmte-element
regelmatig op roest en slijtage.
• Pas op voor struikelgevaar:
leg het snoer plat op de grond en
zo min mogelijk in de looproute.
Algemene tips
• Plaats de barbecue op een vlakke
ondergrond. Zorg dat de barbecue
niet omver kan worden gelopen.
• Scherm de barbecue af met een
windscherm.
• Houd rekening met de windrichting
(overwaaien van vonken).
Kies een windvrije plaats.
• Pas op met licht ontvlambare
kleding in de buurt van de barbecue.
• Houd altijd een brandblusser of
emmer schoon water bij de hand.
• U kunt niet overal zomaar
barbecueën. Houd u aan de
plaatselijke regels.
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Hoek Dr. Beckersstraat/Frans Erensstraat
Onlangs werd in de hoek Dr Beckersstraat/Frans
Erensstraat een opvang voor regenwater gerealiseerd
ter voorkoming van wateroverlast. Voor de aankleding
werd hierbij prima gebruik gemaakt van enkele bomen
die al op dit terrein aanwezig waren. Er is een parkachtig geheel ontstaan, compleet met een bankje waar al
direct gebruik van wordt gemaakt door omwonenden.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw stond op dit
terrein een kleuterschool, behorend bij de Catharina
Labouré school. Het toenmalige hoofd van de kleuterschool, mevrouw Dormans, klaagde bij het schoolbestuur dat er voor de kleuters op de speelplaats totaal
geen schaduw was. Het schoolbestuur, waarvan ondergetekende als voorzitter fungeerde, nam de klacht
serieus. In het najaar van 1976 werden bij de firma
Frijns in Margraten vier bruinbladige esdoorns en een
kastanjeboom gekocht en door mij en mijn toen 11-jarige zoon Arnold geplant op de speelplaats van de
kleuterschool. Natuurlijk wisten we dat het wel enkele
jaren zou duren voor de bomen veel schaduw zouden
leveren!
De kleuterschool werd samengevoegd met de
basisschool en het gebouw kwam enige tijd leeg
te staan. Daarna heeft o.a. Peuterspeelzaal
Ubbeltje er nog enige tijd gebruik van gemaakt.
Uiteindelijk raakte het gebouw in verval en werd
besloten tot sloop. De vier esdoorns en de kastanjeboom, inmiddels al flink gegroeid, bleven
echter staan.
Zoals vermeld zijn ook bij de huidige ingreep de
bomen gespaard gebleven.
Bijgaand twee foto's van de betreffende bomen,
nu dus 40 jaar op deze plaats. Vooral de kastanje
is uitgegroeid tot een imposante boom.
Het gezegde: "Boompje groot, plantertje dood"
gaat in dit geval dus niet op!
Vriendelijke groet, Siep Schaafsma
Wilhelminastraat 14, 6191XS Beek, 046-4371314
siep.schaafsma@hetnet.nl

Vacature: Chauffeur Porsche Centrum Maastricht - 0 uren contract - locatie: Maastricht-Airport
Porsche Groep Zuid is met haar vestigingen in Oirschot en Maastricht-Airport de officiële Porsche dealer voor NoordBrabant en Limburg. ‘Experts in Experience’ is het motto van ons bedrijf; onze medewerkers staan voor beleving van het
merk Porsche en uitstekende service. Voor onze vestiging in Maastricht-Airport zoeken wij een gemotiveerde chauffeur.

Werkzaamheden:

Eisen:

•
•

•
•

•

Ophalen en wegbrengen (klanten)auto’s
Transporteren van auto’s middels een
bus met aanhanger
Ophalen en wegbrengen van
documenten

•
•

Rustig chauffeur met gevoel voor techniek
In bezit rijbewijs B+E en 10+ schadevrije
jaren. Rijbewijs C+E (incl. code95) een pré
Klantgericht en representatief
Flexibel en regelmatig beschikbaar

Solliciteren? Graag mét foto en motivatie naar: vacatures@porschecentrumeindhoven.nl
23
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Uitnodiging afscheidsreceptie directeur
Christine Mertens

Met veel enthousiasme en deskundigheid
heeft Christine Mertens vanaf
augustus 2005 leiding gegeven aan de
St. Martinusschool.
Na 39 jaar werkzaam te zijn in het
onderwijs gaat ze met pensioen.
Op woensdag 20 juli is er een feestelijke
receptie op de Martinusschool in Beek.
De receptie is van 11.30 tot 12.30 uur.
U bent van harte welkom om haar een
hand te komen geven!
Team St. Martinus.

