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Met veel plezier bieden wij
u weer een boordevolle editie
van onze Nuutsbaeker aan. 
Een grote variëteit aan artikelen en
onderwerpen ligt ook nu voor u. 
Ga er maar eens rustig voor zitten en
maak uw keuze. 
Naast interessante activiteiten om te 
bezoeken zijn er ook nu weer evenementen om aan deel te nemen, 
zowel op het sportieve vlak als ook in de culturele sfeer. Er is aandacht
voor iedereen. Niemand hoeft toch stil te zitten, ervaar de mogelijkheden
die u aanspreken.
Misschien staat er ook wel een uitdaging tussen om een passende 
vrijwilligerstaak op te nemen. Er worden heel wat kansen geboden.
Het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk om uit zo’n rijk aanbod de
juiste keuzes te maken, maar begin gewoon met enkele keuzes. 
U zult merken hoe verrijkend dit werkt.

Wilt u uw vereniging promoten, neem gerust contact op met de redactie
via het adres voorop iedere editie. Let daarbij wel op de deadline voor 
inleveren zoals vermeld op bladzijde 2, links onderaan. 
Dat voorkomt in ieder geval teleurstelling.
Voor mensen buiten onze gemeente kunt u 
wijzen naar de mogelijkheid om vanaf 
januari 2016 de edities digitaal te lezen via
www.nuutsbaeker.nl 

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)

HET LEKKERSTE VLEES
VOOR DE PERFECTE BARBECUE
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60-jarig jubileum!

Gemengd Koor Neerbeek viert in 2016
haar 60-jarig jubileum. In een periode
waar zangverenigingen krimpen, is dit
profaan koor uit Neerbeek gegroeid tot
bijna 70 leden. De populariteit van het
koor is een gevolg van de vernieuwende
muziekkeuze en inspirerende leiding van
dirigent George Bakx, maar ook van het
enthousiasme van de 50 zangeressen
en maar liefst 20 zangers.

‘Meer dan zingen alleen!’ is het motto
van het koor uit Neerbeek. De gezellig-
heid en gezamenlijke passie voor mu-
ziek, heeft geresulteerd in hechte vriend-
schappen en weinig verloop van leden.

De leden hebben hun favoriete liedjes
gekozen uit het repertoire van het afge-
lopen decennium. Hun repertoirekeuze
en enthousiasme wordt 11 juni ten ge-
hore gebracht tijdens het jubileumcon-
cert. Naast George Bakx is pianiste
Annemie Sluijsmans-Meens de tweede
belangrijke pijler onder de uitvoering van
het Gemengd Koor. Net als George is
ook Annemie al vele jaren verbonden
aan het jubilerende koor.

Naast het jubilerende koor zullen
Trompettist Romano Diederen en
Afrikakoor Kwimba Zabula deelnemen
aan het concert. 

Kwimba Zabula (Zingend Genieten) is

een Limburgs Afrika-koor onder leiding
van Bobby Gouveia. Het repertoire be-
staat uit vierstemmig a capella gezon-
gen traditionele Afrikaanse liederen. 
Bobby Gouveia, dirigent van Kwimba
Zabula, is muziekdocent, arrangeur en
zanger; hij is geboren in 1958 in Angola.
Zijn klassieke scholing combineert hij op
verrassende wijze met de Afrikaanse
manier van zingen die vol is van intuïtie,
gevoel en energie. 

De gevarieerde avond vindt plaats in het
Gemeenschapshuis van Neerbeek, be-
gint om 20:00 en heeft vrije entree. Uw
vrije gave gaat naar Stichting PLS
(Primaire Lateraal Sclerose) die daarmee

wetenschappelijk onderzoek bekostigt
naar de aandoening van het centraal
motorisch neuron. 

We zien u graag op 11 juni!
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9.

Programma:
Trompettist Romano Diederen
Afrikakoor Kwimba Zabula
Gemengd Koor Neerbeek

Entree: vrij

www.gemengdkoorneerbeek.nl 

Gemengd Koor Neerbeek   Meer dan zingen alleen!
11 Juni 2016: Jubileumconcert Gemengd Koor Neerbeek

Trompettist Romano Diederen stond al op de bühne bij André Rieu en mocht als solist optreden op
het Kinderprinsengracht concert. En dus gaat Romano zijn vader Roger achterna,

die één van de voornaamste trompettisten is bij Rieu. 



Lintjesregen in Beek

VERDIENSTEN 
GEDECOREERDEN

Mevrouw Annie Eggen-Smeets 
(visueel gehandicapt)

Van 1999 tot heden is zij vrijwilligster
bij Koninklijke Visio, expertisecentrum
voor onderwijs, zorg en dienst-
verlening voor mensen met een 
visuele handicap. 
Zij geeft deskundig uitleg, tips en ad-
viezen aan slechtzienden en blinden
over de mogelijkheden die er zijn
waardoor ze mensen met een visuele
beperking perspectief biedt. 
Zij is in die zin ambassadeur voor de
doelgroep. 
Van 2001 tot heden is zij vrijwilliger bij
het GIPS project Spelen & Leren
(Gehandicapten Informatie Project
Scholen). Zij verzorgt (met haar 

blindengeleidehond) lessen op 
basisscholen en middelbare scholen 
inzake slechtziendheid en blindheid.
Van 2003 tot heden is zij actief bij het
Gehandicaptenplatform Beek en van
2004 tot heden een actief lid van
Werkgroep Verkeer van de gemeente
Beek. 
Daarnaast is zij sinds 2004 vrijwilliger
bij Koninklijke Nederlandse
Geleidehondenfonds (KNFG) en 
geeft zij lezingen en voorlichtings-
bijeenkomsten.

Op dinsdag 26 april was is het weer tijd voor een jaarlijks terugkerend 
fenomeen, de lintjesregen. Dit jaar zullen de Koninklijke onderscheidingen
vanaf 11.00 uur worden uitgereikt in de raadszaal in het gemeentehuis te
Beek aan de 4 gedecoreerden (2 dames en 2 heren). De lintjes vormen een
blijk van waardering voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben 
ingezet voor onze samenleving. Vaak zetten zij zich in alle bescheidenheid
in, zonder eigenbelang. Eénmaal per jaar worden deze mensen in het 
zonnetje gezet. Mensen met bijzondere verdiensten vormen immers
samen het cement van onze samenleving.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: 

• Mevrouw A.A.G.A. Eggen-Smeets (Annie, 58 jaar) te Beek;
• Mevrouw M.B.W. Smeets-Dohmen (Ria, 53 jaar) te Neerbeek;
• De heer H.J.G. Stevens (George, 67 jaar) te Neerbeek;
• De heer J.H.V. Stijnen (Jules, 54 jaar) te Beek.
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• 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

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



Mevrouw Ria Smeets-Dohmen

Sinds 1989 is zij een actief vrijwillig-
ster bij de Parochie Sint Callistus te
Neerbeek. Zij fungeert o.a. als lector,
bezorger van het parochieblad, is lid
van de werkgroep Kinder-woord-
dienst, voorganger in avondwake, 
ondersteunt de processie en is 
secretaris van het Missiecomité.
Daarnaast heeft zij als bestuurslid en
redactielid van het parochieblad 
gefungeerd. Eveneens heeft zij in de
periode 1990 tot 2012 huishoudelijke
werkzaamheden verricht voor haar
hulpbehoevende buurvrouwen 
(mantelzorger). 

