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Nu de wintermaanden
voorbij zijn en we ons al weer
in maart bevinden, houden we
toch rekening met maartse buien.
Dit kan zelfs tot het einde van de
maand, want u weet dat maart ook zijn
staart nog wel eens roert.
Zonder nu al naar april vooruit te blikken
kunnen we toch met zekerheid stellen dat
lang niet alles voorspelbaar is. Dat zou ook niet goed zijn, we houden
immers van variaties en van verrassingen. 
Variaties vindt u weer voldoende in deze editie van onze Nuutsbaeker. 
Er is voor iedereen wel iets te vinden. Neem er rustig de tijd voor en 
geniet van alles wat geboden wordt. 
Bijna gelijk met het aantreden van onze nieuwe burgemeester, 
mevrouw Christine van Basten-Boddin, is De Nuutsbaeker ook 
maandelijks digitaal te vinden. Het een heeft dan wel niet met het ander
te doen, maar toch, beide mogen we ‘gedenkwaardige’ startpunten 
noemen. Mevrouw van Basten-Boddin voel u vlug thuis in onze gemeente.
Wij hopen u op termijn ook als vaste columniste te mogen verwelkomen.
Het digitale adres van de Nuutsbaeker is: www.nuutsbaeker.nl hier 
vinden jullie de edities vanaf 1 januari 2016. Natuurlijk loopt de 
bezorging van onze papieren exemplaren gewoon door. 
Nu kunnen echter mensen die om een of andere
reden onze gemeente hebben verlaten toch ook
ongehinderd kennis nemen van alles wat zich
hier nog afspeelt.
Het is dus enkel een extra service in de categorie
‘uitzending gemist’, maar dan anders. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier 
met deze editie.

Wiel Heijnen, eindredactie

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)

Voor de lekkerste Hapjes en buffetten
voor elke gelegenheid!
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In september 2015 organiseerde de Heemkundevereniging
Beek in het voormalig restaurant Colaris de jubileumexpositie
"Beek Toen en Nu". Ruim 700 bezoekers genoten van de beel-
den uit het verleden en heden. 

In december 2015 verscheen in de serie 'Wat Baek ós bud' het
boek ’Beek Toen en Nu’. 
Meer dan tweehonderd foto's van verdwenen panden binnen
de gemeente Beek, met daarnaast de foto's van de huidige
situatie, waren in het boek opgenomen.

De uitgave was een groot succes, want binnen veertien dagen
was de oplage (550) uitverkocht. 

Aangezien er wekelijks nog verzoeken binnenkwamen bij
de Heemkundevereniging, besloot het bestuur om nog 300
boeken te laten drukken, maar nu is het definitief ’op is op’!

Het boek is vanaf 11 maart te koop bij het kantoor van de
Heemkundevereniging, Om de Toren 5 (dinsdag, donderdag
en vrijdag geopend tussen 10.00 en 14.00 uur) en bij
Schoenherstellerij Hub Hoedemakers, Markt 22.

Tweede druk boek ’Beek Toen en Nu’ 

U I T N O D I G I N G
Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op maandag 11 april aanstaande

vanaf 14.30 uur in Woonzorgcentrum Franciscus, Om de Toren 1 te Beek.

Onderwerpen: - Testament, notariële volmacht en schenking;
- Bewindvoering en mentorschap;
- Uitvaartverzorging.

Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Els Jacobs Uitvaartonderneming en Notariaat Pas & Pas Bewindvoering

B E W I N D V O E R I N G
Samen zorgen voor morgen.

Spaubeekerstraat Neerbeek
De Neerbeekerhof was een van de markantste monumenten die de

gemeente Beek rijk was.De omvangrijke hoeve werd in het midden van
de 14e eeuw gebouwd. In het begin van de 20e eeuw 
raakte de hoeve in verval en werd in 1917 gesloopt.
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Wij nemen u mee naar een bosrijke
omgeving waar u kunt genieten van
een heerlijke vakantie. 
Wie droomt daar niet van tijd tot
tijd van? 
Even geen alledaagse verplichtin-
gen, gewoon zalig niets doen. 
Of loopt het toch niet altijd allemaal
zoals gedacht, gehoopt of ver-
wacht?
U ziet het al weer, je plant, doet
concessies aan je medereizigers,
hoopt op een succesvol resultaat,
maar verwacht van zo’n vakantie
toch niet alles.

Waar moet je niet allemaal rekening
mee houden? 
Je directe omgeving ken je wel, maar ondanks enig realiteits-
gevoel, kan de werkelijkheid toch nog anders uitpakken dan je
voor mogelijk houdt. Hoe zullen vreemde gasten, die je natuur-
lijk ook tegenkomt, reageren op een en ander? Dat heb je niet
helemaal in de hand. Is er ook plaats voor het verleden, of telt
alleen maar de toekomst?
Hoe zijn de verhoudingen tussen verschillende generaties? 

Voordat jullie nu gaan denken
dat ‘Het Nieuwe Masker’ dit
jaar met een zwaar stuk gaat
komen, kunnen wij jullie ge-
ruststellen. Alles wat hier
boven staat past in ieders
leven. 
Zit je er midden in en ben je
onderdeel van een of ander,
dan zal dit mogelijk niet altijd
een reden tot feest beteke-
nen. Maar wanneer je zover
komt om eens vanaf de zijlijn
te kijken naar je eigen of an-
dermans eigenaardigheden,
dan kan dat best plezierig
zijn en minimaal leiden tot
een glimlach of meer. 
Ga ervan uit dat het aardig-
heden zijn, ook bij die ander.
Hopelijk is er voldoende
ruimte voor eigenheid en her-

kent iedereen situaties die kennelijk niet zo vreemd zijn.

De spelers en speelsters van Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’
nemen jullie graag mee naar hun verblijf in den vreemde. Zo
kunnen jullie dan weer eens alle dagelijkse beslommeringen
loslaten en misschien met een gerust hart weer verder. Het is
allemaal niet zo vreemd wat iedereen dagelijks meemaakt. 
Kunst is wel om er mee te leren leven!

Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’  

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

• Reparaties • Banden / Velgen
• Onderhoud motoren • Uitlaten / Accu’s
• Onderhoud en APK • Uitlijnen
• Voorruiten (zonder eigen risico)* • Airco Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50
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De uitvoeringen die zich dit jaar afspelen in ‘Pension du Lac’
kunnen jullie bezoeken op zaterdag en zondag, respectievelijk
9 en 10 april in het vertrouwde Asta Cultuurcentrum in Beek.

Het begint telkens om 20.00 uur, terwijl de zaal al open is
vanaf 19.15 uur.
Voor wie die dagen al een andere planning heeft wordt het
weekend daarna, namelijk op vrijdag, zaterdag en zondag,
dus 15, 16 en 17 april op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip
nog een kans geboden.

De entreeprijs bedraagt € 7,50 euro

De voorverkoopadressen zijn:
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek, 046-4362926
Hub Hoedemakers, Markt 22, Beek, 046-4361909
Versmarkt Neerbeek Pascal Vroonen, Laurentiustraat 15,
Neerbeek, 046-4372180

U kunt ook reserveren via: 
hetnieuwemasker@hotmail.com  
of  telefonisch tussen 18.00 – 20.00 uur 
op telefoonnummer 046-4740026 of 06-49944535

’  in nieuwe avonturen

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Openingstijden:
Maandag  08.00 - 18.00 uur
Dinsdag  gesloten
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag  08.00 - 18.00 uur
Vrijdag  08.00 - 18.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

paasmaandag gesloten
28 maart

13 mrt

paasveemarkt

U komt toch ook!
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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

van modern tot klasiek

UNIEKE TROUWKAARTEN
IN VERSCHILLENDE STIJLEN

Tegen inlevering van 
deze advertentie
ontvangt u 10% korting op uw huwelijkskaarten.
Geldig tot 30 april 2016

Kom eens vrijblijvend kijken
in onze uitgebreide collectie
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bekende tennisschool van
Henk van Hulst. Daarnaast
pikt hij nog steeds zijn toer-

nooi-overwinningen mee.  

Het trainersteam van BRZ be-
staat naast Ramon uit Martijn Thelen,
Marc Bisschops en Dyonne America.
Samen verzorgen zij de tennistrainingen
en sportieve nevenactiviteiten voor alle
leeftijden. Zij hebben zich ten doel ge-
steld om iedereen uit Beek kennis te
laten maken met tennis! 

In april en mei wordt de landelijke voor-
jaarscompetitie gespeeld. Wij nodigen

dan ook iedereen uit om op een mooie
zondag eens te komen kijken naar ons
nieuwe clubhuis en de prestaties van
onze teams. De wedstrijden zijn abso-
luut de moeite waard!

Wil jij kennis maken met tennis? 
Dat kan bij BRZ!

Tennis is een leuk spel dat je met je
gezin of vrienden kunt leren spelen van
je 5e tot je 80e. De combinatie van
sportiviteit en gezelligheid staat voorop.
Wij organiseren speciale zomercursus-
sen zodat je snel met je gezin of vrien-
den een leuk balletje kunt slaan. In

maart zijn er 3 kennisma-
kingsmiddagen voor jeugd
tot en met 12 jaar en daar-
naast start een beginners-
cursus van 5 lessen voor
senioren. 

Heb je interesse? 

Stuur dan een mail naar 
info@brztennis.nl of 
trainers@brztennis.nl. 
Info www.brztennis.nl.  

BRZ gaat de zomer tegemoet
Openingsweekend van
de nieuwe kantine

‘BRZ Tennis’. Zo wil dé
tennisclub van Beek zich
vanaf nu noemen. Deze
naam en de beweging van
het tennis komt tot uiting in het nieuwe
logo van de club. In het weekend van
12 en 13 maart is dit nieuwe beeldmerk
én het nieuwe clubgebouw door de
leden in gebruik genomen. Met een
spetterende feestavond op zaterdag-
avond, een ontbijt en tennisclinics voor
alle leden op zondag is het nieuwe zo-
merseizoen enthousiast gestart. 

Trainersteam BRZ 
uitgebreid met Ramon
Lacroix als hoofdtrainer

Een oude bekende is terugge-
keerd. Vanaf maart 2016 wordt
Ramon Lacroix de nieuwe
hoofdtrainer van BRZ. Hij is jong
begonnen met tennissen bij
BRZ, heeft zich ontwikkeld tot
een zeer talentvolle tennisser en
is trainer geworden bij o.a. de
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Ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan organiseert
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
i.s.m. Dance Studio Fame de
productie “The MusicCalls”. 

Deze unieke theatershow wordt ge-
houden in sporthal De Haamen in
Beek, waar u zich door de unieke
opstelling en professioneel licht en
geluid in een waar theater waant! 

Zoals de titel al doet vermoeden,
staat deze productie in het teken
van musicals. 

Drumband en fanfare St. Caecilia
zorgen voor 90 minuten live muziek,
met ondersteuning van een combo
en zanggroep Cosi Cantare. 

De dansers van Dance Studio
Fame dragen zorg voor alle chore-
ografieën op deze live muziek. 

Tijdens de voorstellingen wordt
ook gebruik gemaakt van video-
fragmenten uit alle musicals,
waaronder The Lion King, Les
Miserables, The Sound of Music
en The Phantom of the Opera.

Mis deze unieke theatershow
niet en koop uw kaarten voor
een van de voorstellingen:

Zaterdag 23 april, aanvang 19.00 uur
Zondag 24 april, aanvang 15.00 uur

Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar vanaf 13 maart 2016
bij:
- Guus Bougie, Hobbelrade 68, 046-4431485
- Dance Studio Fame, Parallelweg 2, 06-28931165 
- of via secretariaat@fanfarespaubeek.nl 

Daarnaast zijn er nog 2 verkoopmomenten:
- Zondag 13 maart a.s. 10.00-13.00 uur in Hubertushuis

Geleen (Jan Willenstraat 1). 
- Zaterdag 19 maart a.s. 9.30-11.30 uur in Dance Studio

Fame Spaubeek (Parallelweg 6)

Volg ons ook op Facebook om op de hoogte te blijven
www.facebook.com/fanfarespaubeek. 