Bedankt Christine!
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 125

Het is weer vakantietijd. De plannen zijn gemaakt en binnenkort vertrekken weer velen naar een oord van rust om
zoveel mogelijk te zien, of juist niet. Gewoon niets doen of avontuurlijk op weg door onbekende streken.
Deze foto lijkt me avontuurlijk genoeg om bij thuiskomst een boek over vol te schrijven.
Voor nu zijn we vooral nieuwsgierig naar de personen die hier met de bus op reis waren. Een stok speelde zeker een
belangrijke rol voor een aantal, maar waar hadden ze die op hun reis voor nodig?
Wie kan ons verder helpen door meer informatie te geven over dit mooie plaatje?
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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DIART

Reisverslag Baton

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

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

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

✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

In alle vroegte (midden in de nacht!) kwam de bus van
Hanneman voorrijden in de Burgemeester Lemmensstraat bij
Hub en Maria Lacroix. Hier stonden alle instrumenten en apparatuur opgeslagen. Na een half uurtje inladen van spullen werd
er doorgereden naar het O.L.V. plein om daar alle andere mensen op te pikken die allemaal al klaar stonden. Gelukkig was er
een aanhanger geregeld, zodat ook alle koffers mee konden
naar Filzmoos. Om 05:00 uur was het zover, alle koffers waren
ingepakt, alle mensen hadden een plekje gevonden in de bus
en we konden vertrekken, Filzmoos here we come!
De reis was lang en zonnig. (toen wisten we nog niet dat we
de zon pas weer terug zouden zien op onze laatste vakantiedag). We hadden entertainment aan boord in de vorm van
Raymond van Harwegen met zijn busbingo (vooral de prijzen
voor de volwassenen vielen in de smaak) en natuurlijk een
geweldige reisleider. Om 18:00 uur kwamen we dan eindelijk
aan bij het hotel waar we, tot onze verrassing konden uitstappen onder de gezellige klanken van de accordeon van
Wilbert, die ons, vanaf zijn balkon, stond toe te spelen.

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

Meer dan lezen alleen!

Zaterdag 30 april was het dan eindelijk zover. Na maanden
van voorbereiding door het reiscomité vertrok de Baton
Rouge Band eindelijk op de langverwachte Filzmoos-tour.

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

Na een lekker diner met schnaps van het hotel en een toespraak van Hub bleef het, onder de klanken van de verschillende instrumenten nog lang onrustig in de bar.
Na een goede nachtrust (die voor sommige wel heel kort
was) hadden we na het ontbijt een rondleiding met gids door
Filzmoos. Het regende de hele dag maar dat mocht de pret
niet drukken. De rondleiding was kort maar interessant.
Enkele dames mochten van hun partner helaas niet het kerkje bekijken. Dit omdat vrouwen naar het Filzmooserkindle
gaan als ze zwanger willen worden!
In de middag werd op de dorfplatz, tegenover het hotel, door
de lokale jeugd de mei-den geplaatst. Dit was erg leuk om
mee te maken. De mei-den werd gebracht met paard en
wagen en helemaal met de hand recht gezet. Wat een spektakel om te zien. Na afloop stond er een tent en speelde er
een musikkappelle. Wilbert zou Wilbert niet zijn als hij ook
met deze kapel een stukje mee speelde.
Tijdens het diner kreeg het gezelschap onverwacht bezoek.

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
26

Servicepunt

Servicepunt

www.vluggen.com

juni 2016 NB no. 6:Layout 1

02-06-2016

10:18

Pagina 27

Rouge Band
Een rare man genaamd mr. Bean kwam even zijn boterhammen smeren op zijn eigen eigenaardige manier.
Op maandag 2 mei werd er een bezoek gebracht aan
Bisschofshofen. Een klein maar gezellig stadje. Sommige muzikanten hadden zich erop verheugd naar de winkel van
Lechner te gaan die hier in het stadje lag. Helaas was deze
dicht. Maar niet getreurd, nu hadden de dames wat meer tijd
om uitgebreid te winkelen voor een mooie nieuwe dirndl.
‘s Avonds na het diner gaf de Baton-Rouge-band hun eerste
concert tijdens deze reis. Het was een groot succes! Iedereen
die kon dansen danste mee. Zelfs het personeel van het hotel
liet zich niet onbetuigd! Na afloop werd door een aantal muzikanten nog nagespeeld in de bar en bleef het nog lang gezellig.
Dinsdag 3 mei werd door de Baton Rouge Band een concert
gegeven in de Unterhofalm. De meeste mensen gingen met de
bus maar een aantal waagden de wandeling ernaar toe. Het
was een mooie wandeltocht maar wel erg vermoeiend.
Gelukkig was de Unterhofalm een mooie eindlocatie. Op de
Bisschofsmütze lag nog sneeuw en het weer was erg afwisselend. Zon, regen, hagel, zon, regen, hagel enz. Iedereen kreeg
een lunch aangeboden door de Baton Rouge Band waarna de
band zou gaan spelen.
Verrassend genoeg bleek er een
gezelschap uit Tirol te zijn die hun
eigen accordeonist hadden meegenomen. Deze verzorgde een
leuk 'voorprogramma' voor het
optreden. Het optreden zelf was
uiteraard weer een leuk feestje
voor iedereen. Terug in het hotel
wachtte er een ponaguer buffet
op ons met lokale specialiteiten.
Woensdag 4 mei begint al heel
vroeg aangezien we 2 jarige in
ons gezelschap hadden. Deze werden uiteraard muzikaal in
het zonnetje gezet bij het ontbijt. Vandaag zijn we naar het
Mandleberggut geweest. Een destilleerderij en jausenstation.
Helaas was het (alweer) geen goed weer. Bij mooi weer is dit
een mooi wandelgebied. We reden weer lekker op tijd terug
naar het hotel, want vandaag was het galadiner en de feestavond, aangeboden door het hotel. Het diner was heerlijk en
de muziek tijdens de feestavond werd verzorgd door een 'alleinunterhalter'. Het dak ging erop in Filzmoos.