De heer George Stevens

Van 1978 tot 1988 was hij een actief
vrijwilliger van VV Neerbeek. Hij zette

de jeugdafdeling op, nam plaats in
het jeugdbestuur en was gedurende
10 jaren betrokken bij de training van
de jeugd, de coördinatie van toer-
nooien en de indeling van de elftallen.
Van 1988 tot heden is hij trainer en
coach van jeugdelftallen van voetbal-
vereniging VV Caesar en hij heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het opzet-
ten van damesvoetbal binnen de ver-
eniging. Hij is lid van de onderhouds-
commissie en redactielid van het
clubblad “De Ceasariaan”. 
Van 1993 tot 2014 was hij een gedre-
ven penningmeester van de Stichting
Exploitatie Sport en Recreatievoor-
zieningen Beek (SESR) en sinds 
1997 een betrokken redacteur van het
lokale nieuwsblad de Nuutsbaeker te
Beek. Hij verslaat raadsvergaderingen
en is verantwoordelijk voor het 
sportkatern.

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 heer Jules Stijnen

Sinds 1995 is hij een bevlogen voorzit-
ter van de Stichting Lichtstoet Beek.
Hij geldt als medebedenker, aanjager
en creatieve initiator van dit succes-
volle evenement voor Beek en
Limburg. Hij is ook de man die de
lichtstoet naar een hoger plan heeft
weten te brengen. Hij geldt als de
grote motivator voor de organisatie en
overige vrijwilligers en partners. In de
samenleving roept dit respect en waar-
dering op. Verder is hij medeoprichter,
voorzitter (1993-2003), penningmees-
ter (2003-2010) en bestuurslid (2012-
2015) van de Horecavereniging Groot
Beek. Tevens was hij regiovoorzitter
(2002-2011) en bestuurslid (2011-
2014) van de afdeling Zuid-Limburg
van de Koninklijke Horeca Nederland
(KHN). Daarbij was hij van 2005 tot
2010 lid van de Ledenraad van 
KHN (hoogste orgaan binnen de 
verenigingsstructuur van KHN).



Zaterdag 18 juni 2016 houden wij onze jaarlijkse open dag. 

Van 09.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom in ons theorielokaal, gelegen aan de 
Middelweg 25 L, 6191 NC te Beek 

Iedere bezoeker die minimaal 16,5 jaar oud is en nog geen Rijbewijs B heeft mag die dag zelf 
achter het stuur plaatsnemen en 45 minuten geheel gratis met een van onze instructeurs 
gaan rijden. 

Tijdens jou eerste 45 minuten gratis rijles kunnen jouw ouders genieten van een lekker kopje 
koffie en een stuk vlaai. 

Besluit jij om na deze gratis rit een rijopleiding te gaan volgen bij Autorijschool Thijs Jacobs, 
dan kun je rekenen op een mooie korting op jouw lespakket. Hier vertellen we je op de open 
dag  natuurlijk alles over. 

Wil je nu al het tijdstip vastleggen om jouw gratis rijles te gaan rijden, of wil je meer informatie: 
mail dan naar info@thijsjacobs.eu of gewoon even bellen: 06 12 71 72 81 
 

Al 12 jaar de goedkoopste autorijschool in uw regio! 

Onze pakketten zijn altijd inclusief: 

�� Bruikleen theorieboek en/of cd-rom 

�� Een EENDAAGSE theoriecursus 

�� Een theorie-examen 

�� Een tussentijdse toets bij het CBR 

�� Een praktijkexamen 

www.thijsjacobsgeulle.nl 



De vier gemeenten van de Westelijke
Mijnstreek hebben een aantal afspraken
vastgelegd over de samenwerking die zij
de komende jaren verder vormgeven. 
Een belangrijke pijler onder de samen-
werking is de gedeelde visie op positie-
ve gezondheid. Deze visie gaat uit van
het vermogen van mensen om eigen
regie te voeren, in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van

het leven.
Wethouder Verblakt: “We willen in een
vroeg stadium de basis leggen voor zelf-
redzaamheid en veerkracht van inwo-
ners. Dat is een belangrijke voorwaarde
voor het duurzaam hervormen van de
zorg. Een transformatie die meerdere
jaren zal vergen en waarbij de juiste zorg
en ondersteuning voor inwoners het uit-
gangspunt is. Volstaat zelfredzaamheid

Sittard-Geleen, 19 april 2016 – Gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben
een samenwerkingsconvenant  met zorgverzekeraar CZ ondertekend. 
Omwille van goede, toegankelijke en betaalbare ondersteuning en zorg voor
burgers, cliënten of verzekerden is samenwerking tussen de gemeenten en
zorgverzekeraar CZ, als grootste zorgverzekeraar in het werkgebied
Westelijke Mijnstreek, vereist. Coördinerend wethouder Astrid Verblakt 
(gemeente Sittard-Geleen, o.a. drie decentralisaties): “Zorgverzekeraars en
zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het zorgdomein (o.a. medische zorg
en wijkverpleging), gemeenten voor het brede sociale domein (Wmo, jeugdwet
en participatie). 
Burgers en zorgverleners hebben al snel met verschillende domeinen te
maken, die leefwereld moet ons vertrekpunt zijn. Een goede samenwerking
tussen gemeenten en zorgkantoren is dan ook essentieel.”

niet, dan wordt een beroep gedaan op
de sociale omgeving en de algemene
voorzieningen en professionele zorg.”

De ondertekening van het convenant
heeft plaatsgevonden op Sportlandgoed
De Haamen in Beek. Bij De Haamen
gaat speciale aandacht uit naar de doel-
groepen ouderen, chronisch zieken en
mensen met een beperking. Wethouder
Thijs van Es (gemeente Beek): “Met
sport/zorgprogramma’s bieden we de
mogelijkheid om mensen met gezond-
heidsproblemen of een lichamelijke of
verstandelijke beperking meer te laten
bewegen en daar waar mogelijk te laten
integreren binnen de reguliere verenigin-
gen. Deze samenwerking tussen
zorgaanbieders, Sportlandgoed De
Haamen, de gemeenten en de (sport)-
verenigingen is een mooi voorbeeld van
toekomstige samenwerking tussen het
sociale en zorgdomein in het licht van
positieve gezondheid.”

Gemeenten W-M en zorgverzekeraar CZ
sluiten convenant

Nieuwe zorgtaken gemeenten en zorgverzekeraar vormen
aanleiding samenwerkingsverband

Fotobijschrift (van links naar rechts): Wethouder Astrid Verblakt (Sittard-Geleen), Wethouder Thijs van Es (gemeente Beek),  wethouder Hub Janssen
(gemeente Stein), Wiro Gruisen (CZ Zorgverzekeraar) en  wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam (gemeente Schinnen) bij Sportlandgoed

De Haamen in Beek, tijdens de ondertekening van het samenwerkingsconvenant tussen gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en zorgverzekeraar CZ. 
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Op zondag 12 juni a.s. organiseert het wandelkomitee
van de Beekse atletiekvereniging CAESAR voor de 
23e maal haar jaarlijkse Heuvellandwandeltocht.