Drumband en Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Dance Studio FAME en Zanggroep Cosi Cantare

Communication & Design

Entree € 17,50
Locatie: Sporthal De Haamen Beek

Kaartverkoop:
secretariaat@fanfarespaubeek.nl

Parallelweg 6 Spaubeek, 06-28931165
 Hobbelrade 68 Spaubeek, 046-4431485

Dance Studio Fame Spaubeek & Fanfare St. Caecilia Spaubeek
present:

“The MusicCalls”
23 en 24 april 2016
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schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

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

Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25  
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
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Trompetgeschal in de bovenzaal van het Gemeentehuis
kondigt de start aan van de procedures voor de installatie
van de nieuwe en kersverse burgemeester van de
Gemeente Beek. 

Begeleid door twee secondanten ‘bestormt’ zij, ja het is
een “zij”, de raadszaal en neemt plaats op een voor haar
gereserveerde stoel. 

Onze griffier Guliël Erven leest het Besluit, dus de eigen-
lijke benoeming, van de Kroon voor en dan is het de beurt
aan de Commissaris van de Koning in Limburg de heer
Theo Bovens. 
Hij schetst zo’n beetje de ‘moderne’ geschiedenis van
Beek en richt zijn dankwoord ook tot de waarnemend bur-
gemeester Frans Weekers die wat hem betreft als eerste
beschikbare ‘reserve burgemeester’ op zijn lijst mag
komen. 

Buitengewone raadsvergadering I

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.
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Dan is het de tijd voor het echte werk,
de beëdiging waar 
Christine van Basten - Boddin
zo naar heeft uitgezien.

Na haar antwoord op de standaard tekst
van de gouverneur met de woorden;
“dat verklaar en beloof ik”, is ze ineens
niet alleen de nieuwe burgemeester van
de Gemeente Beek, maar ook de eerste vrouwelijke 
burgemeester van de Gemeente Beek in de geschiedenis. 

INSTALLATIE NIEUWE BURGEMEESTER IN BEEK

voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN

Dan is het spreekgestoelte voor andere prekers; een lid van
en namens de Beekse Gemeenteraad, burgemeesters van

aanliggende Gemeenten en ook de Beekse loco-
burgemeester Thijs van Es verschijnt ten tonele.
Hij draagt formeel de ambtsketen van de 
burgemeester van Beek over aan de nieuwe 
burgemeester. 

Trots als een pauw met de blingbling om haar 
nek houdt ze haar ‘maiden speech’ in de Beekse
Raad. 
Ze dankt o.a. de oud burgemeesters Ralph
Krewinkel en Frans Weekers voor hun toewijding
en voorbereidend werk en gaat, volgens haar 
zeggen, vol enthousiasme in Beek aan de slag. 

Hierna wordt met een meer dan flinke hamerslag
deze buitengewone Raadsvergadering door haar
afgesloten. Wij wensen haar veel wijsheid, plezier
en geluk in haar nieuwe baan. 

En…. die hamer krijgt het nog moeilijk.

George Stevens
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Vanaf november worden de
maand/weekbladen gevuld met de
nieuwe hoogheden die het carnavals-
seizoen gaan regeren. Foto’s en inter-
views te kust en te keur. Ze staan in de
belangstelling en alle ogen zijn op hen
gericht.
Hun partners worden vermeld, staan af
en toe op de foto, maar verdwijnen
meestal snel naar de achtergrond, want
het is tenslotte de Prins/Prinses die telt.
Toch is een hoogheid zonder achterban
helemaal niets en het wordt hoog tijd
dat de partner een keer aan het woord
komt. De persoon met de scepter is
slechts het topje van de ijsberg, want
wat zich onder het oppervlak bevindt, is
enorm.
Ik heb gekozen voor Sabrina, echtgeno-
te van Prins Peter II van de Sjravelaire
in Genhout. Dat wil niet zeggen dat ik
de partners van de hoogheden uit

Beek, Neerbeek en Spaubeek vergeten
ben, maar gezien de deadline was het
onmogelijk iedereen te benaderen. Voor
deze partners geldt hetzelfde: Zonder
jullie, geen Prins/Prinses. Chapeau.

Goed voorbereid, met een aantal pittige
vragen, ben ik In Genhout op de koffie
gegaan. Ik wist dat Sabrina niet het pro-
totype carnavalist is en was zeer be-
nieuwd naar haar ervaringen. Mijn eer-
ste vraag was dan ook meteen raak.

Waarom besluit je toch “ja” te
zeggen, als je zelf helemaal niets
met carnaval hebt.

Sabrina: “Omdat ik mezelf volledig opzij
kan zetten om de droom van een ander
waar te maken. En ik wist dat het
Peters droom was. Wie ben ik dan om
hem dit te ontzeggen.”

Als ik haar dan vraag wanneer het tot
haar doordringt wáár ze “ja” op heeft
gezegd, ontdek ik dat de partner achter
de scepter iemand moet zijn met een
nuchtere kijk en beide voeten stevig op
de grond. Ze begint te vertellen en ik

kan alleen maar luisteren en af en toe
instemmend knikken. 

Sabrina: “Als je eenmaal weet dat je
partner Prins wordt, is het nog allemaal
spannend, want het is pas april. Zodra
je enkele dagen later twee volgeschre-
ven A-viertjes in je handen krijgt ge-
drukt met alle activiteiten van het ko-
mende seizoen, slik je even, maar ach,
het is nog zover weg. Je kunt goed
zwijgen, verraadt het aan niemand, gaat
op jacht naar een prinsenpak en geniet
stilletjes van al die leuke momenten. En
dan ineens staat de uitroeping voor de
deur en je begint een beetje nerveus te
worden. Het gaat nu echt gebeuren. Je
gaat verlofdagen aanvragen, te veel ei-
genlijk, maar je kunt je baas niet vertel-
len waarom. Je begint oppas te regelen,
je vraagt je af hoe je in hemelsnaam een
groep mensen bij elkaar krijgt die bereid
is voor de Prinsenwagen te lopen. Je
familie heeft weinig met carnaval en je
beseft dat dit wel eens moeilijk kan
worden. Maar, je doet je best want je
hebt het je partner beloofd. Tot je grote
verbazing zeggen mensen toe dat ze
met de optocht willen meelopen, zelfs
mensen waar je het absoluut niet van
had verwacht. Dan realiseer je je dat

PARTNER ACHTER DE
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PRINS/PRINSES

jouw Prins bijzonder geliefd is en dat
besef is waanzinnig. Als de prinsuitroe-
ping een feit is, word je van alle kanten
gefeliciteerd en ineens kent iedereen je
als “de vrouw van de Prins”. Toch wordt
die hele gebeurtenis door de omgeving
soms behoorlijk onderschat. Je hebt
tenslotte twee kleine kinderen en ook al
vinden die het prachtig dat pappa Prins
is, om zeven uur ’s ochtends, na een
lang en vermoeiend feestje, staan ze
naast je bed… en pappa draait zich nog
een keer om. Dan is er weer ergens een
receptie, een feestje, een dinertje en
weer doe je een beroep op een oppas.
Je krijgt het gevoel dat je leven aan el-
kaar hangt van oppassers en dat wil je
eigenlijk niet. Mijn dank naar alle op-
passers is dan ook heel groot! Je kunt
stellen dat het “gewone, normale
leven”, volledig aan je voorbij gaat,
want je huis is niet meer je huis. Het is

een soort ge-
meenschaps-
bezit. Je man,
die prima in
staat is zich-
zelf aan en uit
te kleden,
wordt laat in
de nacht thuis-
gebracht door

een adjudant die hem van zijn prinselij-
ke kledij ontdoet. Dit is schijnbaar een
volkomen legaal ritueel, maar als echt-
genote sta je dan toch wel even vreemd
te kijken. En al wordt niet van je ver-
wacht dat je overal aan deelneemt, ze
stellen het wel op prijs. Je kinderen vin-
den het geweldig, totdat je wederom
een oppas in moet schakelen. Je bent
op de eerste plaats moeder en daarna
partner van de Prins. Ik kan tegen ieder-
een zeggen, partner zijn van Prins
Carnaval is fantastisch, maar het eist
soms een zware tol als je nog kleine
kinderen hebt.” 

Dan is het even stil en ik knik. Mijn kids
zijn ook ooit klein geweest en ik begrijp
haar volkomen. Als ik haar vraag of ze
nu een overtuigd carnavalist is gewor-
den, glimlacht ze. 
Sabrina: “Nee, maar ik begrijp het car-

navalsgevoel wel veel beter. Ik heb ge-
zien hoe Peter heeft genoten en dat had
ik voor geen goud van de wereld willen
missen. Of ik volgend jaar nog alle
feestjes bezoek denk ik niet, maar wel
meer dan afgelopen jaren. Ik werd met-
een opgenomen in de Sjravelclub en
dat was bijzonder prettig. En wat ik ook
fantastisch vond, Peter werd niet in de
watten, maar in een heel verenkussen
gelegd en alles, maar dan ook alles,
was tot in de puntjes geregeld. Daar
was ik blij verrast over.”

Op mijn vraag of ze wederom “ja” zou
zeggen als Peter nog een keer gevraagd
zou worden, grijnst ze ondeugend.
Sabrina: “Laat ik het zo stellen. Het was
een hectische, heftige, intense tijd, met
mooie, emotionele momenten en prach-
tige herinneringen, maar…, aan alles
komt een eind r.”

We genieten na van een kopje koffie en
giechelen als twee pubers om al die
maffe dingen die tijdens carnaval ge-
beuren. Bovendien zijn we het eens met
de uitdrukking:
‘Achter elke geweldige prins of prinses,
staat een partner die in april toch maar
mooi “ja” zei.’ 

Christy

11
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VOOR NA  ->

->

BIJZONDERE MEUBELMAKERS 
VOOR BIJZONDERE MENSEN

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

WWW.MOLGEURTS.NL
Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard
( H a n d e l s t e r r e i n  B e r g e r w e g )
E - m a i l :  i n f o @ m o l g e u r t s . n l 
O p e n i n g s t i j d e n  s h o w r o o m : 
din. t/m vrij. 10u - 17u - zat. tot 16u

BEL NU DIRECT VOOR 
EEN GRATIS OFFERTE

046-4519922 Korting geldt bij een door ons uitgevoerde herstoffering

50%  KORTING OP  DE STOF

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

12e jaargang  (maart )1986

….. De verkiezingen zijn achter de rug. Wij en zij zijn onder de
pannen.Toch leuk om de samenstelling te weten. Hier
komen ze:
Lijst 1: CDA, Jan Eijssen, Jean Wachelder, Wim
Meeuwissen, Pierre v, Bogaert en Thei Bruls. Lijst 2, 
Guill Luijten en Jan Houben.Lijst 3: VVD, Rie Dirx en Jan
Schreijen. Lijst 4: BBB, Jopke Beckers en Ad v. Tilburg.
Lijst 5: PB, Paul Mennens en Mariëtte Bocken. Lijst 6:
NDB, Cor Vorstenbosch. Lijst 7: BB, J.H. Nijsten. 
Lijst 8: D66, Jo v. Erp. Lijst 9: PvdA, Jan Dekker.

….. En dat komt allemaal in een nieuw gemeentehuis. Daar is
ook een nieuw initiatief. De gemeente Beek opent een
serie exposities over de beeldende kunst in Limburg. De
kunstcommissie heeft 60 kunstwerken aangekocht, die in
de hal van het gemeentehuis getoond zullen worden.

….. Theo v. Winkel duikt terug in het verleden met een 
tekening en verhaal van het huis (voormalige 
schoenmaker Herman Ponse) op de rijksweg. 
De goede vriend Johan Pelzer woonde naast hem.

….. John Bannier geeft in zijn rubriek “even aangehaald” 
enkele leuke gezegdes prijs.
We citeren:  Aan de hand van de aanplakborden......” 
en dan krijg je van die situaties dat Paul Mennens boven
op Joke Beckers komt te zitten en Tjitske Nachbar op

Cor Vorstenbosch en Jan Schrijen kreeg zowel  vrouwelijk
als mannelijk bezoek. En Jo v. Erp had het vaak aan de
stok met Herman Kusters.” 