Donderdag 5 mei, hemelvaart, werden we al vroeg wakker van
de klanken van de trachtenkapelle die op de dorfplatz de lokale brandweermannen kwam ophalen. Aansluitend was er een
muzikale mis in de kerk en werden de brandweermannen gehuldigd op de dorfplatz. Vandaag was ook de dag dat de
Baton Rouge Band hun laatste optreden zou verzorgen. Het
was eindelijk schitterend weer. Het hotel had ervoor gezorgd
dat er tafels, banken en drank klaar stond op het plein en met
de Bisschofsmütze op de achtergrond werd de hele middag
door de band gespeeld. Er was veel publiek van allerlei nationaliteiten en ter verbroedering werd er door de band getrakteerd op een glaasje Els la Vera wat bij iedereen goed in de
smaak viel.
Vrijdag 6 mei was iedereen vroeg aan het ontbijt. Vandaag stond de terugreis op het programma. Na het ontbijt werden de koffers ingeladen en een half uur later dan gepland
konden we vertrekken voor de lange reis
terug naar Beek. Ook nu deden de entertainer en de reisleider hun best om ons de hele
reis aangenaam bezig te houden. Om 21:00
passeerden we het bordje 'Beek' en wisten
we dat er een eind gekomen was aan de eerste concertreis van de Baton Rouge Band
naar Filzmoos.
Al met al was het een hele mooie reis. We hebben veel gezien,
lekker gegeten, en vooral heel erg genoten van alle muziek.
Niet alleen van de geplande optredens maar zeker ook alle
spontane muziek.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor deze mooie reis en
verheugen ons er al op jullie allemaal weer te zien op de fotoavond die we binnenkort zullen organiseren.
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30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang nr 6 (juni/juli )1986
….. Deze editie gaat over twee maanden, juni en juli. Dus een
nog compactere berichtgeving. Maar alles is mogelijk.
….. Geen jubileum siert de voorpagina van de Nuutsbaeker.
Maar een opfrissing van de “Jumelage” of
“Partnerschaft” met onze zusterstad Gundelfingen an der
Donau. Ontstaan en voortzetting van de jumelage komt
ter sprake. In sierlijke letters door Hub Wouters is dit
sinds 1970 vastgelegd, en na de herindeling van Beek is
deze jumelage met het nieuwe Beek op 2 oktober 1982
vernieuwd.
….. Beek kreeg op 29 mei bezoek van enkele tientallen
“Margrieten”. Zij kregen een hartelijk onthaal en
beleefden een fijn verblijf in Beek. “Margrieten“ werden
de oorlogsweduwen uit de 2e wereldoorlog genoemd.
(Dit omdat prinses Margriet peettante was van de
Nedelandse koopvaardijvloot).
….. Redacteur J.B. neemt de eerste raadsvergadering op de
schop. Er is nogal wat deining geweest met afgekeurde
volmachtstemmen. Een raadslid gebruikt nogal
ongebruikelijke termen en wordt later van onfatsoen
beschuldigd. De poppen zijn aan het dansen.
….. De Kath. Bond van Ouderen St. Joseph dankt alle
medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat het zilveren
jubileum een groot succes is geworden.
….. ”Een beeld van een collectie”, is de naam van een
expositie van een verzameling kunstwerken verzameld
door Lei Alberigs. Een man die vele kunstuitingen heeft
geinitialiseerd. “ De maatschappij heeft slechts nut van
een kunstenaar als zijn werk functionneert, d.w.z. dat het
te zien is en gezien wordt en dat het zijn plaats krijgt in
het milieu, waarvoor het gemaakt is, het leefmilieu.”