De start vindt plaats vanuit het verenigingslokaal van 
AV Caesar / VV Neerbeek Bloote weg 21, 6191 EM te Beek. 
De starttijden zijn van 7.30 -14.00 uur voor de 8, 12 en 16 km.
De 20 en 25 km wandelaars doen dat tussen 7.30 en 12.00 uur.

Via het Hommeldaal en Kelmonderbos bereikt men het rust-
punt Molenberg. De 16, 20 en 25 km  wandelaars volgen van
hieruit een route naar Moorveld. De 16 en 20 km lopers gaan
van hier via Stommeveld en Niedelsberg terug naar rustpunt
Molenberg. Kiest men voor de afstand van 25 km dan bereikt
men vanaf Moorveld via Bloemenberg, de Klinkenberg en het
dal van de Berghorsbeek het rustpunt in Geulle. 
Van daaruit gaat het verder via Hussenberg en Hoogenbos,
om vanaf Catsop samen met de 16 en 20 km wandelaars via
het Siekendaal terug te gaan naar de Molenberg.
Via de Broenen en de Eykgraaf bereikt men vervolgens het
startlokaal. 

Math Hulst (tel. 046-4371790) en Lambert Bergers 
(tel. 046-4373623) verstrekken u graag nadere informatie,
die u ook kunt opvragen via www.avcaesar.nl  

23e HEUVELLANDWANDELTOCHT TE BEEK
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De samenwerkende fysiotherapeuten
Beek - Spaubeek

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

Jos van Stokkom 

Spaubeek
www.fysiotherapiespaubeek.nl 

Kuijs Fysiotherapie

Beek
www.kuijsfysiotherapie.nl 

Gorissen Fysiotherapie 

Spaubeek 
www.praktijkgorissen.nl 

Ruud Gorissen 
Fysiotherapie Spaubeek

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 5  (mei )1986

….. Als we de nieuwe editie van de Nuutsbaeker induiken,
dan zien we op de voorpagina “120 jaar Harmonie-
Fanfaar”.  
Met veel oude foto’s en een mooi artikel wordt de 
vereniging uit Spaubeek uitvoerig in het zonnetje gezet
met het komende feest.

….. En Theo van Winkel neemt ons mee naar de Rijksweg,
naar het imposante complex van fabrieks- en opslag-
ruimtes gedomineerd door een stijlvolle voorgevel.
Kantoren, directeurswoning, opslagruimte en 
destilleerderij van Jacques Hennekens.  
In een prachtig verhaal geeft hij alle finesses prijs van dit
gebouw. Ook de scheiding van Wolfeynde en
Maastrichterlaan komt uitvoerig aan de orde. 
Geweldig hoe deze man in de perfectie kon beschrijven
wat hij zag. En alles na gedegen onderzoek.

….. En John Bannier vertelt ons dat Jan Eyssen, 
Jean Wachelder en Jan Schrijen de nieuwe wethouders
zijn. Hij schets de Beeker Taptoe met de Beekse 
korpsen. Alleen zij vermeld dat Spaubeek, Genhout en
Neerbeek afwezig waren wegens optredens in eigen
omgeving.

….. In mei  is de gemeenteraadsvergadering bijgewoond
door de redactie van de Nuutsbaeker. 
Vanaf die dag worden van alle gemeenteraads-
vergaderingen uitvoerig in de Nuutsbaeker verslag 
gedaan. Dus toch weer een mijlpaal ook voor de
Nuutsbaeker.

….. Door een overwinning op het Haagse Hermes won het
Neerbeekse  N.C.R.Blauw Wit de Nederlandse beker, en
zorgde het team van trainer Guus Cantelberg dat weer
Europees handbal in Limburg gespeeld gaat worden.

….. Ook in Beek behaagde het de koning.......
Van de 200 in Limburg uitgereikte  medailles kwamen er
vier in Beek terecht. Een gouden en drie zilveren. 
De gelukkigen waren W. Wierikx, C. Wulterkens, 
W. Terwint en H. Lamers. 

….. Dubbel feest rond de “keezelkoel” aan de “ Sinsberg”. 
Opa Giel  Martens had tachtig jaar geleden niet alleen een
kuikenfokkerij, een stroopstokerij, een boerderij en als het
te pas kwam een grintgroeve. 
Nu is er dubbel jubileum, het bedrijf bestaat officieel 
60 jaar en neef Jan viert zijn 25 jarig jubileum als chauffeur
op de grote vrachtwagens. 
Daarom in de ASTA een gezamenlijk feestje.

….. En alle politieke partijen geven uitleg over hun te voeren
programma. En dat is niet niks. 
Wat zal Beek er vier jaar wel bij varen. 
Misschien komen we daar later op terug.

….. En dat alles voor de overvliegende vliegtuigen waar protest
voor is aangetekend

….. Volgens het politierapport wordt  de meest voorkomende
en grootste geluidoverlast geproduceerd door mensen die
hun radio of andere geluidsapparatuur te hard hebben
staan.

Dus voorkomen is een zaak van U en de politie.

Power knop op out
En de groetjes

Japo



10

Als vrijwilliger bij de Nuutsbaeker mag
je veel en moet je niets. Je mág dan
ook mee op excursies met bijhorende
dineetjes. De “schoolreisjes” van de
Nuutsbaeker staan altijd garant voor iets
unieks. Geen standaard uitjes, maar
leuke, interessante dingen. Zo zijn de
vrijwilligers op bezoek geweest bij o.a.
de L1 studio’s en hebben ze een interes-
sant ritje gemaakt over het DSM terrein. 
Vorige maand was Maastricht Aachen
Airport,  beter bekend als vliegveld
Beek, aan de beurt. Na een heerlijk stuk-
je vlaai en enkele koppen koffie in culi-
nair trefpunt De Hangaar, werd er la-
chend gezegd: “Busje komt zo ” en
ineens stond er een heuse metro-bus te
wachten op het illustere gezelschap.
Als een groep uitgelaten tieners werd
door de dames op de banken plaatsge-
nomen terwijl de meeste heren bleven
staan, stoer met hun hand in een lus ge-
klemd.
Na een paar minuten gekakel was het
muisstil toen de heer Hub Martens
begon te vertellen. Zijn kennis over het
vliegveld was dan ook enorm en ieder-
een hing aan zijn lippen, terwijl de bus
langzaam over het terrein reed. Zijn col-

lega, Kitty Frijns, manager HR, vulde
hem hier en daar aan en ook Bart, be-
roepsbrandweer, maar nu voor even
buschauffeur, wist een hoop interessan-
te dingen te melden.
MAA bestaat uit 3 platforms. Platform A
huisvest de onderhoudsbedrijven, B het
vrachtverkeer en C het passagiersge-
deelte. Vroeger was MAA voornamelijk
afhankelijk van passagiersvluchten,
maar nu is de verdeling fifty-fifty in rela-
tie tot het vrachtverkeer. Op naar plat-
form A.