….. Nog een aardige....” Wat hebben we eens in de vier jaar
toch veel vrienden en kennissen.”

….. Voor het eerst in haar 32 jarig bestaan gaat showband
Irene naar de Nederlandse kampioenschappen in het
Brabantse Rosmalen.

….. Een minder prettig bericht is dat de handballers van
Caesar degraderen naar de derde divisie. Uithuilen en 
opnieuw beginnen. Wel met een nieuwe trainer, want 
Hub Dohmen is ermee gestopt.

….. Onze vriend van “Ernst of Luim” is op zoek naar een 
slagzin voor Beek . Diverse pogingen worden uitgelegd,
ook de zin  “BEEK LEEFT” Toen had hij nog niet gehoord
over Belevend Beek. (Of is het net andersom??)

….. Het overtollig kantoormateriaal is voor een prikje te koop.
Bijna nieuw en nog nauwelijks gebruikt. Melden bij het
gemeentehuis. Wel alleen op 1 april.

….. De muziekschool gaat een cursus starten voor 
Zaate Hermeniekes. Zij willen wat meer techniek en
blaaskennis bijbrengen. Start is in september. 
Dan bent u voor de carnaval klaargestoomd.

Toet... toet... in plaats van allewiel en alaaf.
Japo
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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.

13

Zaterdag 25 en zondag 26 juni zal
na een succesvolle tweede editie
in 2015 voor de derde keer het
Zomerlicht Festival in Beek
plaatsvinden. 

Het mooie, sfeervolle park Genbroek wordt wederom
het thuis van kleurrijke artiesten, vrijwilligers en natuur-
lijk bezoekers! 
Een bont programma met lokale, regionale en natio-
naal bekende artiesten, singer-songwriters, straatthea-
ter en foodtrucks.

Het Zomerlicht Festival is een gratis toegankelijk fami-
lie festival, waarin ook voor de kinderen een leuk pro-
gramma is bedacht.

Vol trots presenteren we jullie een line-up met
een enorme diversiteit en kwaliteit. 

• Harmonie St. Caecilia en drumband uit Beek zal te-
rugkeren in het park voor een bijzonder optreden.

• Hij maakte een verpletterende indruk op de jury en het 
publiek bij The Voice of Holland! Rasmuzikant, singer-
songwriter en performer pur sang David Dam deed met
succes mee aan The voice of Holland en komt naar het 
zomerlicht festival met zijn eigen band Soul Solutions.

• Reincarnatus, met nieuwe bandleden en nieuwe songs!

• Pinkpop heeft Paul Mc Cartney geprogrammeerd, het
Zomerlicht heeft de eigen Limburgse Paul ‘’Mc’’ Logister
kunnen strikken!

Ook is er dit jaar speciale aandacht voor regionale
en lokale muzikale talenten!

• Singer- songwriter Jop Ostendorf, Isabelle Amé en Jimmy
Dee

• Dr. Funk en Mr. Soul 

Meer namen zullen komende tijd bekend worden gemaakt.
Het festival start op beide dagen om 14.00 uur en duurt tot
middernacht. 

Voor verdere informatie kunt u terecht op: 
www.zomerlichtfestival.nl. 

Zomerlicht Festival Beek

maart 2016 NB no. 3 48 paginas:Layout 1  03-03-2016  10:45  Pagina 13



14

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK
GRINDAKKER 7 - 6176 JC  SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

LEUKER KAN DE BELASTINGDIENST HET NIET MAKEN, WIJ WEL MAKKELIJKER!

Wij zijn particulieren en ondernemers graag van dienst bij het indienen van belasting aangiften, 
het aanvragen van toeslagen en opmaken van bezwaarschriften.

U ALS ONDERNEMER KUNT M.B.V. IN DE CLOUD SOFTWARE, EENVOUDIG EN SNEL: 

- Verkoopfacturen opmaken, verzenden en opvolgen;
- Inkoopfacturen en kostennota’s, via scan of camera direct laten verwerken;
- Advies op maat a.d.h.v. de actuele bedrijfssituatie verkrijgen;
- Administratieve kosten verminderen en meer tijd aan kernactiviteiten besteden.

Welkom bij 2Line Administratie Partner voor het Limburgse MKB, Hans Huntjens

Hofkamp 16   I 6161 DC Geleen   I E. info@2line.nl   I T. 046 - 475 86 85   I www.2line.nl
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onverklaarbare buikpijn of moe-
ten een operatie in buik- of bek-
kenbodemgebied ondergaan.

Iedereen kan op enig moment in
zijn leven last krijgen van deze
klachten. 
Ze  kunnen een grote impact
hebben op het gebied van dage-
lijks functioneren, zowel fysiek
als op sociaal en emotioneel ge-
bied. 
Gelukkig is er meestal, vaak vrij
eenvoudig, iets aan te doen!      

Voor mij hoort geen enkele
klacht er zomaar bij, ik vind niets
vanzelfsprekend, vreemd of vies!
Graag wil ik u helpen met uw

probleem, de klachten te verminderen
en de kwaliteit van leven te verbeteren!  

Ik behandelen mannen en vrouwen,  vol-

wassenen en  jongvolwassenen,  kinde-
ren en ouderen, zwangeren en vrouwen
rondom de bevalling.

Dus wilt u van u klachten af, niet eerder
gedurfd of geweten dat hier iets aan te
doen is, neem gerust contact op met
mij, via mail: 
kim@fysiotherapiegcn.nl 
of telefonisch: 046-4374664

Ik informeer en verwelkom u graag!
Kim Vaasen-Opstal

Bekkenfysiotherapeut Kim Vaasen
Mijn naam is Kim Vaasen-Opstal, ik
werk sinds ruim een jaar bij
Fysiotherapie GCN als geregistreerd
bekkenfysiotherapeute. 
Graag wil ik u laten weten wie ik ben,
wat ik doe en wat ik mogelijk voor u kan
betekenen. 

In 1999 ben ik afgestuurd als algemeen
fysiotherapeut en ben ik als zodanig
jaren werkzaam geweest binnen de par-
ticuliere setting. 
Naast mijn algemene fysiotherapie,  heb
ik een 3-jarige aanvullende opleiding tot
Bekkenfysiotherapeut MSc afgerond. 

In 2009 ben ik een gespecialiseerde
praktijk voor bekkenfysiotherapie ge-
start, om enkel nog te werken op het ge-
bied waar mijn hart ligt en waar ik goed
in ben. 
Sinds ruim een jaar werk ik
met veel plezier samen met
het team fysiotherapeuten
en de urogynaecologisch
gespecialiseerde huisarts,
Dr. Romans, van GCN.

Ik heb kennis en expertise
op gebied van bekkenpijn,
lage rugklachten en proble-
men in gebied van buik en
bekkenbodem, zoals buik-
pijn en problemen bij plas-
sen, ontlasten en/of vrijen…
Mensen die bij mij komen
hebben last van bijvoor-
beeld bekkenpijn, stuit-
klachten, urineverlies, ont-
lasting verlies, veelvuldig
aandrang om naar het toilet
te gaan, pijn bij het vrijen,
erectiestoornissen, verzak-
kingsklachten, obstipatie,

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

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

15
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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

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

EEN SPECIAAL KAARTJEvoor jullie kleine wonder

Bij uw bestelling van geboortekaartjes
(vanaf 80 stuks) ontvangt u GRATIS 

een BEERTJE met de naam van de baby.
16

Na een succesvol verlopen 
eerste editie van de 
Baeker Rock Night op 
7 november j.l. zal op 
zaterdag 9 april a.s. de
tweede editie plaats vinden. 

Deze avond staat in het teken
van twee van de grootste 
singer/songwriters vanaf de 60er
jaren: Bob Dylan en Neil Young. 

Om muziek van deze twee grote
helden te spelen moet je heel
wat in huis hebben. 

Neil Young – act wordt gebracht
door de Belgische band Zuma;
die de muziek van Neil Young
akoestisch of versterkt op een
geweldige wijze weet te brengen. 

De Bob Dylan – act is een band
afkomstig uit het Nederlands
Limburgse land:  Van Houdt Trio!
Deze band speelt Bob Dylan op een bijzondere manier en ook
andere muziek-grootheden passeren de revue.

Het wordt dan ook een heel speciale avond.

Tevens willen we ook even vermelden dat in november één
van de betere Metallica-tributebands van Europa op één van

onze Baeker Rock Nights geprogrammeerd staat: Present
Danger.  

Verdere informatie over déze avond volgt nog. 

Voor zaterdag 9 april moet je zijn in café Auwt Baek in Beek. 
Aanvang 21.00 uur. Zaal open 20.00 uur. Entree: 7,50 euro.

Stichting Baeker Blues Side
organiseert op zaterdag 9 april

haar tweede editie van de Baeker Rock Night!
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Sjleuteleuverdrach.
Wat waor het gezellig!
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Pater Jacques Hoedemakers is geboren in Beek op 9 oktober
1938. In het gezin van Alexander Hoedemakers en Agnes
Augustus groeide hij op met zijn 2 zussen, Elly (Voncken-
Hoedemakers) en Maria (Schoffeleers-Hoedemakers).

Na de lagere school in Beek en de Mulo St. Jan in Geleen trok
de jonge Jacques in 1955 naar Schimmert om bij de paters
Montfortanen de roeping die hij voelde te volgen. Hij koos
voor het priesterschap. 4 jaar later, in 1959 werd hij gekleed,
zoals men dat toen noemde en begon aan een jaar noviciaat
in Meerssen. Dit was een proeftijd voor nieuwe kloosterlin-
gen. Hierna volgde zijn professie, dat wil zeggen dat hij zijn
kloostergelofte aflegde. 

Het vervolg van de opleiding was op het ‘Groot-Seminarie’ te
Oirschot waarna op 19 maart 1966 zijn priesterwijding volgde
door Mgr. L. Jansen, bisschop in Congo.

Op 10 april 1966 droeg hij zijn eerste H. Mis op in de Onze
Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille kerk in Beek. 
Als jonge priester, midden in een kerk die in die tijd ook niet
bepaald in een rustige periode verkeerde zo kort na het 2e
Vaticaanse Concilie, begon Jacques Hoedemakers aan een
Pastoraal Jaar in Tilburg in de parochie ’t Heike. Deze paro-
chie had als patroonheilige St. Dionysius; die naam komen
we later nog eens tegen.

In september 1967 trad onze pater toe tot de Belgische
Provincie van de Montfortanen. Vanuit zijn huisvesting in de
Kontich – Kazerne richtte zich zijn aandacht met name op de
in die tijd gebruikelijke ‘Volksmissies’. Dat wil zeggen dat hij
in verschillende parochies preken verzorgde en tevens ook
invulling gaf aan huisbezoeken. Hiermee ondersteunde hij
parochiepriester in een roerige tijd. 
Ook gaf hij retraites aan jongeren die in hun ontwikkeling mid-
dels bezinning en inzicht in geloofsleer tot een gezonde bre-
dere ontplooiing konden komen. 
Zijn aandacht voor de jeugd heeft hem altijd veel voldoening
gegeven, hetgeen blijkt uit zijn enthousiaste verhalen die hij
er nu nog over weet te vertellen. 
Logisch was dan ook zijn volgende opdracht aan het
Monfort-College in Rotselaar waar hij als schoolpastor toe-
trad. Hier was hij duidelijk op weg met de jeugd op de drem-
pel naar volwassenheid. 
Tot 1973 functioneerde pater Hoedemakers met veel plezier
bij deze doelgroep.