Japo
….. Het jaarverslag van de Nuutsbaeker komt aan de orde.
Enkele namen om niet te vergeten. Redactie en vaste
medewerkers: Hub en Frans Augustus, Le Rutte,
J. Aussems, Sef Peters, J. Wulterkens, M. de KoningSlangen, I. Hennekens-Pesch, R. Holthuis, J.v.Melis,
H.Wouters, Th.v. Winkel, F. Ramaekers, J. v. Os.
Verder in het bestuur L. Mevis-Knops, G.Sluys,
J. Tilmans, H. Eykelenberg, H. Paumen en W. Cals.
….. COMBI secretaris J. Huntelerslag geeft een uitgebreid
verslag van de dodenherdenking slachtoffers 40-62.
“Een verbondenheid met hen die hun hoogste offer
brachten, ongeacht militair of burger.”.
….. En ja... Onze vriend Frans Ramaekers houdt de Baeker
sjpraok hoog. Hij weet alles te vertellen “euver karre en
waages”.
….. We worden al attent gemaakt op de installatie van de
nieuwe pastoor van Neerbeek, Z.E.H. J. Mutsaers.
….. De straatnamen in de omgeving Broekhovenlaan hebben
hun beslag gekregen. Men heeft gekozen voor namen
van Beekenaren en Spaubeekenaren die vroeger sociale
betekenis hadden.
Deze keer De Kapelaan Wijnensingel en het Zuster
Kubornpad. Volgende keer uitvoerige uitleg over het
Pater Kusterpad, het Cortenpad en het Roebroekpad.
….. En tot slot nog een goede raad van de politie.
De vacanties staan weer voor de deur. Zorg ervoor dat de
inbrekers ook voor de deur blijven staan. Sociale controle
is een belangrijk middel om inbraak te voorkomen.
Kijk eens goed wat er in uw buurt gedaan kan worden om
elkaar te helpen.
Dus goed plannen, uitkijken en koffers pakken.
Groetjes

EEN SPECIAAL KAARTJE
voor jullie kleine wonder

LIEF EN SCHATTIG, GRAPPIG, OF STOER EN HIP?
Kom eens vrijblijvend kijken
in onze uitgebreide collectie

Bij uw bestelling van geboortekaartjes
(vanaf 80 stuks) ontvangt u GRATIS
een BEERTJE met de naam van de baby.
(bij inlevering van deze advertentie)

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 437 23 38
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@janssengrafimedia.nl
I www.janssengrafimedia.nl
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3Donder en bliksem bij Jeugdtoneel Ons Genoegen
Het is vrijdagavond 27 mei in Genhout. Het dondert en
bliksemt buiten en ook in Zaal Vroemen is dat het geval.
Een angstaanjagend
uitgangspunt voor een
heerlijk avondje
Jeugdtoneel in
Genhout met de klucht
“Sjimme in de nach”.
En angstaanjagend is
het meteen vanaf het begin. De stokoude butler Harley
(gespeeld door Nico Verwer, de enige volwassene op het toneel)
strompelt al grommend door het oude landhuis. Samen met
lady Josephine (Larissa Maes) zwaaien ze Sir William Charles
Watherfield uit.
William is nog niet uitgezwaaid of het huis vult zich met
schimmige figuren. Zoals zus Pauline (Cynthia Mertens),
secretaresse Amy (Juliette Luesen), Bruce Bramberry
(Marijn Jans) en de nieuwe dienstmeid Cathy Watt (Vera
Speetjens). En ontbreekt ook inspecteur John Sharp
niet (Yannick Paulussen) die een oude jeugdliefde is van
Josephine. Wat volgt is een opeenvolging van
intrigerende, schimmige en
vooral lachwekkende scenes.
Inspecteur John blijft met een
doos bonbons Josephine keer
op keer verleiden en Cathy maakt een heerlijk puddinkje waarbij de kers ontbreekt.
Of toch niet, als hij plotseling verschijnt uit de mond van Cathy en midden op het
puddinkje beland.
En dan keert Sir William terug uit Afrika.
Gelukkig is hij niet onder een olifant gekomen.
Maar de feestavond ter ere van zijn terugkeer
loopt noodlottig af. Sr William wordt vermoord.
Iedereen is ineens verdacht, zoals butler Harley
die constant grommend en angstig schreeuwend
met een buks rondloopt. Of heeft Pauline het gedaan die door haar
gokverslaving in de financiële problemen is gekomen en aan de drank is
geraakt? Het is dienstmeisje Cathy die het gedaan heeft. Ze blijkt een
buitenechtelijke dochter van Sir William blijkt te zijn en heeft nu wraak
genomen voor het in de steek laten van haar en haar moeder.
Voor lady Josephine is het de uitgelezen kans om er met John Sharp vandoor te gaan. En ze leefden nog lang
en gelukkig…..mits John veilig terugkeert uit Afrika.
Een compliment aan deze jonge toneelspelers uit Genhout,
Beek, Neerbeek en Spaubeek. Nog zo jong
(14 tot 18 jaar) en dan al zo een prestatie neerzetten onder
leiding van Marcel Lemaire. Sjappoo! In het najaar zal de
jeugd (11 t/m 14 jaar) voorstellingen geven voor ouderen in
het bijzonder. De repetities hiervoor zijn net begonnen.