Er was van tevoren verteld dat het he-
laas niet mogelijk was de gebouwen te
betreden, maar uiteraard zijn de mensen
van De Nuutsbaeker voor geen kleintje
vervaard. Bij het gebouw van Samco
Aircraft Maintenance stopte de bus en

het gezelschap stapte uit. Met alle neu-
zen tegen het glas gedrukt en de han-
den langs het hoofd, werd naar binnen
gegluurd. Dat trok weer de aandacht
van de werknemers. Er werd dan ook
driftig door hen gewenkt naar binnen te
komen en daar werd gretig gebruik van
gemaakt. Maar liefst 3 grote vliegtuigen
stonden binnen voor onderhoud. Zelfs
een Fokker werd onder handen geno-
men. Saillant detail: nieuw benodigde
schroefjes werden niet zomaar uit bv de
Praxis of Karwei gehaald, maar zaten
ieder verpakt in gesealde plastic zakjes.
Veiligheid boven alles immers.

In de ernaast gelegen gigantische loods
gingen net de poorten open van spuit-
bedrijf Maas en werd een gloednieuw
gespoten Duits toestel van Eurowings
naar buiten getaxied. Prachtig gespoten
met zelfs een roze achtervleugel. Hub
wist te vertellen dat dit toestel nog die-
zelfde dag het luchtruim zou kiezen rich-
ting onze oosterburen.

Het jaarlijkse reisje van
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Langzaam tuffend over het terrein, dat
veel groter was dan menigeen had ge-
dacht, stopte de bus hier en daar en
werd informatie over de gebouwen/be-
drijven verstrekt. Halverwege van wat
vroeger de oude Horsterweg was, stop-
te Bart de bus en trakteerde de groep op
een prachtig lichtspel, nl. de lampen van
de landingsbanen. 

Toen de brandweerkazerne werd gepas-
seerd (behorende tot platform B), klonk
uit de kelen van het mannelijk gezel-
schap diverse aahs en oohs, want een
van de nieuwste brandweerwagens, de
Rosenbauer Panther, stond buiten. De
opmerking van een van de dames “hij
lijkt op een mier”, werd volledig be-
aamd. Na diverse technische uitlatingen
over capaciteit (12.500 liter water), merk
en prijs (EUR 700.000) van dit werkelijk
schitterende voertuig, werd de rit voort-
gezet. Helaas voor de boys mocht men
niet in de cabine en mocht ook niet op
de sirene worden gedrukt. 

Ruim een kilometertje verder, stopte de
bus bij een loods en Bart maakte de
poort open. In die loods bevonden zich
sneeuwschuivers, ter breedte van een
ruime straat. De opmerkingen vlogen
heen en weer en uiteraard wilde ieder-
een er wel eentje voor de oprit.
Bart vertelde dat deze schuivers al een

behoorlijke tijd werkloos waren, want af-
gelopen winter was er weinig tot geen
sneeuw gevallen.

Op de terugtocht was het de bedoeling
een stukje op de landingsbaan te toeren
(2750 meter lang en 60 meter breed),
maar dat ging helaas niet door wegens
tijdgebrek van de groep. Er wachtte ons
tenslotte nog een lekker diner bij Kien
van de Frusch, Achter de Kerk.

Het was wederom een geslaagde en
leerzame excursie en iedereen was dik
tevreden. De Nuutsbaekergroep, be-
staande uit mensen van Beek, Neerbeek
en Genhout, heeft genoten en is nieuws-
gierig naar het volgende uitje. Jammer
dat er geen collega’s uit Spaubeek bij de
groep horen, want dan was elke kern

vertegenwoordigd. Maar…, een nieuwe
redacteur uit Spaubeek is natuurlijk al-
tijd welkom.

Onze dank gaat uit naar Hub Martens,
Kitty Frijns en Bart voor het verzorgen
van een zeer geslaagde en leerzame
middag.

Crisp(i)e
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Drankvergunningen

In het Limburgs Dagblad van 6 februari
1934 verscheen het volgende bericht:
"Overtreding drankwet
Zondagmorgen heeft de gemeente- en
rijkspolitie in de gehuchten Genhout,
Kelmond en Geverik in diverse cafés
een huiszoeking verricht; met gevolg
dat verscheidene niet-vergunninghou-
ders bekeurd werden wegens het in
voorraad hebben' van sterken drank."
In Geverik, Genhout en Kelmond waren
in die periode ongeveer 15 cafés. 
Voor enkele bewoners was een café een
extra bijverdienste. Een kamer in de wo-
ning was ingericht om gasten (meestal
buurtbewoners) te ontvangen. 
Men moest natuurlijk wel over een
drankvergunning beschikken. 

Bezitters van drankvergunning B moch-
ten enkel alcohol vrije  dranken schen-
ken, was men in het bezit van drankver-
gunning A, dan kon men ook 'zwak
alcoholische dranken' tappen en als
men over een 'volledige vergunning' be-
schikte, dan was het toegestaan om ook
'sterken dranken' te serveren zoals jene-
ver en Els.

De zogenaamde huiscafés beschikten
doorgaans enkel over drankvergunning
A, maar in de muurkast stond vaak een
fles Els, Vieux of jenever! 
De controle op zondag 4 februari 1934
was doelbewust, want een week later
werd 'vastelaovend' gevierd en de huis-
cafés hadden al een voorraad 'sterken
drank' verstopt in een kast. 

Café Schoffeleers in Geverik

In de vorige eeuw waren in Geverik
zeven cafés. Veel Beekenaren kennen
nog de namen van de laatste drie cafés,
Kusters (Daalstraat), Pisters-Smeets en
Schoffeleers (beiden Geverikerstraat).

De geschiedenis van het laatste café
begint met Jozef Kerckhoffs, getrouwd
met Anneke Moors. Jozef was smid en
daarnaast beheerde hij een café. Tussen
de smidse en het café lag een kegel- en
beugelbaan. Deze ruimte werd ook ge-
bruikt door de handboogschutterij
'Willem Tell'.
Voor het café was in de (19)20-jaren een
bushalte van garage 'International' uit
Beek.

In 1931 kocht Gil Schoffeleers, samen
met zijn echtgenote Fie Gijsen, het pand
van de familie Kerckhoffs. 
Het café werd helemaal opgeknapt, de
smidse gesloopt en vonden er diverse
verbouwingen plaats aan de woning.

Café Schoffeleers werd niet alleen door
de bevolking van Geverik, maar ook
door bewoners van Beek en andere dor-
pen uit de omgeving, bezocht.

In het voorjaar van 1957 werd het café
overgenomen door zoon Ser en zijn
echtgenote Til Slangen. Het interieur
werd flink onder handen genomen en in
augustus 1957 volgde een feestelijke
heropening.

Naast het café werd ook een pension
geopend. Veel gasten kwamen jaarlijks
op vakantie in Geverik.

Diverse verenigingen vonden onderdak
in café Schoffeleers, handboogschutterij
'Willem Tell 1885', duivenvereniging
'De Zwaluw', buurtvereniging 'Geverik',
handwerkclub 'Actief', biljartclub 'Root-
haert', spaarclub 'De Potters' en de po-
nyclub onder voorzitterschap van Arthur
Spronken. 

Bekend was ook het jaarlijks
'Knienfieës', dat later vervangen werd
door het mosselfeest.

In 1977 besloten Ser en Til het café te
verkopen, terugkijkend op 20 prachtige
jaren. Net als vele andere cafés in Beek
moest ook dit café helaas de deur slui-
ten (1993).