50 jaar werkzaam

18

Juwelenedelsmeden
DIART

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

B u r g .  J a n s s e n s t r a a t  1 0  a  •  6 1 9 1  J C  B e e k

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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In juli 1973 werd hij geroepen voor de directie van Le Carrefour
in Banneux. 
Tot 1987 heeft de jubilaris zijn diensten aangeboden aan groe-
pen van circa 30 personen, die van dinsdag t/m maandag
daarna, een tijd van ‘rust’ wilde nemen. Hierbij was iedereen
welkom, dat wil zeggen dat deze evenementen niet alleen be-
doeld waren voor slechts één religieuze overtuiging. Le
Carrefour, het kruispunt van wegen, wees duidelijk naar het in
de bijbel verhaalde bruiloftsmaal, waarvoor alle genodigden
op het laatste moment nog andere zaken te doen hadden.
Daarop volgde ook toen al de opdracht van de Heer aan zijn
dienaren om naar de hoeken van de straten te gaan en ieder-
een uit te nodigen voor het bruiloftsmaal.
Groepen en individuelen namen ook hieraan deel in Le
Carrefour in Banneux. Wat een rijkdom voor organisatoren als-
ook voor de deelnemers!

Toen in de laatste jaren de werkzaamheden steeds meer ge-
richt waren op managers taken en minder tijd overbleef voor
priesterwerk vertrok pater Hoedemakers naar Leuven van
waar uit hij retraites gaf in Vlaanderen en Nederland. 
Hij heeft ook in die tijd veel bedevaarten begeleid en nam de
taak op zich om kapittels van diverse congregaties te begelei-
den. Tot 2012 is dit rijke priesterleven op deze manier zo geva-
rieerd ingevuld. Telkens vanuit een grote dienstbaarheid en
dankbaarheid jegens zijn Heer.

Op het prentje bij zijn priesterwijding staat:      
Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven
heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen

In ons zeer boeiende gesprek zei deze priester ook terug kijkend
op zijn dienstbaar leven dat de Heer het gewaagd heeft met
hem en hem uitverkoren en in zijn dienstwerk gewild heeft.
Niet onvermeld mag hier blijven dat zijn huisgenote Maria
Boesten-Solberg hem door haar altijd zorgende en ondersteu-
nende aanwezigheid bijzonder geholpen heeft.
Het zou nu te ver voeren om al zijn diensten als assistent en
vervanger vanaf 1995 tot heden hier nog uitgebreid te verha-
len. Hij heeft zijn diensten verleend bij de zusters van de
Geenstraat in Geleen, evenals in verschillende parochies in de
Westelijke Mijnstreek.

In Doenrade en Oirsbeek wisten de mensen pater
Hoedemakers al vlug te vinden en hier heeft hij dan ook gedu-
rende lange tijd geassisteerd in de parochies.

In de parochie van de HH Dionysius en Odilia in Sweikhuizen
heeft pater Hoedemakers van januari 2004 tot oktober 2012
op verzoek van het kerkbestuur als pastoor gefunctioneerd.
Hiernaast verzorgt hij vanaf 2009 tot heden ook de Eucharistie
in Zorgcentrum Glana in Geleen als vaste assistent.

In 2012 heeft hij de overgang van de Belgische Provincie naar
de Nederlandse gemaakt.

In 2013 is de gouden jubilaris onderscheiden als Ridder in de
Orde van Oranje Nassau vanwege al zijn werkzaamheden zelfs
‘boven landelijk’ zoals dat officieel genoemd wordt.

De feestelijke eucharistieviering uit dankbaarheid voor dit
gouden feest is op zondag 3 april om 10.00 uur

in de parochiekerk van de H. Petrus Canisius te Puth
waar hij vanaf 1 januari 2015

benoemd is tot vaste assistent.

Na deze feestelijke viering is er gelegenheid
om de gouden jubilaris te feliciteren

in zaal ‘Oud Limburg’ in Puth.

Wiel Heijnen

m in de wijngaard van de Heer

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)

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

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

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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De Culturele Werkgroep
Beek organiseert op zondag
1 mei om 15.00 uur in het
Astatheater het eerste
CultuurCafé van 2016. 

De titel is 
'Jong en Talentvol, 
hoe bereik ik de top?'

In dit CultuurCafé kunnen de bezoekers genieten 
van diverse optredens van jong (Beeks) talent.
Aan de discussietafel wordt gepraat met opleiders,
ouders en coaches over de verschillen in aanpak.

Hoe ontwikkel je jong
talent het beste? 
Komt talent niet vanzelf 
bovendrijven? 
Is methodisch scholen nou
echt nodig? 
De gevaren en voordelen
van de talentenjachtcultuur.
Heeft 'in talent investeren'
zin zonder kans op 
professionele toekomst?

In de Nuutsbaeker van april wordt het volledige programma 
gepresenteerd, maar houd zondag 1 mei alvast vrij in uw agenda.

Celtic Strings uit Beek

Gezichtsbehandelingen, Pedicure
Massages & Lichaamspakkingen

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

Aanbieding: Gezichtsbehandeling met
Kaviaar masker Nu 35,00

Zondag 1 mei CultuurCafé: Jong en Talentvol
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Op zondag 24 januari
was het IVN-home 
Spau-Beek gevuld 
met een 15-tal kinderen
uit het
Asielzoekerscentrum,
die daar samen met een
aantal van hun ouders,
met IVN-werkgroepleden
en met een aantal 
vrijwilligers winter-
voedering maakten 
voor de vogels.

Van zelfgemaakte vet-,
zaad- en rozebottelmengsels werden poppetjes gemaakt en

uitgeboorde houtstammetjes gevuld. 
Aan het eind werd alles buiten in de omringende
bomen opgehangen en verder ‘feestelijk 
aangekleed’ met pinda- en sierappelslingers. 

Om de kinderen en hun ouders nog meer bij de
natuur te betrekken kregen ze tussendoor een
presentatie te zien met de belangrijkste vogels
die op het lekkers af zouden kunnen komen, 
inclusief de daarbij horende namen. 

Te oordelen naar het enthousiasme van de 
kinderen is een IVN- natuuractiviteit voor 
herhaling vatbaar. 

Geslaagde winteractiviteit IVN Spau-Beek
samen met kinderen AZC Sweikhuizen
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Het Reumafonds houdt binnenkort
de jaarlijkse landelijke collecte. 
In de week van 21 t/m 26 maart
2016 komen ruim 60.000 
vrijwilligers in actie om door heel
Nederland geld op te halen voor
de bestrijding van reuma.

In Nederland leven bijna twee miljoen
mensen met deze ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of te voorko-
men is. Onderzoek naar de oorzaak en
behandeling van reuma is kostbaar.
Daarom is uw bijdrage hard nodig. 

Onzichtbare ziekte 

Mensen met reuma hebben vooral last
van pijn en moeheid, beide onzichtbare
kenmerken van deze chronische ziekte.
Reuma is een verzamelnaam voor ruim
100 aandoeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het natuurlijke
afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma
vaak last van ontstekingen aan gewrich-
ten of spieren, en is bewegen pijnlijk.
Reuma is een ingrijpende aandoening
en kan jong en oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander
nodig

Het Reumafonds strijdt al 90
jaar voor een beter leven met
reuma. Nu en in de toekomst.
We financieren onderzoek naar
betere behandelmethoden en
naar de oorzaak van reuma.
We geven voorlichting, onder-
steunen patiëntenactiviteiten
en komen op voor de belangen
van mensen met reuma bij po-
litiek en zorg. 
Dat brengt ons steeds een stap
dichter bij een wereld zonder
reuma. 
We zijn blij met iedere gift die
hieraan bijdraagt.

Bankrekeningnr:
NL86RABO0123040000,
Amsterdam.
www.reumafonds.nl

De kerngroep van KinderVakantieWerk Beek is hard aan het werk om ook dit jaar
weer een spetterende vakantieweek voor de kinderen te verzorgen. 
Ieder jaar wordt gebruikt gemaakt van materialen zoals spellen, decor, muziek in-
stallatie, knutselmateriaal en spullen voor in de keuken. Kortom materiaal dat opge-
slagen moet worden. 

Op dit moment maken we gebruik
van een opslagruimte ver buiten
de gemeentegrenzen. 
Dit is niet handig aangezien zeker
tijdens de KVW week regelmatig
spullen gehaald moeten worden.
Daarnaast betalen wij hiervoor
een hoge huur.
We zouden het geld liever 
besteden aan materialen en 
spullen voor de kinderen.

We zijn dan ook dringend op zoek naar opslagruimte in de gemeente
Beek of nabije omgeving. 

Wie o wie kan ons helpen aan een opslagruimte van ongeveer 12 vierkante meter?

Heeft u een opslagruimte voor ons of weet u iemand die in de gemeente Beek of in
de nabije omgeving opslagruimte verhuurt tegen een redelijke prijs dan kunt u  voor
verdere informatie contact opnemen met Rene op den Camp tel.: 06-38315509. 

De  kerngroep van KinderVakantieWerk Beek

Start 
collecteweek
Reumafonds

KinderVakantieWerk Beek
zoekt opslagruimte

 
 

 

 

  

  

Praktijk Sian Neerbeek Langweide 35 046-4862857
Praktijk Sian Aalst-Waalre De Leesakker 24 040-2217188

www.sian.nl info@sian.nl

manue le  the rap ie  acupunc tuur
echogra f i e  shockwave  the rap ie

Gespecialiseerd in
medische

Shockwave-therapie

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

KVK 2016:
22 T/M 26 AUGUSTUS
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Wat is de moeite van vermelden
waard? 
Dat verschilt van de diversiteit in
betrokkenheid. De een heeft 
interesse, een ander toont 
interesse en een volgende heeft
wel weer wat anders aan zijn
hoofd. Probeer daar maar eens een
weg in te vinden. 
Ben je geïnteresseerd, dan kan dat
tot initiatieven leiden. 
Zit je daar weer mee. 
Neem je als ‘burger’ een initiatief
dan heet dat kennelijk een
‘Burgerinitiatief’. 
Dat heb ik van horen zeggen. 
Wat kun je daar mee? 
Wat houdt dat in? 
Waar moet het allemaal aan 
voldoen? 
Laat maar, ik begin er niet aan.

Er zijn Burgerinitiatieven richting 
2e Kamer, maar het kan kennelijk
ook op lokaal niveau. 
Gewoon in de gemeente dus.
Misschien kan de gemeente het 
initiatief nemen om dit eens helder
uit de doeken te doen. 
Of is dan het risico te groot dat zo’n
procedure zonder vormfouten wordt
aangeboden en dus in behandeling
genomen moet worden? 
Het is maar een idee natuurlijk,
maar toch... het kan tot iets leiden.
Of het de bibliotheek kan redden is
natuurlijk de vraag; ook al is dat een
vurige wens! 

Het boek zal altijd blijven en zeker
niet alleen voor digibeten. 
Stel je voor, je ontmoet eens iemand
live.

Niet alles kan digitaal en toch... 
het is mij ter oren gekomen, zo
maar in de wandelgangen, dat de
Nuutsbaeker ook wereldwijd gaat.
Ja, ja via het web. 
Het moet niet gekker worden, of is
dat alleen voor degenen waar ons
vertrouwde blad niet bezorgd
wordt? Dat zal het zijn. 
De belangstelling wordt immers
steeds groter en zij die naar elders
verhuisd zijn, kunnen zo ook van
alles uit Beek genieten. 
Het adres hiervoor is: 
www.nuutsbaeker.nl
U kunt het proberen, ook als u de
papieren versie kwijt bent.

Verder heb ik ook gehoord, heel
toevallig hoor, waarschijnlijk 
onbedoeld dat er ook wel eens
een naam wegvalt bij een artikel in
de Nuutsbaeker. 
In nummer 2 van februari bij het
artikel over de Karmelietessen van
Beek zou de naam van de schrijver
ontbreken. Ik heb gecontroleerd en
jawel geen schrijver vermeld. 
Die zal wel achter een van de 
advertenties geschoven zijn. 
Het gaat hier zeker over 
Jacques Aussems. 

‘Emes’ 

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

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

crashes SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN

www.autoschadejosbogman.nl

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden 
en hele waarheden. 
Van mensen 
die iets weten
en die denken 
iets te weten. 
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Donderdag 24 maart 2016 om 19.30 uur organiseert de Heemkundevereniging Beek in cafézaal Benelux
aan de Maastrichterlaan in Beek een lezing met als titel: 'Een kijkje achter de tralies'. 