En de volwassenen brengen u het toneelstuk “ Fijn Daag”
in oktober. U leest het:
Toneelvereniging Ons Genoegen is volop in beweging.
Peter Janssen
Foto’s: Sandra Kikken
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in beeld

Foto’s: Loe Bergers
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Pinkstermaandag: Mindervalide Sportdag
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Expositie distillaten
van Distilleerderij
Jacques Hennekens

Evenementenrooster

2016-2017
16 juni
18 juni
19 juni
26 juni
30 juni
3 juli

In het Elsmuseum is momenteel een expositie ingericht over het bekendste product van de voormalige
distilleerderij Hennekens, de Els la Vera.
Men maakte echter meerdere andere distillaten
zoals diverse jenevers, brandewijn, vieux, etc. en
die zouden we graag ook tentoonstellen.
Wie heeft zo’n product (of voorwerp) en wil dat afstaan of in bruikleen geven aan het Elsmuseum?
Meld u dan per mail: info@elsmuseum.nl.
Telefonisch kan ook: 046-4374149
Onder degenen die een ontbrekend product willen
afstaan verloten we 2 flessen Els la Vera.

Voor openingstijden expositie en museum:
www.elsmuseum.nl

Vincentiusvereniging Beek
Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
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Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Leer Kwajongen om 20.00 uur in MFC Spaubeek, inschrijven 5 euro p.p.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Koor New Generatrion Merkelbeek
Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek - Vrije toegang
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
'Duck sjpele 2016', ludiek familie evenement, tussen 13.00 - 19.00, Achter de Beek
(evenemententerrein achter de Sint Martinuskerk), organisatie Kwatsj Genootsjap Baek.
9 juli
De Coronas & Big Band Time Out in Asta Beek om 20.00 uur b.g.v. Jubileumweekend
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
10 juli
10.30 uur Jubileummis in St. Laurentiuskerk Spaubeek, 14.30 uur receptie, met aanbieden
nieuwe uniformen, Fanfare St. Caecilia Spaubeek in MFC Spaubeek,
16.00 uur Janse Bagge Bend: GRATIS ENTREE!
7 augustus
Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
27 augustus 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
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
3 oktober
Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.
5 oktober
Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
9 oktober
Najaarsconcert met zang en dans door Mannenkoor Beeker Liedertafel,
in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur
16 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,
gastkoor Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf
Lezing over allergie verzorgd door mevrouw Yola de Vries. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
19 oktober
20 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
27 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
30 oktober
30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka
30 oktober
H. Mis voor overleden leden en leden van gemengd koor Canta Libre. 10.00 uur in de
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
20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur
10 en 11 dec. St. Lucia weekend
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
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

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.

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

Gaan mijn buren verbouwen?
Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over
ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen. Daarbij gaat het om vergunningen,
(bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning.
Inmiddels hebben al meer dan 110.000 mensen een abonnement op de e-mailservice
‘Over uw buurt’ van Overheid.nl. Dit aantal zal toenemen door het lanceren van de nieuwe
‘Over uw buurt’ app.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Via de gratis service 'Over uw buurt' ontvangen
inwoners en ondernemers informatie over hun
buurt via de mail. Nu kan dat ook via de nieuwe
app voor smartphone of tablet. Op deze manier
bieden overheidsorganisaties zoals gemeenten,
provincies en waterschappen deze informatie
eenvoudig, snel en gebundeld aan. De app is
beschikbaar voor Apple (iOS), Android en
Windows. Inschrijven voor de service kan
via www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar kunnen
inwoners en ondernemers zelf instellen welk type
berichten zij willen ontvangen en binnen welke
straal om hun huis of bedrijf.
Het stijgende aantal abonnees van 'Over uw
buurt' past in een trend dat Nederlanders steeds
meer zaken online kunnen regelen. Deze
ontwikkeling is in de huidige samenleving niet
meer weg te denken. Ook binnen de overheid
vindt deze overgang naar online dienstverlening
volop plaats. Het kabinet wil dat iedereen in 2017
zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen.