Binnen de Heemkundevereniging Beek zijn diverse werkgroepen actief. 
Een van die groepen heeft als taak om alle cafés op te sporen, die de afgelo-
pen honderd jaar binnen de gemeente Beek aanwezig waren.
De werkgroep heeft alle uitgave van 'De Nuutsbaeker', 'De Nieuwe Mijnstreek'
en de regionale kranten doorzocht op zoek naar advertenties, foto's en docu-
mentatie over cafés binnen onze gemeente.
De werkgroep is op zoek naar foto's van cafés, zowel ex- als interieur, namen
van de uitbaters, leuke en ook minder leuke gebeurtenissen, enz.
Wist u dat er 50 jaar geleden ongeveer 40 cafés waren in Beek-centrum?
Heeft u foto's of informatie? Stuur dan een mailtje naar 
foto@heemkundebeek.nl of bel even naar Paul Mennens, 046 4374251.

Op zoek naar cafés in Beek
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Regelmatig verbaast me een en
ander. Er zijn zaken die heel wat
stof doen opwaaien. Soms 
letterlijk, maar veelal figuurlijk. 

In Spaubeek rijst het niet de pan
uit, maar dwarrelt het dagelijks in
een groot deel van het dorp 
gestaag de huizen binnen. 
Om gek van te worden! 
Door kieren en ramen die niet 
vacuüm zijn gedicht zweeft het stof
uit een bekende groeve overal
doorheen. Heel veel vrachtwagens
brengen dat. Ze rijden af en aan.
Dat is zo afgesproken. 
Daar is al jaren over gesoebat, om
het zonder al te veel overlast een
jaar of 9 uit te voeren. 

Iedereen was het hier schijnbaar
over eens. Protesten verstomden of
werden onder het stof geveegd.
Beloofd wordt in ieder geval dat er
iets moois voor terug komt als het
hele karwei geklaard is. 

Hoe wrang klinkt dat hier, met de
wetenschap van nu! ‘Als het hele
karwei geklaard is!’ 
Kan dat nu niet anders? 
Natuurlijk wel, maar zoiets kost weer
tijd. En naar ook nu weer blijkt:
Niets is zo geduldig als stof!

Oplossingen zijn misschien wel: 
een wasstraatinstallatie, de stoffige
toe- en afvoerroute asfalteren,
vrachtwagens stofdicht afdekken …

ach kom, dit lijkt wel een sprookje. 

Om nu dat sprookje compleet te
maken zit er ook nog giftig afval in
de ondergrond. Van vroeger tijden.
Zo gaat dat bij sprookjes! 
Maar waar zit de boze heks? 

Het stofprobleem kan royaal 
verminderd worden door te kiezen
voor een andere weg.

Helaas, dat kan niet; 
verboden voor vrachtverkeer! 
Ai, dat is een andere gemeente.
Die wil zowaar fuseren, althans, zo
denken zij. 

Echter het fusiegebied moet wel
voordelen opleveren, nadelen zijn
er kennelijk genoeg! 
Is dit kortzichtig, of geldt hier ook
dat de eigen keuken voorgaat? 
Hoe bruin kun je zoiets bakken?

Een ding is voor mij wel zeker: 
Dit is geen sprookje! 
Het einde is dus ook niet te 
voorspellen. Wie doet wat en wie
doet wat zeker niet?
Daar wordt nu over nagedacht.
Door wie, in welke ruimte en over
welke ruimte?

Kunt u het nog volgen? 
Ik ben gewoon benieuwd!

‘Emes’ 

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden 
en hele waarheden. 
Van mensen 
die iets weten
en die denken 
iets te weten. 

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 voorzitter zit samen met de griffier al
geruime tijd in de startblokken als meer
dan de helft van de mede -strijders bin-
nen nog een plekje ‘moet zoeken’. De
publieke tribune is aardig gevuld ook
mede door de fans van het nieuw te 
installeren gemeenteraadslid. Een diepe
zucht en dan valt de hamerslag voor de
eerste keer en dit is dan meteen als
opening. De fractie van de VVD is 
afwezig, verder zijn ook nog twee
raadsleden verhinderd. 
De  vergadering wordt geopend om na
de snelle opening weer in een schorsing
te verzanden voor agendapunt 2:
onderzoek geloofsbrieven en 
beëdiging raadslid.
Tijdens het onderzoek van de geloofs-
brieven in de schorsing neemt de 
voorzitter de tijd om even in de Raad te
gaan ‘buurten’. Na onderzoek van deze
papieren en het afleggen van de eed
krijgt de nieuwe aanwinst een vaste zetel
aan de vergadertafel. Zijn naam is 
Maurice Weusten en bij de fractie PB
neemt hij de plaats in van Herman van
Rens. 
Punt 3: spreekrecht burgers wordt
niet ingevuld en dan gaan we naar punt
4: de binnengekomen en aan de
Raad geadresseerde stukken, te ver-
gelijken met het sorteren van de brieven
naar de onderscheiden belanghebben-
den. 
Punt 5 is het vaststellen van de be-
sluitenlijst van de vorige vergadering,
maar er zijn geen opmerkingen hierover.
De agenda bevat 12 punten waarvan er
vier tot de hamerslag zijn veroordeeld.
Agendapunt 6 ( = hamerstuk) 
betreft beleidsplan ‘Beek schoon’
2016-2019. Om invulling te geven aan
de doelstellingen uit de ‘Raamovereen-
komst verpakkingen 2013-2022’ van de
landelijke overheid heeft het college van
B&W ingestemd met het opstellen van
het beleidsplan ‘Beek schoon’. 
Hierin wordt ingezet op een schone,
veilige en leefbare openbare ruimte. 
Punt 7 staat voor de deur en betreft:
Groeve Spaubeek. Het College wordt
gevraagd om een bedrag ter beschik-
king te stellen van ca. € 13.500,- om de
ingang naar de groeve te asfalteren. 
Na afronding van de werkzaamheden in
de groeve zal het asfalt voor rekening
van en door de eigenaar worden 
verwijderd. Ook dient de eigenaar een
goed functionerende autowiel -installa-
tie te plaatsen zodat in Spaubeek geen
grote maatschappelijke onrust over de
constante overlast van de groeve
ontstaat.
De fractie CDA bijt de spits af en heeft