De lezing wordt verzorgd door Gerard van Aggelen, die gevangenisbewaarder was in de in 'Het Arresthuis' in Roermond
en 'De Geerhorst' in Sittard. 

Het beroep van gevangenisbewaarder is een afwisselend en interessant beroep. Tijdens zijn loopbaan heeft Gerard van
Aggelen ontzettend veel meegemaakt. Tijdens de lezing gaat hij in op het dagelijks leven en bezigheden van de gevange-
nen. Hij vertelt niet alleen over wat er zich binnen de gevangenismuren afspeelde, maar ook over de periode na de vrijla-
ting. Hoe worden de ex-gedetineerden opgevangen in de maatschappij?
De toegang is gratis.

Een kijkje achter de tralies

Gevangenis 'Het Arresthuis' in Roermond, thans hotel 'Het Arresthuis'
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GRATIS
proefdruk

1ste
GRATIS

enveloppen

Vóór 12 uur besteld
Volgende werkdag

in huis!

GRATISGGRATIS
proefdrukoefffffd

1ste
GRATISGRATIS

enveloppen

Vóór 12 uur besteld
Volgende werkdag

in huis!

Geboortekaartjesdrukkerij.nl

Uitnodigingen-drukkerij.nlMaakjeschilderij.nl

Verhuiskaartendrukkerij.nl

Trouwkaarten-drukkerij.nl

Geboortekaartjesdrukkerij.nl Kerstkaartjesdrukkerij.nl

De ontwerpen van 
Geboortekaartjes-

drukkerij.nl 
kun je ook 

bestellen via de 
tablet of telefoon.

Je vult heel gemak-
kelijk de gegevens in 

en wij maken het 
kaartje voor je op!

k

Voor vragen bel:
+31 (0) 46 437 23 38

Of mail naar: 
info@trendsanddesign.nl

Of mai

�������	
���	�	���������������
makkelijk en snel met onze online ontwerptool

* Verwissel de afbeeldingen 

* Of voeg er extra aan toe, 

*Bijvoorbeeld een foto.
 

* Verschillende formaten

* Meer dan 500 afbeeldingen

* Leuk, snel en makkelijk

* Me

28
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Van 4 t/m 7 april 2016 organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de zomerkledingbeurs  
in MFC ’t Raodhoes, Musschenberg  101 Spaubeek.

De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en 
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel), met
uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot maat 80.

Inbrengen kleding Maandag 4 april van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 5 april van 10.00 - 14.00 uur

Verkoop kleding Woensdag 6 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 7 april van 10.00 - 12.00 uur

Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding 
Donderdag  7 april van 19.00 - 20.30 uur

Tijdens de beurs gelden de volgende regels:

• Maximale inbreng 60 kledingstukken per inbreng(st)er.
• De prijs van een artikel wordt vastgesteld door de taxatri-

ces van het damescomité.
• Indien de inbreng(st)er de prijs te laag vindt, mag de taxatri-

ce het kledingstuk weigeren.
• Het hoogste bedrag waarvoor een kledingstuk getaxeerd

wordt is € 50,-.
• Buiten de beurs om wordt niet gehandeld.
• De helft van de opbrengst van een kledingstuk is voor het

damescomité, de andere helft is voor de inbreng(st)er.
• Niet verkochte kleding kan tegen overleg van het ontvan-

gen reçu op het vastgestelde tijdstip n.l. donderdag 7 april
van 19.00-20.30 uur worden opgehaald.

• Kleding die niet wordt opgehaald, vervalt aan het damesco-
mité.

• De kleding kan niet op zicht worden meegenomen, alles
dient direct te worden afgerekend.

Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.

Op woensdag 6 april staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar.

Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Zomerkledingbeurs 
damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

IVN Spau-Beek

17 april  

De Geleenbeek meandert weer!

Op zondag 17 april organiseert het IVN Spau-Beek
weer haar jaarlijkse Open Dag, die deze keer geheel
in het teken van de ‘slingerende’ Geleenbeek zal
staan (het Corio-Glana project).

Tussen 12.00 en 16.30 uur bent u welkom in en om het IVN-
centrum ‘Moorheide’ bij het Asielzoekerscentrum Sweikhuizen,
Moorheide 1, van waaruit korte wandelingen van ca. 1,5 uur
door het nieuw ingerichte gebied zullen worden georganiseerd.
Afstuderende natuurgidsen Carin Menger en Marion Dortangs
willen u graag vertellen over de nieuwe ontwikkelingen rondom
de Geleenbeek.

In het IVN-centrum zélf is beeldmateriaal over het Corio Glana
project te zien en kunt u een flyer met de beschreven 
wandeling (het zogenaamde “Ommetje”) afhalen. Verder staan
er voldoende versnaperingen klaar en kunt u genieten van 
de verschillende tentoongestelde materialen. Leuke hebbe-
dingetjes zijn ter plekke te koop in de Groene Winkel. 

De wandelroute voert u door 3 kilometer prachtige nieuwe 
natuur. Het is i.h.a. een nat en drassig gebied, dus aangepast
schoeisel is aan te bevelen; ook is de wandeling minder 
geschikt voor wandelwagens. 
Aanvullende informatie is te vinden op www.ivnspaubeek.nl,
inschrijven voor de wandeling kan ter plekke.
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Annie Bos - Bessems 
uit Cadier en Keer.
Wat blief, Cadier en Keer?
Ja zeker, dat zit zo.
Heel lang geleden, in juli 1963 om precies
te zijn, kwamen Annie en haar man
Laurent vanuit Maastricht in Beek wonen.
Ondanks “doemdenken”van anders den-
kenden, wierpen cultuur en taalverschillen
geen noemenswaardige barrières op. Ze
integreerden soepeltjes. 
Laurent, met zijn prachtige stem,werd al-
gauw in de Beekerliedertafel opgenomen
en Annie hielp daar waar ze kon. Ze richtte
zelfs het damescomité op en is daar nog steeds voorzitter van.

Hun dochter werd geboren en toen die opgroeide, was blijk-
baar het huis te klein! Het gezin vond in 1974 een geschikt, ne-
derig stulpje in Cadier en Keer. Maar... ze bleven Beek en het
verenigingsleven hier, trouw.

Sociaal denkend Annie werd gevraagd om in te vallen bij het
bridgen met Jos Drummen, Maria Sproncken en Riki Vroomen
en ze waagde  de sprong in het duister. Ze bracht het er goed
van af, maar de dames adviseerden haar toch lessen te nemen
bij Dhrs. Bannier en Erkens in de Benelux. Daar kreeg ze de

smaak pas goed te pakken en na afloop,
ging ze voor de vervolgcursus naar de
volksuniversiteit in Maastricht.

Ondanks alle kelder/zoldermarkten, concert-
reizen en haar studie kunstgeschiedenis, had Annie, 25 jaar ge-
leden, toch de tijd om bij ons in de bridgeclub te komen kaar-
ten. Gelukkig, want ze is een graag geziene, goedlachse dame,
maar eentje die tijdens het spel ook  flink haar mannetje staat!
Wij bewonderen haar doorzettingsvermogen en trouw.
Want, al tientallen jaren komt ze minstens eens per week (ze is
ook nog penningmeester van het K.V.G.) van heel ver, van achter
het Afrikaans museum, naar hier; naar haar en ons geliefde Baek.

Annie, we wensen je nog heel veel succes met al je 
activiteiten, maar vooral veel plezier in het bridgen bij
onze club. Proficiat!

Ook dit jaar mocht Bridgeclub Beek weer
een zilveren jubilaris in het zonnetje zetten!

Heeft u vragen over uw diensten van KPN?
Dan bent u van harte welkom tijdens de KPN serviceweek in de kpn winkel Winkelcentrum Makado, Weth. Sangersstraat 114, Beek.

KPN waardeert u als klant en vindt het belangrijk dat u 100% tevreden bent. Daarom komen we met
een serviceweek naar Beek, zodat u uw vragen persoonlijk aan onze medewerkers kunt stellen. 

Hebt u een vraag? Kom langs!
Tijdens de serviceweek zijn wij er voor u met o.a. een monteur en een servicemedewerker. U en alle
andere inwoners van Beek en omstreken kunnen bij hen terecht met vragen over installatie, gebruik
en de vele mogelijkheden van de diensten en abonnementen van KPN. Ook op technische vragen
kan antwoord worden gegeven door onze specialisten. 

Waar en wanneer?
U vindt ons in de kpn winkel in Winkelcentrum Makado, Weth. Sangersstraat 114 te Beek. 
Van maandag 4 april tot en met zaterdag 9 april a.s. staan wij voor u klaar.
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Op deze foto is het de fotograaf gelukt om wellicht de hele familie met elkaar vast te leggen bij gelegenheid van een
priesterfeest. De jonge neomist in het midden tussen zijn ouders. Wie kan over deze feestelijke gebeurtenis iets meer vertellen?

Wij zijn zeer benieuwd naar het jaar, de familie en de individuele personen die hier zo blij op de foto staan.

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.

De foto van de carnavalsvierders in het januarinummer leverde de volgende reactie op van Annie Muurmans-Maessen:

Op de eerste rij zittend vlnr.:
Tina Klinkers-Romans,?, Dora Frissen
(echtgenote van Sef in de laatste rij),?
In het midden zittend achte de eerste rij:
Mergriet Maessen
Daar achter staand vlnr.:
Col Lemmens (fietshandel), Jan Hoven,
mevr. Lemmens (echtgenote van Col),
Huub Bovens, mevr. Wouters 
(echtgenote van Sjaak Wouters), 
Sef Frissen (echtgenoot van Dora), Teny
Hoven (echtgenote van Jan),?,?,?, Willy
Pisters,?, Sjaak Wouters, ?,?, Huub
Erckens, Guill Maessen (dirigent 
harmonie), ?.
Deze groep muzikanten, allen lid van de
harmonie, trok in 1948 met carnaval
door Beek.
De ‘Rammelesjang’, gedragen door
Teny Hoven, was een soort mascotte
gemaakt van varkensblazen.

  Wie  kent  Wie Aflevering 122

31
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

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

NOTENKRAKERSTOCHT
Muziekkorps St. Callistus

Op zondag 10 april a.s. organiseert het 
wandelcomité van Muziekkorps St. Callistus
Neerbeek weer de jaarlijkse
NOTENKRAKERSTOCHT. 

U kunt kiezen uit 4 afstanden namelijk:  9, 12, 18 of 23 km
door een afwisselend landschap met hellingbossen en
open vlaktes en met prachtige vergezichten. 

Ook zal men langs de Geleenbeek lopen welke onlangs 
meanderend is verlegd.

Vertrek vanaf café De Keulsteeg, Keulsteeg 43
in Neerbeek.

Inschrijven kan vanaf 8.00 uur tot 14.00 uur voor 9 en 
12 km en tot 12.00 uur voor 18 en 23 km.

Kosten € 2,50 per persoon, leden van KWBN betalen op
vertoon van lidmaatschapspas € 1,50.

Het rustpunt waar u kunt
genieten van koffie, fris,
vlaai, belegde broodjes
en soep, is in het 
gebouw van de 
IVN-Spaubeek, 
waar u eventueel een
rondleiding kunt krijgen
en vragen over de 
natuur kunt stellen waar
u die dag bent geweest. 

Tot 10 APRIL
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Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw
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De rust is 
weergekeerd.
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"Bij Office046 leveren we standaard kantoormeubilair, uit 
eigen import van hoge kwaliteit. Waar nodig voegen we 
zaken toe die we zelf maken, in eigen huis. Daarvoor is 
elke inrichting van ons maatwerk voor een sympathieke 
prijs." Micky leidt ons door de grote showroom. Die is 
eenvoudig ingericht. Alle aandacht gaat naar de giganti-
sche keus. "Kantoormeubelen worden ingekocht in 
Europa en Azië bij fabrikanten die ook voor topmerken 
werken. Office046 werkt low budget. We doen alles zelf, 
leveren maximale service en installeren alles ter plekke. 
Daarnaast hebben we een groot voorraadmagazijn, 
waardoor we snel kunnen leveren."