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

24-03-16 10:50
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Vergroot de Hoop; Snoeihard tegen kanker!
Nu ook inzamellocatie voor taxussnoeisel in de gemeente Beek
De gemeente Beek heeft vanaf dit jaar een inzamellocatie voor taxussnoeisel tijdens de jaarlijkse inzamelactie van stichting Vergroot de Hoop, van 15 juni tot 31 augustus.
Tijdens deze inzamelingsactie wordt het
snoeisel van de Taxus Baccata verzameld.
Het snoeisel kan gebruikt
worden als grondstof voor chemotherapieën.
De werkzame stof die daarvoor wordt
gebruikt heet Baccatine. Bij 50% van de
chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Helaas komt
de Taxus Baccata niet voor over de hele
wereld, maar hier in Nederland is hij
gelukkig veel te vinden.
Dit betekent dat u ook mee kan helpen met
de bestrijding tegen kanker waar u slechts
een kleine moeite voor hoeft te doen.
1 Kuub taxussnoeisel levert al genoeg
grondstof voor 1 chemotherapie. Voor elke
kuub taxussnoeisel die u doneert doet
stichting Vergroot de Hoop ook nog eens
een donatie vergoeding aan een kankergerelateerd goed doel zodat dit een nog
groter succes wordt.
Met de ‘Vergroot de Hoop Verklein de
Kanker‘-actie willen we zo veel mogelijk
snoeisel inzamelen van de taxushaag.
U kunt het snoeisel los of in zakken
aanleveren bij het inzamelpunt bij
De Haamen in de periode tussen 15 juni
en 31 augustus op woensdagmiddag van
14.00 - 18.00 uur en op zaterdagmorgen
van 9.00 - 12.00 uur.

Meer weten over hoe u met uw taxus
haag levens
Of waar de inzamelpunten zijn? Kijk kunt redden?
op

Hoe kunt u meedoen in de strijd tegen kanker?
1. Snoei de jonge taxusscheuten van uw taxushaag en vang het snoeisel op een doek/ zeil, zodat het zuiver blijft.
2. Breng het snoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar het inzamelpunt bij het bedrijfsgebouw aan De Haamen.
Dat kan in die periode op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur.
3. Heeft u meer dan 20 meter haag dan kunt u gebruik maken van de gratis afhaalservice.
Kijk voor meer informatie op www.vergrootdehoop.nl.
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Werkt u mee aan de leefbaarheid in uw kern?
Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Beek het kernenbeleid vastgesteld.
Het belangrijkste uitgangspunt van het kernenbeleid is dat inwoners van de kernen in de
gemeente Beek zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat.
Inwoners zelf aan zet, gemeente faciliteert
Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel
van uitmaken. De bedoeling is dat inwoners
zelf iets bedenken, uitwerken en anderen
enthousiast maken om mee te doen. Deze
concrete acties kunnen betrekking hebben
op alle aspecten van de leefbaarheid in de
kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale.
De rol van de gemeente beperkt zich in
deze gevallen tot enthousiasmeren en
faciliteren van de inwoners.
Cultuuromslag
Deze werkwijze vraagt om een cultuuromslag, bij zowel de
burgers als de ambtelijke organisatie. Was het eerst de
vraag: “Wat kan de gemeente doen voor de burgers?”,
het kernenbeleid draait deze vraag om: “Wat kunnen de
burgers doen voor de gemeente (gemeenschap)?”. Het
slagen van deze cultuuromslag vraagt, zeker in het begin,
een sterke procesmatige ondersteuning die, om de betrokkenheid van de gemeente niet op inhoud te laten plaatsvinden, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige
in de persoon van de heer Frans Keulen.
Start in Spaubeek en Neerbeek
Na een algemene bijeenkomst voor alle kernen op 12 mei