een expert in huis. Het gaat over ont-
luchtingsbuizen, grondwaterpeil,
vrachtbewegingen, meer professionele
autowasinstallatie, verbod bij vracht-
auto’s om zonder afgedekte lading te
rijden, ernstige verontreiniging, 
codenummers van vrachtpapieren, de
onrust bij de omwonenden, het gevaar
voor de gezondheid. Hij spreekt zijn
zorgen uit dat de Gemeente straks 
achter de feiten aanloopt en de ‘burger’
daar de dupe van wordt. Ook wijst hij
met een vingertje naar de Provinciale
Overheid die ook hun verantwoording
moet nemen t.a.v. hun bodemonder-
zoeken. De fractie  dient een motie in
met het verzoek deze naar de Gedepu-
teerde Staten van Limburg te sturen. 
De fractie PB steunt het CDA en meent
dat een ‘goede’ werkgever zijn 
personeel NIET in een dergelijke groeve
zou laten werken. Verder komen ze met
de slogan; “Wij werken veilig of we
werken niet!!”. Zij betoogt dat de hui-
dige leefomstandigheden in Spaubeek
verbeterd dienen te  worden en waar
mogelijk meer duidelijke en te controle-
ren afspraken voor de inwoners ge-
maakt worden. Ook zij komen met een
soortgelijke motie.
Fractie SBB vindt dat het hele asfalt-
gebeuren door de eigenaar/ exploitant
van de groeve gedragen moet worden
maar sluit zich verder aan bij CDA en
steunt de ingediende motie.
De wethouder(s) In de vorige ‘rege-
ringsperiode’ was er een wethouder
bezig met de groeve, maar vandaag zijn
de werkzaamheden over de groeve bij
twee wethouders ondergebracht. 
Wethouder Hodselmans, belast met
de woonkernen, verkeer  en openbare
ruimten denkt aan de veiligheden en de
vernielingen op de route van de vracht-
auto’s , de obstakels op en de vervui-
ling van de wegen. 
Wethouder Schoenmakers houdt zich
o.a. bezig met Sport, bedrijfsvoering en
ook nog Grote projecten (als deze). 
Er volgt een heel verhaal over de 
geschiedenis van de groeve met ook de
info dat er door de ‘Provincie’ in de
groeve rond 1982 chemisch afval is 
gestort. Spaubeek maakte toen geen
deel uit van de gemeente Beek maar
was zelfstandig. Dit betekent dus 
eigenlijk weer een probleem erbij. 
Hij zal de Raad op de hoogte houden
van de ontwikkelingen bij de groeve.
Ook wenst hij de ingediende moties
samen te plakken en dan een 
gezamenlijke motie namens de hele
gemeenteraad naar de Gedeputeerde
Staten en de Provinciale Staten sturen. 

Tribunes Plebes XXI-IV MMXVI George Stevens

Weer een schorsing, nu om de nieuwe
motie in elkaar te timmeren, maar ook
weer een mooie gelegenheid voor de
voorzitter om nog effe verder te gaan
met ‘buurten’ in de zaal. 
We komen bij Agendapunt 8
(= hamerstuk) Beleidsplan Openbare
Verlichting 2016-2020. Het beleidsplan
2016-2020 vaststellen en het budget in
de bestuurs-rapportage voor 2016 te
verhogen met € 42.000,- 
Na de acht komt de negen, dus 
agendapunt 9: Burgerinitiatief 
Bibliotheekwerk. De lezers zijn 
inmiddels zo’n beetje vertrouwd met het
woord burgerinitiatief, het gaat dan ook
over de ‘onze bieb’! Er is een initiatief
ingediend, maar zover bekend zijn er
géén regeltjes gemaakt hoe zo’n initia-
tief moet worden ‘uitgevoerd’, wél
waaraan het moet voldoen. Iedereen
wenst er iets over te zeggen, maar
velen praten langs elkaar heen. 
Gevolg; een echte Poolse landdag; een
initiatiefneemster die stijf staat van de
zenuwen omdat niemand haar  begrijpt,
kortom verwarring alom. Wat is het ver-
schil tussen een klankbordgroep en een
werkgroep? De bieb in Beek wordt
NIET gesloten!!, daar blijft de wethou-
der op hameren. Uiteindelijk wint het
gezonde verstand en wordt er door de
Gemeenteraad een gezamenlijke motie
ingediend. En dan is er weer rust in de
tent na anderhalf uur ja, je zou haast
zeggen ‘kleuterklasjes’ gedrag. Toch zit
er ook een positief punt aan deze 
moties, de ‘homogeniteit’ van de Ge-
meenteraad is hiermee weer eens be-
wezen. Maar we zijn nog niet klaar;
punt 10 (=hamerstuk) Voorkoming
van  begrotingsonrechtmatigheid
2015 WMO nieuwe taken. 
Verder naar agendapunt 11 
(= hamerstuk) Personele mutaties in
de commissies; in de commissie 
bestuurszaken is er voor SBB een wis-
seling van de wacht. Er resteert niets
anders meer dan de sluiting die door
een hamerslag wordt aangekondigd. 

Het was me een avondje wél; de 400ste

gemeenteraadsvergadering van de 
Gemeente Beek; 17,6% van de 
raadsleden niet aanwezig; bij elkaar
meer dan 30 minuten schorsing, 
(de voorzitter weet nu weer alles uit de
‘buurt’) en een agendapunt dat het 
uiterste eist van de raadsleden. 
Conclusie, althans eentje: het indienen
van een burgerinitiatief is zo ‘gepiept’,
maar de invoering door het bevoegd
gezag kost ‘zweet en opkomende  
tranen’.
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

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

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

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....

Dit jaar na afloop van de competitie
2015/2016 zal Raymond Gelissen na
40 jaar op niveau geacteerd te 
hebben, zijn voetbalschoenen aan de
traditionele wilgen hangen. 

Een reden om samen met hem terug te
kijken op deze lange periode met eigenlijk
meer “ups dan downs”. 

Op zijn 7e jaar start hij als pupil bij vv Caesar
en doorloopt  daar de alle jeugdteams.

Op zijn 15e kan hij de overstap naar Fortuna
Sittard maken maar door de drukte thuis, ze
hebben een fruitteeltbedrijf, legt het pende-
len naar en van Sittard een te groot beslag
op het thuisfront en gaat dit helaas niet door.
Volgens hem heeft hij helaas de ‘slechte’
jaren van VV Caesar meegemaakt, want binnen een periode
van 5 jaar duikelde VV Caesar van de hoofdklasse C naar de
3e klasse. 
Daartegenover staat dan wel weer het feit dat hij in zijn Cae-
sar periode zijn huidige echtgenote Nicole heeft ‘gevonden’
en inmiddels vader is van  twee dochters Britt en Danique. 

SV Meerssen is de nieuwe uitdaging, waar hij in de Hoofd-
klasse C vier prachtige seizoenen meemaakt met uiteindelijk
een kampioenschap en het recht om te spelen voor het

Na 40 jaar voetballen 
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voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

Nederlandse Kampioenschap zondag-
amateurs. Helaas is het ‘t team van
Stevo uit Twente dat uiteindelijk met de
prijs gaat lopen. Het laatste jaar bij SV
Meerssen traint hij onder Bert van Mar-
wijk, de oud bondscoach! 

Maar dan staat opeens de toenmalige
voorzitter van GSV’28 Jean Nijsten
(ook wel genoemd de Berlusconi van
Genhout) aan de deur die hem overhaalt
nog vier seizoenen boven aan de berg te
komen voetballen. GSV’28 speelt dan 1e

klasse. Hij besluit er nog een seizoen aan vast te
knopen en keert weer terug naar zijn ‘roots’. 

Op zijn 34ste sluit hij zijn actieve veldvoetbal-
carrière dan ook  af bij VV Caesar. 