Kantoorinrichtingen zijn anno vandaag 
multifunctioneel. En maatwerk...
Dat weet Micky Janssen (22) als geen ander. 
Hij is opgeleid als interieurbouwer, met als 
specialiteit houtwerk. 
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Inrichten 
Micky en zijn team 
delen desgewenst 
uw nieuwe kantoor-
ruimte in, kiezen in 
overleg met u het 
bureaumeubilair en 
installeren ter plekke, 
tegen zeer concurre-
rende prijzen. "Als 
jonge ondernemer 
moet je je natuurlijk 
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extra in-zetten, zorgen voor goed meubilair voor een reële prijs 
en extra service. Voor wie een heel project opnieuw wil 
inrichten tekenen we een plattegrond uit, met een compleet 
ontwerp. We houden daarbij goed rekening met het budget 
van de opdrachtgever. Met weinig geld kun je ook veel leuke 
dingen doen." Office046 levert kantoor- en bedrijfsmeubilair, 
project inrichtingen, horeca- en kantinemeubilair, magazijn 
stellingen en meer.

Ook voor thuis 
Micky heeft ook alles in huis voor een 
comfortabel thuiskantoor of een 
studeerkamer. Het past ook nog binnen 
uw budget! Gebruikt meubilair, mits in 
goede staat, kan worden ingeruild. 
"Daarmee geven we graag een ander de 
kans een eigen bedrijf te starten." De 
showroom toont ook (modulaire) 
kasten, scheidingswanden en compu-
termeubilair. 
Kijk op www.office046.nl
Uiteraard bent u tevens welkom voor 
alleen een bureau, een bureaustoel of 
een archiefkast. Office046 importeert zelf kantoor- en 
designmeubilair uit Italië en biedt dit tegen scherpe prijzen 
aan. Er zijn ook altijd prima aanbiedingen, bijvoorbeeld 
nieuw meubilair af fabriek met lichte lakschade of andere 
beschadigingen. 
 

uit voorraad leverbaar!

Office046 is geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag op afspraak. 
Handelsstraat 34a, Sittard. 
046 - 436 18 18 
www.office046.nl.

1500 m² showroom in Sittard
 `

Veel meubilair is Arbo-gekeurd en voldoet aan de Arbo-NPR 
normen. Kom een kijkje nemen in onze 1500 m² showroom.
"Niets is zo vervelend als een stoel die niet plezierig zit of 
aanleiding geeft tot rugklachten. Op die stoel moet je wel je 
studie voltooien of je geld verdienen!" 

*
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Voorzien van 4 legborden, leverbaar
in antraciet, grijs en zwart
Afm. 195 x 120 x 43

ROLDEURKAST ROBB

van € 495 350
voor:

Voorzien van 4 legborden, leverbaar
in antraciet, grijs en zwart

Deuren ���� draaibaar,

KANTOORKAST BUDGET

van € 195 99voor:

Afm. 180 x 80 x 38   

volgens NPR-norm

195*

www.office046.nl
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:  
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Brandweer 
onder nr. 06-50203584  

JEUGDBRANDWEER 

Ben je tussen de 11 en 18 jaar? 
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer 
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd  in Schinnen. 
www.brandweer.nl/zuid-
limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

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

Deze maand: BRANDWEERVOERTUIGEN

Het meest opvallend aan de brand-
weer zijn de grote rode auto's, die zich
met veel licht en lawaai een weg banen
door het verkeer, op weg naar in nood
verkerende mensen of dieren. Maar we
hebben nog veel meer voertuigen.

Tankautospuiten

Op de zogenoemde tankautospuiten
bevinden zich de belangrijkste hulp-
middelen voor de brandweer. Zo kun-
nen ze snel ingezet worden bij brand
of ongevallen. Het zijn de werkpaarden
van de brandweer. Elke kazerne heeft
er ten minste één staan. In zo'n auto
rukt een ploeg van zes of zeven
brandweermensen uit. Met deze 
tankautospuiten blussen we branden,
redden we mensen en bieden we hulp
bij verkeersongevallen of andere
noodsituaties.  

Autoladders

Met de autoladders kunnen we men-
sen van hogere verdiepingen redden
bij brand. Ze worden ook gebruikt  om
mensen of dieren uit het water of
vanaf het ijs te redden. De be-
manning van een autoladder
bestaat uit twee personen. 

Hulpverleningsvoertuigen

Voor zware verkeersongevallen
zijn er ook nog hulpverlenings-
voertuigen. Hierin zitten allerlei
reddingsmaterialen.

Haakarmbakken

Omdat de brandweer zoveel verschil-
lende  taken heeft, is het niet praktisch
voor elke situatie een complete wagen
aan te schaffen. Daarom hebben we
zogenoemde haakarmbakken. Dit zijn
compleet ingerichte containers die
met een haakarm op een vrachtwagen
getrokken worden. Zo kan de vracht-
wagen de container naar de juiste de
plaats brengen. We hebben bijvoor-
beeld containers met duikerappara-
tuur, adembeschermingsapparatuur,
meetapparatuur en spullen voor de
bestrijding van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen.  

Blusboten

Langs de grote rivieren en in 
gemeenten met veel water.

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Van 18 tot en met 24 september
wordt de elfde editie van
Duchenne Heroes verreden. 

Dit is een mountainbike tocht
waarbij in 7 dagen 700 kilometer
en ruim 10.000 hoogtemeters 
gefietst worden. 
De tocht begint dit jaar ten zuiden
van Trier, voert door het
Luxemburgse Muellertal, dwars
door de Ardennen, om te eindigen
in Den Bosch. 
Het is geen wedstrijd, maar een uit-
daging. De heroes, zoals de deel-
nemers genoemd worden, zijn een
jaar lang in touw om in team-
verband hun sponsorbijdrage van 
€ 2.500,-- per deelnemer te 
verzamelen. 
Tussendoor wordt getraind om in
september klaar te zijn om onder
alle weersomstandigheden, 7 dagen
lang te fietsen. 
Dat alles met één doel: 
“Duchenne de wereld uit trappen!”

Duchenne is een ongeneeslijke, 
erfelijke spierziekte die voornamelijk
bij jongens voorkomt. 
Wereldwijd treft het 1 op de 3500
jongens. 

In zeer uitzondelijke gevallen wordt
Duchenne bij een meisje vastgesteld
en zo’n bijzonder meisje woont in
Neerbeek. Lizanne Schreur. 

Lizanne is niet alleen onze mascotte,
maar bovenal is zij onze motivatie om
deze loodzware tocht te rijden. 
Er is meer onderzoek nodig naar een
medicijn tegen deze ziekte. 
Er zijn hoopvolle ontwikkelingen!

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

RIDEFORLIZ UIT (NEER)BEEK IN ACTIE VOOR  K
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Het team RideforLiz neemt daarom dit jaar met vier deel-
nemers en een weekendhero, alweer voor de vierde keer deel
aan deze tocht. De teamsamenstelling van dit jaar is nieuw.
Wij zijn namelijk allemaal inwoner van Beek en familie of
vriend van Lizanne. Onze mannen, Rick Schrouff, Maurice
Steijvers en weekendhero Sander Schreur hebben eerder
deze zware tocht gereden. Onze vrouwen, Diana Schreur en
Monique Steijvers fietsen dit jaar voor het eerst mee. 

ACTIE(S) !
Om het deelnemersgeld bij elkaar te krijgen 
organiseren wij verschillende sponsoracties. 

1. Zo verkopen we met hulp van wijnhuis Abbema, 
verschillende kwaliteitswijnen;

2. Lizanne verkoopt wafels op de open dag van het Graaf
Huyn College en rond Pasen bij sportschool Vouershof;

3. Op 9 april vindt er een benefietconcert plaats in café De
Keulsteeg in Neerbeek. De 50+ Band uit Neerbeek zorgt
voor de muziek en er zijn prachtige prijzen te winnen met
het rad van fortuin.
Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 6,-- verkrijgbaar bij
de familie Schreur (Langweide 11) en de familie Steijvers
(Spaubeekerstraat 53) of stuur een mail aan
rideforliz@gmail.com
Aan de kassa kosten de kaarten € 7,50. Deelname is tot
150 bezoekers beperkt, dus OP=OP!

4. Bovendien organiseren we op 19 juni onze tweede vader-
dag-BBQ voor bekenden, relaties, vrienden en familie. 

We komen nog terug met meer informatie over aanmelden;
5. Het is mogelijk ons een eind op weg te helpen met spon-

sorgeld. Wij maken als tegenprestatie graag reclame voor
de Beekse ondernemers die ons een warm hart toedragen. 

Op onze website www.rideforliz.nl is alle informatie te vinden
over de ziekte, over ons team en over onze acties. Via de site
is inschrijven voor verschillende acties mogelijk of u kunt ons
voor inschrijvingen of met vragen mailen via
rideforliz@gmail.com. 

Ons steunen kan rechtstreeks via de knop op onze homepage:

De organisatie van Duchenne Heroes is in handen van The
Event Foundation. Deze stichting wordt door de
Belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). www.theeventfoudation.nl

IN BEEK TRAPPEN WE SAMEN DUCHENNE DE WERELD UIT ! 

Bedankt alvast namens team RideforLiz: Rick, Maurice,
Diana en Monique (heroes) en Sander (weekendhero)

…maar vooral bedankt namens Lizanne en alle kinderen met
spierdystrofie Duchenne, die allemaal maar één wens hebben! 

Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

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

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

Wij leveren ook service aan huis!

 KINDEREN MET SPIERDYSTROFIE DUCHENNE

Sponsor ons in 2016
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T: +31 (0) 46 - 437 23 38
F: +31 (0) 46 - 437 28 61
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Drukwerkcontrole
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20 maart Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur Gastkoor Cosi Cantare
20 maart Lentetocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek, 07.00-14.00 uur vertrekken vanaf 

MFC ‘t Raodhoes Spaubeek. 8-12-19-25 km
23 maart Lezing notaris Pas Testamenten, bewindvoering etc., KVO en Zonnebloem Neerbeek.  

Aanvang 14.00 uur Gemeenschapshuis Neerbeek
31 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
4 t/m 7 april Zomerkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
9, 10, 15, 16 Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ speelt ‘Pension du Lac’
en 17 april in het Asta Cultuurcentrum in Beek om 20.00 uur
10 april Wandeltocht Notenkrakers fanfare St. Callistus Neerbeek
13 april Lezing over voeding door de heer Van Wersch. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
14 april Kienavond Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes, zaal open 19.00u, aanv. 19.30u
17 april Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor St. Jozefkoor Mariarade
21 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 en 24 april Productie Fanfare St. Caecilia Spaubeek en Dance Studio Fame, 

Sporthal de Haamen Beek, 19.00 uur 
23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van  

het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"
27 april Queensparade Beek
28 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
4 mei Lezing: Humor in de Klassieke muziek door de heer M. Wiche. Aanvang 19.30 uur 

in ’t Auwt Patronaat.
5 mei Konings Vogelschieten Schutterij St. Laurentius Spaubeek
19 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29 mei Processie St. Martinusparochie Beek, 10.00 uur
11 juni Jubileumconcert Gemengd Koor Neerbeek b.g.v. van het 60-jarig bestaan van 

Gemengd Koor Neerbeek met medewerking van Afrika-koor Kwimba Zabula. 
Gemeenschapshuis Oos Heim, 20.00 uur. Toegang gratis.