jl. start de uitwerking van het kernenbeleid in de kernen
Neerbeek en Spaubeek. In een latere fase zullen ook de
andere Beekse kernen volgen.
Een eerste verdiepingsslag heeft plaatsgevonden in Neerbeek op 19 mei jl. De aanwezigen hebben enthousiast de
kans gegrepen en een tweetal initiatieven benoemd die zij
gezamenlijk willen oppakken. Dit zijn het realiseren van
een Jeu de Boules-baan en het oprichten van een
Repair-café waar gezamenlijk kapotte spullen worden
gerepareerd.
Op 24 mei jl. heeft eenzelfde verdiepingsslag in Spaubeek
plaatsgevonden en ook daar hebben de aanwezigen aangegeven dat zij gezamenlijk de schouders
willen zetten onder een aantal initiatieven.
Het betreffen hier de realisering van een
Brede Maatschappelijke Voorziening, het
opknappen van het Openluchttheater en
het aanpakken van de verkeersonveiligheid.
Ook meedoen
Als u nu zelf ook in Neerbeek en
Spaubeek wilt meedoen met deze
initiatieven of zelf met anderen een ander
initiatief wilt oppakken dan kan dat.
Neem dan contact op met de procesbegeleider van de kernen en bespreek
de mogelijkheden. U kunt hem per mail
bereiken via
frans.keulen@gemeentebeek.nl
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Onkruidbestrijding zonder chemische middelen
Gemeente Beek bestrijdt onkruid vanaf dit jaar zonder chemische middelen. Zo dragen we bij
aan een beter milieu. Het betreft de onkruidbestrijding op verhardingen met kieren waarin
onkruid kan groeien. Voorbeelden zijn: stoepen, goten, middengeleiders, fietssluizen, pleinen
enzovoort. Het onkruid in perken, plantsoenen en boomspiegels wordt apart bestreden op een
niet-chemische wijze.
Stoepen, parkeerplaatsen enz.
Op stoepen en grotere oppervlakten wordt
het onkruid bestreden met hete lucht.
Hiervoor worden speciale machines
ingezet met een werkbreedte variërend
van 0,70 meter tot 1,00 meter. De machines zijn voorzien van branders. Onder de
branders is de temperatuur tussen de
360 en 400 graden. Door met een snelheid
van 1 tot 3 km per uur over het onkruid te
gaan wordt dit tot 70 graden verhit. Op
deze temperatuur worden de cellen in de
stengels en bladeren van het onkruid beschadigd. De aanvoer van voedingstoffen
van de wortel naar het blad stopt waarna
het blad langzaam afsterft. Direct na het
branden is niets aan het onkruid te zien.
Pas na één tot twee weken ziet men vaak
pas resultaat.
Aan de inzet van chemische middelen voor de onkruidbestrijding op verhardingen waren al strenge eisen gesteld.
Met ingang van het groeiseizoen 2016 is de inzet van chemische middelen op verhardingen voor de onkruidbestrijding helemaal verboden.

Obstakels
De bovenstaande branders kunnen niet overal komen.
Rond obstakels zoals lantaarnpalen, prullenbakken en
banken wordt het onkruid daarom apart bestreden met een
kleine handbrander.

Beleid
Om voorbereid te zijn op een verwacht verbod op de inzet
van chemische middelen hebben de gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein gezamenlijk in 2015 al een
proef gedaan met alternatieve onkruidbestrijding. Uit de
proef is de volgende werkwijze naar voren gekomen die nu
in de vier gemeenten wordt toegepast:

Goten
De goten worden regelmatig geveegd met een veegmachine. De meeste veegmachines zijn aan de voorzijde
uitgerust met een zogenaamde 3e borstel. In de periode
april tot en met oktober wordt aan de voorzijde een
speciale borstel voor onkruidbestrijding gemonteerd. De
veegwagens vegen op deze wijze in één werkgang de goot
en bestrijden tevens het onkruid.

Stoepen,
parkeerplaatsen enz.
Obstakels
Goten

onkruid branden met hete lucht
onkruid branden met hete lucht
onkruid borstelen

De stoepen en obstakels worden in de periode april tot en
met oktober vier keer gebrand. Het is een arbeidsintensieve klus waarbij in totaal zo’n 14 grote en kleine branders worden ingezet. Buiten deze reguliere brandrondes
wordt het onkruid niet meer bestreden.
36

Beperking brandgevaar en energiebesparing
Bij alle branders wordt de lucht in een aparte kamer aan de
bovenzijde van de brander verhit. De hete lucht wordt
vervolgens met behulp van een ventilator uit de kamer
naar de grond geblazen. Door het afschermen van de
branders wordt brand voorkomen.
Om energie te besparen wordt bij de grotere machines de
hete lucht weer aangezogen en opnieuw op temperatuur
gebracht.
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Leerjaar
2016 wordt voor het eerst het onkruid in de gemeente
Beek op grote schaal zonder chemische middelen bestreden. Het is dan ook een leerjaar waarin we veel ervaring
gaan opdoen met alternatieve onkruidbestrijding en de resultaten die ermee te halen zijn.