Parrallel aan zijn veldvoetbal activiteiten heeft hij ook nog zijn
zaalvoetbal- activiteiten in de diverse sporthallen. Het begint
op 15 jarige leeftijd bij een jeugdteam van de bekende Beekse
“zvv de Haantjes” o.l.v. Vic Hermans. 
Dan een seizoen naar “zvv Tweety
Boys”, ook uit Beek, stamplaats café
de De Döbbele Vonck. 
Vervolgens heeft hij samen met zijn
vrienden een zaalvoetbalteam bij el-
kaar gesprokkeld onder de naam “de
Baerkes”, later is die naam veranderd
in “zvv Napoleon” met als hoofd-
sponsor het gelijknamig café aan de
Rijksweg. 
Tijdens deze periode, hij is dan inmid-
dels 27 jaar, komt het bericht van Jo
Beckers, een bekende zaalvoetbal-
trainer, dat hij is gescout door de Bel-
gische zvk ( zaal voetbal klub) Eisden
en maakt hij samen met Peter Hae-
mers de overstap naar de Belgische
1e divisie zaalvoetbal. 
In datzelfde jaar wint hij met zijn team
al de Belgische Zaalvoet Beker in
Gent. 
Aangezien de organisatie in België

een ‘chaos’ blijkt maakt hij de stap terug van zvk Eisden naar
zvv Neerbeek. 
Na weer een jaar Beek komt de vraag vanuit Thorn om daar de
gelederen te versterken van de plaatselijke “zvv Amicitia”, spe-
lend in de hoofdklasse E. Na een goed gesprek voelt hij zich
meteen thuis en dat blijkt wel uit het feit dat hij er negen sei-
zoenen met veel plezier vertoeft. 
Peter Haemers vergezelt hem trouwens ook weer en wordt later
daar de trainer. Ze komen na die lange Thornse periode samen

terug naar Beek en besluiten zvv
Neerbeek nieuw leven in te blazen. 
De missie slaagt en zvv Neerbeek
staat weer op de zaalvoetbalkaart. 
Er is zelfs nog een kans dat ze dit sei-
zoen promoveren. 
In mei krijgt  Raymond in de sporthal
Haamen  als dank, van zvv Neerbeek
een afscheidswedstrijd aangeboden.

Een alternatief voor zijn ‘voetbalpas-
sie’ heeft hij gevonden in de vorm van
jeugd trainerschap, maar ook nog als
assistent- trainer bij de huidige veld
selectie van VV Caesar. 
Zelfs de veteranen van VV Caesar zien
uit naar zijn eerste balcontacten bij de
“oldies”. 

Een echte sportman die graag zijn er-
varing wil delen met onze jeugdvoet-
ballers zowel op de groene grasmat
als de harde sporthal vloeren.

is het mooi geweest



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 op
zoek naar vrijwilligers.  
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met de Brandweer
onder nr. 06 - 502 035 84

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: DUMPING VAN XTC AFVAL

Staatsbosbeheer luidt de noodklok over een toename in het aantal dumpingen
van chemisch afval dat overblijft na de productie van xtc. 
Dat bevestigt een woordvoerster van de bos- en natuurbeheerder.

In bossen en landerijen wor-
den steeds vaker partijen
vaten en jerrycans aange-
troffen met chemicaliën. 
Het komt daarbij regelmatig
voor dat de vaten in brand
zijn gestoken om sporen te
wissen. Ook komt het in 35
procent van de gevallen
voor dat er één of meer lek-
kende vaten bij zitten.

De Landelijke Faciliteit
Ondersteuning (LFO)
registreerde in 2013  
60 dumpingen. In 2014 waren dit er al 90 en in de eerste anderhalve maand van
2015 noteerde het LFO al 30 gevallen. 

Boswachters voorzien een rampscenario: “Moet je voorstellen wat er gebeurt als
we lekkende vaten vinden in een waterwingebied. Dan is de ellende niet te over-
zien. Dat zou een ecologische ramp betekenen.”

Staatsbosbeheer wil het woord 'ramp' niet in de mond nemen. "Vloeistoffen uit
lekkende vaten zouden uiteindelijk wel het grondwater kunnen bereiken. Het
gaat echter niet om zware chemicaliën."

KOSTENPOST

Een groot probleem voor Staatsbosbeheer is de kostenpost die elke dumping
met zich meebrengt.
“Als het op ‘ons’ grondgebied gebeurt, draait Staatsbosbeheer voor de kosten
op. Er is geen potje in Den Haag voor dit soort zaken. Hetzelfde geldt voor ge-
meenten of boeren. Wordt er op hun grondgebied gedumpt, dan moeten zij beta-

len voor de schoonmaak.”
De kosten voor de schoonmaak van één dumping
lopen van 8000 tot 12.000 euro. Zeker als er sprake is
van lekkage, kan het opruimen duur uitvallen.

WAT TE DOEN

Bij het aantreffen van drugsafval dient u niets aan te
raken en afstand te bewaren (minimaal 25 meter) met
de wind in uw rug. Alarmeer direct politie via 112, 
of de brandweer als het afval brandt.

Vang de politie op, als U bijvoorbeeld het afval in het
bos of een rand aan de gemeente heb gevonden. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Werkwijze
Voor fysiotherapeutische zorg bij een geriatrische patiënt in Beek, Neerbeek en
Spaubeek kan contact opgenomen worden met een van de samenwerkende 
fysiotherapiepraktijken van Kuijs, Gorissen of van Stokkom.
De ingeschakelde fysiotherapeut zal de patiënt bekijken (screenen), een behandel-
plan opstellen en de behandeling starten. Het screeningsverslag zal worden gerap-
porteerd aan en zo nodig worden besproken met de huisarts en mantelzorgers.

“Dit samenwerkingsproject betekent een forse kwaliteitsimpuls voor de fysiothera-
peutischezorg voor ouderen in onze gemeente” aldus de betrokken fysiotherapeuten.

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

Jos van Stokkom Fysiotherapie Kuijs Fysiotherapie Gorissen Fysiotherapie
Musschenberg 12 O.L. Vrouweplein 31 Const. Hugostraat 17
6176 BD Spaubeek 6191 CG Beek 6176 BS Spaubeek
046 - 443 41 11 046 - 437 16 57 046 - 443 43 81
www.fysiotherapiespaubeek.nl www.fysiofitcare.nl www.praktijkgorissen.nl

Zorg voor ouderen in Beek/Spaubeek verbeterd
door samenwerking fysiotherapiepraktijken

De fysiotherapiepraktijken van 
Jos van Stokkom en Ruud Gorissen
in Spaubeek en Kees Kuijs in Beek 
hebben de handen ineen geslagen
om de fysiotherapeutische zorg voor 
ouderen (de geriatrie-fysiotherapie)
te optimaliseren.

“Als fysiotherapeut zien wij onze 
patiëntenpopulatie verouderen en 
merken we dat de complexiteit van de
problematiek en de kwetsbaarheid 
toeneemt. Om onze oudere patiënten
optimaal te kunnen blijven behandelen
en te kunnen blijven voorzien van 
kwalitatieve goede zorg, zijn wij een 
samenwerking aangegaan met het 
geriatrieteam van het Geriatrienetwerk
Westelijke Mijnstreek / Fysiovision
Geleen” aldus Jos, Ruud 
en Kees.

Bij de behandeling van geriatrische 
patiënten kunnen de fysiotherapeuten
nu, indien nodig, de hulp inschakelen
van een gespecialiseerde geriatrie-fysi-
otherapeut of geriatrieergotherapeut.