12 juni 23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
16 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 juni       Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Koor New Generatrion Merkelbeek
25 en 26 juni Zomerlicht Festival in Beek vanaf 14.00 uur in het mooie, sfeervolle park Genbroek
30 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
8 t/m10 juli Jubileumweekend 150 jaar Fanfare St. Caecilia Spaubeek met aanbieden nieuwe 

uniformen (receptie 10 juli)
7 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
27 augustus Traditionele Kelder Zolder Markt. Tijdstip: 8.00 - 17.00 uur.
27 augustus Kwajongconcours, Hobbelrade 68 Spaubeek, aanvang 20.00 uur,  inschrijven v.a. 19.30 uur.
28 augustus Zomer-Wandel-Festival, Hobbelrade 68 Spaubeek
11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor  Accordeonvereniging Elsloo
24 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
3 oktober Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.
5 oktober Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
9 oktober Najaarsconcert met zang en dans in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur
16 oktober      Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, 

gastkoor Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf
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
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
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
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
18 december Kerstconcert in Asta Cultuurcentrum. Tijdstip nog niet bekend.
18 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul

Evenementenrooster 

2016

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

IVN Spau-Beek
3 april  

Presentatie over de terugkeer
van de Otter in Limburg

De otter is in Nederland bezig met een heuse
come-back. Dit is te danken aan herintroducties
vanaf 2002 in de laagveenmoerassen in de Kop
van Overijssel en Zuidoost-Friesland. Momenteel is
er sprake van een groeiende populatie die oprukt
van uit het noorden naar de Nieuwkoopse plassen,
Ameide en Gelderland. Het is aannemelijk dat de
otter zich via de Maas verder uitbreidt naar
Limburg en er zo een verbinding gemaakt kan 
worden met populaties in de Eifel en de Ardennen.
Daarom bereid de provincie Limburg zich voor op
de terugkeer van de otter langs rivieren en beken.
Afgelopen tientallen jaren is met succes gewerkt
om de waterkwaliteit van beken en rivieren te ver-
beteren en natuur in uiterwaarden en beekdalen is
op veel plaatsen hersteld. Voor een veilige 
terugkeer van otters langs de Rijntakken en de
Maas was nog wat extra werk nodig.

Tijdens de lezing gaan we kijken naar wie de otter
nu eigenlijk is, de geschiedenis van de otter in
Nederland, wat hij voor Limburg kan betekenen,
wat we in de toekomst mogen verwachten en
welke aanpassingen de provincie zoal doet voor de
komst van de otter!

Toegang is gratis.  Aanvang 10.00 uur

Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl
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De vraag op het stembiljet luidt: Bent u voor of tegen de

wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst 

tussen de Europese Unie en Oekraïne? De uitslag van het

referendum is alleen geldig als ten minste 30% van de 

kiezers heeft gestemd. Als de uitslag geldig is beslist het

kabinet of het de uitspraak van de kiezer overneemt of

naast zich neerlegt. 

Met uw stempas en identiteitsbewijs (geldig of niet langer

dan vijf jaar verlopen) kunt u in elk willekeurig stemlokaal

binnen de gemeente gaan stemmen. De stemlokalen zijn

open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Raadgevend referendum
Vanaf 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aan-

genomen wetten en verdragen een referendum aanvragen.

Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of

tegen een wet of verdrag uit te spreken, maar de uitslag is

niet bindend. 

Een raadgevend referendum kan worden gehouden over

een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet

in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op en-

kele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referen-

dum gehouden worden over wetten die gaan over de

Grondwet, de begroting of over het Koningshuis. Er kun-

nen ook referenda worden gehouden over verdragen. 

Kiesgerechtigdheid
Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum

moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18

jaar of ouder zijn, niet zijn uitgesloten van het kiesrecht én

op 22 februari 2016 als kiezer geregistreerd zijn in de ba-

sisregistratie personen van een Nederlandse gemeente.

Stempas
Kiesgerechtigden ontvangen voor het referendum op hun

ingeschreven woonadres een stempas om mee te stem-

men. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen

stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 23

maart 2016 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. 

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben

dan kunt u, tot uiterlijk 5 april 2016 12.00 uur, een vervan-

gende stempas aanvragen bij de afdeling Samenleving

van de gemeente Beek. Hierbij moet u zich identificeren. 

U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs tonen: dat

mag dus niet verlopen zijn! U kunt ook digitaal een nieuwe

stempas aanvragen via de website

www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. U heeft hiervoor uw

DigiD-inloggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot 1 april 2016.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u

daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe

stempas.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren

met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewij-

zen zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteits-

kaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands

verblijfsdocument. Kiesgerechtigden met een dubbele nati-

onaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort,

Referendum associatieverdrag Oekraïne 
op woensdag 6 april
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Gemeente Beek
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan 
stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. 
In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over
politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.
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identiteitiskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liech-

tenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identi-

teitskaart uit Zwitserland.

Bij het Raadgevend referendum over de goedkeuring van

de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op woensdag 

6 april 2016 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is

verlopen. U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar

de geldigheid 7 april 2011 óf later op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt

u zich bij het stembureau melden met het door de Neder-

landse politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of

diefstal én een ander document waarop uw naam is ver-

meld én waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen,

dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot

uiterlijk 1 april 2016 bij de afdeling Samenleving van de ge-

meente Beek.

Een ander voor u laten stemmen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen,

kunt u iemand die ook kiesgerechtigd is een volmacht ver-

lenen. Deze kiesgerechtigde mag dan namens u stemmen.

Op de achterzijde van de stempas kunt u een onder-

handse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde

binnen de gemeente. Vul de volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u

uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie

van uw (geldige) identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus

ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Beek

woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor het

Raadgevend referendum over de goedkeuring van de As-

sociatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Het hier-

voor benodigde formulier (model L 8) kunt u afhalen of aan-

vragen bij de afdeling Samenleving van de gemeente Beek

of downloaden via www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De

schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 1 april 2016 door de ge-

meente Beek zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt

daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen

kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het

stembureau te laten zien.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te wor-

den uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u

een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen

door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan.

Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kie-

zerspas. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in

elk willekeurig stemlokaal in Nederland. Het mondeling

aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 5 april 2016

12.00 uur bij de afdeling Samenleving van de gemeente

Beek.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een kie-

zerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K 6)

kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Samenleving

van de gemeente Beek of downloaden via 

www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De schriftelijke aan-

vraag moet uiterlijk 1 april 2016 door de gemeente zijn ont-

vangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna

een kiezerspas.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijk te maken, kunt u in elk

stembureau binnen de gemeente Beek uw stem uitbrengen:

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek

De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek

Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek

Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek

Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,

Beek

Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek

Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek

Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, 

Geverik

Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

WOZOCO, Musschenberg 45, Spaubeek

Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek

Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, Spaubeek

School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot

’s avonds 21.00 uur. 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden (  ).

De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in 

bovengenoemde stemlokalen plaats.

Meer informatie over het stemmen vindt u op 

www.verkiezingen2016.nl, www.gemeentebeek.nl/verkiezingen

of via de afdeling Samenleving, bereikbaar op telefoon-

nummer 046 – 43 89 222.

Meer informatie vindt u ook op www.referendum-commissie.nl

of www.referendumovereenwet.nl.

De tekst van de aan het referendum onderworpen wet 

alsmede die van de Associatieovereenkomst zijn vanaf 9

maart 2016 te downloaden via www.verkiezingen2016.nl of

te verkrijgen bij de afdeling Samenleving van de gemeente

Beek.

41
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Waarderingsregeling voor mantelzorgers die in 2015
zorg verleenden is verlengd
De gemeente Beek vindt het belangrijk om mantelzorgers

te waarderen. Mantelzorgers worden vaak zwaar belast,

doordat zij de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht

overnemen. Daarom heeft de gemeente Beek in 2015 een

tijdelijke regeling getroffen om mantelzorgers van cliënten

die woonachtig zijn in de gemeente Beek en in 2015 zorg

aan hen hebben verleend, een blijk van waardering te 

verstrekken. 

Aangezien de gemeente hiermee echter minder mantelzor-

gers heeft bereikt dan was verwacht en er daardoor nog

budget over is, heeft het college de 

regeling verlengd tot 1 mei 2016. De

individuele mantelzorgwaardering

2015 betreft een geldbedrag per

mantelzorger. Dit houdt in dat

degene voor wie in 2015 

gezorgd is en woonachtig is

in de gemeente Beek, zijn of

haar mantelzorger kan voor-

dragen voor een individuele

mantelzorgwaardering ter

hoogte van een eenmalig 

bedrag van € 100. De aan-

vraag hiervoor dient uiterlijk op

30 april 2016 door de gemeente te

zijn ontvangen. 

De doelgroep voor deze regeling is breed. Niet alleen

cliënten met een 

indicatie op grond van de Wet maatschappelijke onder-

steuning komen voor de regeling in aanmerking, maar ook

bijvoorbeeld cliënten met een indicatie op grond van de

Wet langdurige zorg of de Jeugdwet. 

In deze regeling, die te vinden is op www.gemeentebeek.nl,

staan de criteria genoemd om in aanmerking te komen

voor een individuele mantelzorgwaardering over 2015. 

Momenteel wordt nog onderzocht op welke wijze de 

gemeente Beek mantelzorgers wil waarderen in 2016 en

verder. 

Meer informatie en aanvragen
De regeling is te raadplegen via www.gemeente-

beek.nl. U kunt een individuele mantelzorg-

waardering 2015 aanvragen via het 

“Aanvraagformulier individuele mantelzorg-

waardering 2015”. Dit formulier is te 

verkrijgen bij het gemeentehuis of te

downloaden op www.gemeentebeek.nl. 

Het ingevulde formulier stuurt u samen met

de gevraagde bewijsstukken naar de 

gemeente Beek. Uw aanvraag wordt dan in

behandeling genomen. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de 

gemeente via 046 – 43 89 222.

Regeling voor een financiële bijdrage voor
uw mantelzorger verlengd
Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en intensief hulp aan familie of vrienden die zorg nodig
hebben. Vaak doen mensen dat uit liefde en betrokkenheid voor
degene voor wie zij zorgen en zonder dat daar iets tegenover
staat. Tot 1 januari 2015 bestond er de landelijke regeling 
‘Mantelzorgcompliment’. Degene die zorg ontving van een 
mantelzorger, kon voor zijn of haar mantelzorger een financiële
bijdrage aanvragen bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB).
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 
de waardering van mantelzorgers.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis op 30 maart
Woensdag 30 maart vervalt de middag- en avondopenstelling van  het gemeentehuis. 

De publieksbalie is die dag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.
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De gemeente Beek is bezig met het opstellen van nieuw

beleid over Verkeer & Mobiliteit voor de komende 5 tot 10

jaar. In dit plan worden op hoofdlijnen uitspraken gedaan

over hoe de verkeersstructuur er de komende jaren uit

moet gaan zien. Bekende knelpunten en ontwikkelingen

krijgen hierin een plaats. Echter, nog belangrijker is het 

bepalen van de koers die de gemeente moet gaan varen.

Willen we bijvoorbeeld overal de auto een belangrijke plek

blijven geven of willen we meer inzetten op fietsers en

voetgangers? En wat betekent dit voor de inrichting van

wegen en pleinen? En welke invloed hebben bijvoorbeeld

ontwikkelingen als een elektrische fiets? 

Een goed plan kan niet zonder inbreng van de gebruikers

en bewoners van de wegen in Beek. U dus! We willen graag

van u horen wat u belangrijk vindt wanneer het gaat over

verkeer en waar de gemeente vooral op zou moeten inzet-

ten. Daarom wil de wethouder verkeer, Hub Hodzelmans, 

u graag namens de gemeente Beek van harte uitnodigen

om deel te nemen aan de discussieavond. 

Deze avond vindt plaats op maandagavond 4 april as. 
in Het Kaar, Stationsstraat 126 in Beek. We beginnen
om 19.00 uur. 

Maakt u van de uitnodiging gebruik?
Gelieve u dan voor 4 april even aan te melden. Dat kan via

een telefoontje naar de gemeente (046 4389222) of door

een e-mail te sturen naar info@gemeentebeek.nl.  

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Uitnodiging bijeenkomst verkeer & mobiliteit
Hoe houden we uw gemeente leefbaar en bereikbaar?

43

Wat heeft jullie doen besluiten om een kerstdiner te organiseren?
Patrick Hertogen: “We wilden graag iets betekenen voor mensen die het niet zo breed

hebben of eenzaam zijn, omdat ze geen sociaal netwerk hebben. Al snel ontstond bij mij

en mijn partner het idee om met kerst een diner te organiseren voor een klein gezelschap

van mensen die wel een verzetje kunnen gebruiken. Omdat ze geen financiële ruimte

hebben om iets te ondernemen, of omdat ze een eenzame kerst tegemoet zouden gaan.”