Hulp door bewoners
Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en
verwachtingen over het beeld van de straat. Op veel plaatsen is onkruid pas storend als het te hoog wordt. Vaak gaat
het maar om enkele stengels. Als bewoners deze stengels
zelf verwijderen verbetert het beeld van de straat al snel.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Wat kan het STEUNPUNT MANTELZORG
voor u betekenen?
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger
bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid omdat u
een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.
Vaak neemt de zorg geleidelijk toe. Uiteindelijk staat u als
mantelzorger vaak dag en nacht paraat, soms jarenlang.
Mantelzorg wordt door u als mantelzorger en de omgeving
vaak als vanzelfsprekend gezien.
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners
in Welzijn biedt gratis en onafhankelijk ondersteuning aan
mantelzorgers in de gemeente Beek.
Zo kunt u er o.a. terecht voor:
• Informatie en praktisch advies over alles wat met mantelzorg
heeft te maken;
• Praktische hulp of begeleiding;
• Emotionele steun;
• Gesprekken Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM);
• Respijtzorg;
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met een van onze medewerkers:
Maarten Wehrens/ Astrid Vermeulen
van Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4575700/ e-mail: mantelzorg@piw.nl
Bezoek ook onze website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
en/of meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.
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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.
Beweegmarkt en fitheidstest wederom groot succes
Op 10 & 11 mei jl. vond er op Sportlandgoed De Haamen
weer een fitheidstest en beweegmarkt plaats voor
inwoners van 58 t/m 75 jaar. Na een succesvolle editie
voor de inwoners van de kernen Beek
en Neerbeek, was het dit keer de
beurt aan Genhout, Spaubeek, Kelmond en Geverik. De inwoners in de
betreffende leeftijdscategorie
kregen een persoonlijke uitnodiging
van de gemeente om deel te nemen.
Maar liefst 150 mensen gingen op
deze uitnodiging in. Na afloop van de
fittest kregen de deelnemers een
beweeg-advies gebaseerd op hun
persoonlijke fysieke gesteldheid met
de moge-lijkheid zich direct aan te
melden voor het vervolgprogramma.

De gemeente Beek wil door
middel van dit stimuleringsprogramma ouderen stimuleren om
meer te gaan bewegen. Op deze
manier wordt een gezonde leefstijl bevorderd, waardoor mensen
minder (snel) zorgbehoevend
worden en zij langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. Het
programma wordt door de deelnemers enthousiast ontvangen.
De eerste fitheidstest, begin dit
jaar, heeft geresulteerd in maar
liefst 11 beweeggroepen!

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

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

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:
Tuinmaatje Franciscus (V1752)
Vrijwilliger Jeugdsportfonds Limburg (V1749)
Taalcoach (V1290)
Organisatietalent, met creatieve geest en groot
vermogen tot samenwerken (V1743)
• Begeleider sport- en beweegactiviteiten De Haamen (V1454)
•
•
•
•
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Groenbelevend Beek
Samen werken aan een nieuw plan voor openbaar groen
De gemeente Beek werkt momenteel samen met inwoners, ondernemers en overige
belanghebbenden aan een nieuw beleidsplan voor het openbaar groen in de gemeente,
voor de periode 2017 t/m 2021. In dit beleidsplan, genaamd “Groenbelevend Beek”,
leggen we de kaders vast hoe en waar wij onze groene leefomgeving gaan vormgeven,
onderhouden en wat het mag kosten.
Interactieve beleidsvorming
Nieuw beleid is nodig vanwege een veranderende maatschappij, waarin thema`s als burgerparticipatie, duurzaamheid en arbeidsparticipatie niet meer weg te denken zijn.
Onder begeleiding van bureau Kragten wordt in 4 werksessies op een interactieve en integrale werkwijze beleid
gevormd. In een werkgroep bestaande uit o.a. burgers,
vertegenwoordigers van scholen, ondernemersverenigingen,
sociale werkvoorzieningen, natuurorganisaties en vakambtenaren van de gemeente beek wordt gewerkt aan het
beleidsdocument dat breed gedragen zal worden door de
inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden.
Integratie met andere beleidsvelden
Het innovatieve aan deze beleidsvorming is dat het groenbeleid niet op zich staat, maar dat het aansluit op beleid en
ontwikkelingen van andere beleidsvelden. Wethouder Hub
Hodzelmans legt uit: “Een groene omgeving is sfeerbepalend
voor de leefbaarheid van onze openbare ruimte. Werken,
ontmoeten en recreëren in het groen draagt bij aan een
duurzame samenleving voor jong en oud. Het kan bijdragen aan economische vooruitgang en gezondere burgers”.

Wil u meedoen?
Indien u interesse heeft om mee te werken aan het beleid,
nodigen wij u van harte uit voor de volgende bijeenkomst
op 22 juni 2016 van 9.00 tot 17.00 uur, op het gemeentehuis van Beek. Als u kennis wilt nemen van de conceptresultaten van de werkgroep, en hier uw reactie op wilt
geven, bent u op deze dag welkom van 15.00 tot 17.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
info@gemeentebeek.nl Meer informatie over het (concept)
beleid en de ontwikkeling ervan is te vinden onder het
project Groenbelevend Beek op www.gemeentebeek.nl.
Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn
tijdens de werksessie(s), kunt u ook reageren n.a.v. de
concept-documenten in de projectmap op de gemeentewebsite.

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.

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

M€GA

MARKT
VAN
23 T/M 25
JUNI

MAKADO RUIMT OP!

DONDERDAG 23 T/M ZATERDAG 25 JUNI
Actie start op donderdag om 18.00 uur
Ons centrum wordt omgetoverd tot
een geweldige koopjesmarkt
64 ondernemers ruimen op!
Proﬁteer van kortingen tot wel 70%

www.makadobeek.nl