Hoe hebben jullie dit initiatief aangepakt?
“We hebben bij de gemeente aangeklopt, ons idee toegelicht en om advies gevraagd hoe

we dit konden aanpakken. De gemeente reageerde enthousiast en heeft via de partners

van het sociaal team en de buurthuizen de vraag uitgezet om mensen aan te dragen die

hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Zodoende is er uiteindelijk een groepje

van 4 mensen bij ons aan de kersttafel beland. Ik kan wel zeggen dat het een zeer 

bijzondere avond was. Het heeft ons een zeer voldaan gevoel gegeven en we willen hier

zeker een vervolg aan geven.”

Heeft u ook een idee waarmee u iets kunt betekenen voor de medemens uit uw 

omgeving, maar weet u niet goed hoe u het moet aanpakken? Neem dan contact op met

de gemeente via tel.nummer 046 – 43 89 222 of via mail: info@gemeentebeek.nl.

Koppel uit Beek bezorgt dorpsgenoten 
een mooie kerst
Onder het motto “doe eens iets voor een ander” wilden Patrick Hertogen en 
Jan Keulen uit Beek graag iets betekenen voor hun medemens. Ze vatten het 
idee om een kerstdiner te organiseren voor minder bedeelde of eenzame Beekenaren. 
Een mooi en spontaan initiatief dat prima past binnen de huidige zorgmaatschappij waar 
zelfredzaamheid en eigen kracht centraal staan. Daarom in deze rubriek extra aandacht 
schenken aan dit soort initiatieven, in de hoop dat het meer mensen inspireert.

maart 2016 NB no. 3 48 paginas:Layout 1  03-03-2016  10:50  Pagina 43



Gemeente Beek Informatiepagina | maart 2016

44

Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek

April
Mantelzorg thema: Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is een belangrijk persoonlijk 

gesprek met de gemeente over ondersteuning om thuis te

kunnen blijven wonen. Een goede voorbereiding  over uw

persoonlijke situatie is erg belangrijk. Hoe u zich hierop

kunt voorbereiden wordt tijdens deze middag uitgelegd.

Hiervoor heeft het Steunpunt een gastspreker van ‘Zorg

Verandert’ van het Ministerie van WVC uitgenodigd.

Wijksteunpunt Franciscus
Om de Toren 1 Beek 

Donderdag 21 april van 14.00 tot 16.00 uur. 

Mei 
Mantelzorg thema: 
Het verhaal achter de Mantelzorg

Jose Franssen vertelt haar verhaal aan mantelzorgers die

voor hun geliefden zorgen met dementie. Zij schreef het boek

‘Hou me maar vast’  dat gaat over twaalf jaar zorgen voor

haar moeder die moet leven met de ziekte van Alzheimer.

Hierin vertelt zij over het leven van alledag in het samen-

zijn met haar moeder. Na de lezing is er gelegenheid tot

samenzijn, ervaring uit te wisselen en vragen te stellen.

MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek

Woensdag  18 mei  van 14.00 tot 16.00 uur.

Juni
Mantelzorgthema: Mindfulness
(max -15 personen aanmelden verplicht)

Als mensen raken we onszelf al snel kwijt in vooral ‘doen’

in plaats van ‘zijn’. In de huidige maatschappij van rennen,

zorgen, vallen en weer opstaan is het ook niet zo eenvou-

dig om bewust te zijn. Mindfulness geeft een handreiking

om met volledige aandacht voor jezelf een tijdje niets te

hoeven doen en nergens naar te hoeven streven. Je hoeft

alleen maar bewust te zijn met jezelf. Het gaat niet om je

beter te voelen, maar om beter te leren voelen.

MFC Molenberg
Molenstraat 158 Beek

Woensdag 22 juni van 14.00u tot 16.00u.

September
Mantelzorgthema: Hulp bij dementie

Een belangrijk doel dat Hulp bij Dementie zich stelt is meer

bekendheid geven aan dementie en alles wat hier mee te

maken heeft. Dementie wordt vaak (te) laat onderkend en

dat is meer dan jammer. Hoe vreselijk de boodschap ook

is, het benoemen van de ziekte helpt. Het helpt omdat het

een eind maakt aan een periode van onzekerheid. Er kan

gezocht worden naar de juiste vormen van hulp. Er kan on-

dersteuning geboden worden én er kan vooruit gekeken

worden. Het helpt ook omdat duidelijk is dat je partner of je

ouder 'ziek is'. Daarnaast wordt uitgelegd door een gast-

spreker van Hulp bij Dementie welke invloed dit ziekte-

beeld heeft op het totale leven.

Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9 Neerbeek

Woensdag  14 september  van 14.00u tot 16.00u.

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is wenselijk maar niet verplicht. 
U bent altijd welkom als u zorgt voor een ander.

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen met: 

Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens, Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM

Telefoon: 046-4575700  /  E-mail: mantelzorg@piw.nl  /  Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
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- Contact met wijkverpleegkundige  van Zuyderland, 

eventueel via de buurthuismedewerkers.

- Internetcorner, computer inloop spreekuur, voor al uw

vragen. Let op, dit is bij de naastgelegen 

Hoever-residentie! van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom in hét ontmoetingscentrum van

het dorp, loop eens binnen bij Hoeskamer ’t Raodhoes!

Hoeskamer ’t Raodhoes, Musschenberg 101, 

6176 BE Spaubeek.

Telefoon “Hoeskamer” is 06-25634549 

(op openingstijden, maandag, woensdag, vrijdag)

Voor meer informatie: 

Tiny Kitzen, tiny.kitzen@ozodoeikmee.nl 06-25634549 

(op openingstijden)

Myrthe Minerva, myrthe.minerva@ozodoeikmee.nl 

06-25634549 (op openingstijden)

Arend te Velde, arend.te.velde@ozodoeikmee.nl  

of 06-42911699 www.ozodoeikmee.nl

Zie ook https:

//www.facebook.com/Buurthuis-Raodhoes-1463308823986917/

Activiteiten in de wijk: 
Hoeskamer ‘t Raodhoes Spaubeek 
op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur

De Hoeskamer ‘t Raodhoes (MFC Spaubeek) is een
plek waar iedereen terecht kan voor een activiteit,
een kopje koffie, een praatje of een vraag. 
Of om de krant te lezen, leuke activiteiten te doen
zoals een spel, creatieve activiteiten, een gezamen-
lijke wandeling en andere activiteiten die we
samen bedenken en organiseren. Uw ideeën zijn
welkom. Een plek waar we elkaar kunnen helpen
ondersteunen. Immers samen zijn we sterk!

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben is een professionele kracht van OZOdoeikmee
aanwezig. U kunt altijd terecht met een vraag voor ondersteuning.

De Hoeskamer is open op maandag, woensdag en vrijdag

van 9.30 tot 16.00 uur, op die tijden is er vrije inloop. Naast

de vrije inloop zijn er een aantal vaste activiteiten.

Op maandag:
- Creatieve activiteiten, breien, mandala tekenen en meer.

Vanaf 13.30 uur.

- Computerinloop spreekuur, vanaf 10.00 uur.

- Inloop, voor mensen met dementie en hun mantel-

zorgers, van “Hulp bij Dementie” ondersteund door de

provincie, vanaf 10.00 uur.

Op woensdag:
- Eetpunt, om 12.00 uur, in samenwerking met het MFC,

met soep en broodjes, eigen bijdrage € 2,50 per 

persoon. U mag ook mee komen helpen koken!

- Rummicub, kaarten, sjoelen of andere spelen.

- Yogalessen, ontspanning en beweging, van de VU 

Maasland, van 14.00 tot 15.00 uur, eigen bijdrage € 4,- 

- Inloop spreekuur PIW, elke woensdag op oneven weken

van 10.00 tot 12.00 uur.

Op vrijdag: 
- Sjoelen, van 10.00 tot 12.00 uur, wie schuift er het

beste?
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Senioren in Beek in beweging
Op 25 en 26 februari jl. vond er op Sportlandgoed 

De Haamen een beweegmarkt plaats voor senioren. 

Inwoners van Beek en Neerbeek tussen de 58 en 75 jaar

werden persoonlijk uitgenodigd door de gemeente

Beek om deel te nemen aan een fitheidstest tijdens

deze beweegmarkt. Daar hebben zo’n 425 deelne-

mers gebruik van gemaakt, onder wie ook wethouder

Thijs van Es en wethouder  Hub Schoenmakers. 

Zij hebben hun enthousiasme duidelijk laten blijken

tijdens hun rondgang bij de testen. 

In de sporthal werden de testen zoals o.a. conditie,

valrisico en lenigheid gemeten. De resultaten van de

testen werden direct toegelicht door professionals

zoals fysiotherapeuten en bewegingsdeskundigen.

Hierbij is o.a. de samenwerking met de lokale prak-

tijken ingezet.  Dat menig deelnemer niet alleen de

fitheidstest heeft ondergaan, maar ook daad-

werkelijk van plan is om te gaan bewegen, bewijzen

de inschrijvingen voor het beweegprogramma. 

Dit programma zal 8 weken duren tot aan de 

mei-vakantie. 

Gedurende deze periode kan men kennis maken met

verschillende soorten van bewegen onder het toeziend

oog van een deskundige vaste lesgever. Hierbij is ook

oog voor het sociale aspect. Zo kan men bijvoorbeeld

samen genieten van een kop koffie of thee in het

sportcafé. Gaan bewegen is voor de doelgroep 

senioren steeds belangrijk gezien de zelfredzaamheid

die van hen  wordt verwacht. Voor het beweeg-

programma hebben zich een groot aantal deelnemers

aangemeld. De nieuwe groepen zijn inmiddels 

gestart. 

Op de beweegmarkt hebben organisaties en vereni-

gingen uit de omgeving zich gepresenteerd. Ook 

hieruit zijn contacten ontstaan waardoor deelnemers

het bewegen (weer) in hun agenda hebben gezet. 

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking. 

Beweegmakelaar

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

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

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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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

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:

• Vrijwilliger bij Speelgoedbank 
(V1644)

Speelgoedbank de Grabbelton is per direct op zoek naar

tijdelijke vrijwilligers die van aanpakken houden om te

helpen met het schoonmaken en nakijken van speelgoed.

Het schoonmaken doen wij elke maandag van 9.45 tot

14.15 u.

• Oudere meneer uit Beek zoekt wandelmaatje
(B1700)

Meneer is gezellig en vertelt graag maar is weduwnaar en

heeft weinig contacten in de buurt. Zijn grote hobby is de

natuur, het buitenleven en vogels spotten. Omdat hij zelf

moeilijk kan lopen (rollator) zoekt hij een maatje die met

hem wil wandelen en het buitenleven wil opzoeken.

• Vrijwilliger voor wandel-/sportgroep voor jong 
dementerenden
(V1157)

Heb je een sportieve instelling? Werk je graag in een

groepje, stimuleer en prikkel je graag anderen om te 

blijven bewegen? SGL zoekt vrijwilligers met boven-

genoemde kwaliteiten.

• Zwemvrijwilliger SGL / Zwembad de Haamen
(V1139)

Voor de SGL dagbesteding in zwembad de Haamen in

Beek zoeken we een aantal vrijwilligers die een dagdeel

mee willen helpen met verschillende activiteiten. 

Zwemmen is voor enkele SGL cliënten een fijne 

mogelijkheid om te kunnen ontspannen en te bewegen.

• Vrijwilliger gevraagd Zonnebloem afd. Beek
(V1687)

Iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn

wij gezellig bezig met het maken van diverse dingen,

zoals het maken van kaarten, Breien, haken,  knutselen

en diverse andere bezigheden .Wie zou ons team willen

versterken. We kunnen uw hulp best gebruiken. 

Er wordt u een gezellige werksfeer geboden met hele

leuke deelnemers.
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1e en 2e Paasdag
gesloten

maart 2016 NB no. 3 48 paginas:Layout 1  03-03-2016  10:50  Pagina 48