Het doel van de samenwerking is om
op een uniforme wijze invulling te geven
aan de complexe ouderenzorg/geriatrie
in de 1e lijn in de regio Spaubeek,
Neerbeek, Beek en Geleen.
Dit betekent een welkome uitbreiding
van onze ‘gereedschapskoffer’ waar-
door we meer mogelijkheden hebben
om de oudere patiënt van adequate
zorg te voorzien.

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.

De fysiotherapeuten leggen de vinger
op de zere plek
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Nu we weer in een periode van het jaar zitten waarin in onze parochies de processies uittrekken past een foto van toch al weer
jaren geleden. Een groep misdienaars en acolieten  van de St. Martinusparochie in Beek, vergezeld door hun toenmalige suisse.

Wie kent de namen van deze kleine en grote personen op de foto?

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 124

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
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n.a.v. de foto in de maarteditie, aflevering 122 hebben we de volgende reactie ontvangen:

Het betreft de Jonkheid van de Buurt
onder de Baan bij het priesterfeest van
pater Huub Luijten in september 1954.

1ste rij zittend v.l.n.r.:
Jac Coumans, Elsa Janssen, dhr. Dreessen,
Anjes Luijten (zus van pater Luijten) pater 
Huub Luijten, dhr. Hennekens, Vergoossen?, 
Hub Nijsten, M. Collin, Jan Luijten.
2e rij staand v.l.n.r.:
E. Hennekens, Sef Luijten, Hennekens, C.
Lahaye, Nie Dreessen, Banser, Irene Hennekens,
?, Pisters, Hein Nabben, Berthe Dreessen, Willy
Nabben, Martje Lahaye, Nijsten, Toke Nabben,
Huub Dirks, ? , L. Nijsten, Paul Janssen, ?.
3e rij staand v.l.n.r.:
Jean Vleugels, Albert Dreessen, Netty Vergoossen, Paul Halmans, Pisters, Jean Bronckers, T. Collin, Eddy Banser, ? , 
A. Hennekens, ?, Jan Spronken, ? , Lahaye.

n.a.v. aflevering 123 in de aprileditie kregen het volgende bericht:

De Jonge Wacht (1928-1942) was in Nederland een katholieke jeugdbeweging met elementen van scouting.
In 1942 werd de Jonge Wacht samen met andere jeugdbewegingen in opdracht van de Duitse bezetter opgeheven.
In 1945 ging de Jonge Wacht over in karholieke Jeugdbeweging (Jong Nederland-Verkenners)
De namen van deze Jonge Wachtgroep uit Spaubeek zijn:

1ste rij zittend v.l.n.r.:
Priester ?, burgemeester Jan Hubert Joseph
Visschers, pastoor Eduard Beckers,
priester Coenen?, priester De Graaf?
2e rij staand v.l.n.r.:
Harie Franck, ?, ? , Karel Smitz, Ernest
Frissen, Weusten, kapelaan J.G.B. Vervoort,
Jo Joosten, Louis Laugs, Jan van de Wall,
Max Riedel, ?, Hub Heijnen, Albert Laugs,
Crit Bouwens, meester Guil. Schutgens, Piet
Goessens, Jan Mevis, en met kleine trom
Joos Bouwens.
Bovenste rij staand v.l.n.r.:
Lambert Bougie, ? Pie Soons, Piet Stassen,
met vlag ?, Lei Meijs, Math Mullens en 
Hub Stassen.
Helemaal bovenaan met vlag: 
Martin van de Wall.
De 5 ontbrekende namen van de jongens in
deze groep zijn vermoedelijk jongens uit
Neerbeek.
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Mijn naam is Yvonne Beckers, 
ik werk sinds juni 2014 bij Fysiotherapie GCN 
als geregistreerd Manueel therapeute.

Manuele Therapie
In 1999 ben ik afgestuurd als al-
gemeen fysiotherapeut. Na een
paar jaar werkervaring wilde ik mij
specialiseren en meer kennis en
expertise opdoen m.b.t. onder-
zoek en behandeling van mensen
met klachten aan het bewegings-
apparaat. Mijn voorkeur ging dan
ook uit naar de opleiding Manuele
therapie, die ik in 2005 succesvol
heb afgerond. 

Wat is Manuele Therapie?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten func-
tioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewe-
gingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut
een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen
worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak
direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrij-
heid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de
manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede in-
structies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. 
Een manueel therapeut heeft
extra kennis opgedaan van de
bewegingsmogelijkheden van
het lichaam en in het bijzonder
van de wervelkolom. Door zijn
gespecialiseerde opleiding is de
manueel therapeut uitstekend in
staat om de oorzaak van je
klachten te beoordelen. 

Wanneer naar een manueel therapeut
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt,
kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manue-
le therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar;
gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. 
Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan
behandelen: hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht

Yvonne Beckers bij 
Fysiotherapie GCN: Manuele therapie en echografie

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....

kunnen bewegen van de wervelkolom; nek- en schouder-
klachten met uitstraling naar de armen; lage rugklachten,
al dan niet met uitstraling naar de benen; hoge rugklachten,
al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid
bij het bewegen van de nek en heupklachten

Echografie (MSU)
Toch wilde ik altijd nog
iets meer diepgang
m.b.t. het stellen van
een juiste diagnose uit
je fysiotherapeutisch on-
derzoek. Door middel
van echografie oftewel

Musculoskeletale Ultrasound (MSU) is het mogelijk afwijkin-
gen in het bewegingsapparaat zichtbaar te maken. Hierdoor
zijn de mogelijke twijfels rondom een gestelde diagnose weg
te nemen en kan een adequater en efficiënter behandelplan
worden opgesteld. Door in de tijd opeenvolgende echo's te
maken, kan het weefselherstel in de tijd worden gevolgd.
Hiernaast is het mogelijk om, door middel van een dyna-
misch onderzoek, een mogelijke inklemming van spieren
en/of pezen bij een beweging op te sporen. 

Vanaf januari 2016 heeft onze praktijk de beschikking over een
eigen echografie-apparaat en volg ik de opleiding echografie
(MSU), die ik binnen enkele maanden ga afronden. 
Het grote voordeel is dat je een veel gerichter behandelbeleid
kunt opstellen, waardoor veel onnodige behandelingen kun-
nen worden voorkomen. Echografie is ook een mooi middel
om samen met de huis-
arts te overleggen en
sneller tot een behande-
ling over te gaan, waar-
door klachten sneller kun-
nen worden aangepakt en
er een voorspoedig her-
stel kan plaatsvinden.

Wat is echografie (MSU)? 
MSU of Musculoskeletale Ultrasound is een echografie van
het bewegingsapparaat. Hierbij worden afbeeldingen van
het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt door middel van
geluidsgolven. Op deze afbeeldingen worden eventuele af-
wijkingen en/of stoornissen zichtbaar in de oppervlakkig ge-
legen structuren zoals pezen, spieren, bursae (slijmbeurzen),
ligamenten (banden) en gewrichten. 
Echografie wordt binnen de fysiotherapiepraktijk toegepast
als aanvullende diagnostiek. Hierdoor wordt het beter moge-
lijk een relatie te leggen tussen de gepresenteerde klachten
en het fysiotherapeutisch onderzoek. Echografie is een vol-
komen pijnloos en onschadelijk onderzoek en kan zo vaak
als gewenst worden uitgevoerd. 

Heeft u nog vragen of  hebt u behoefte 
aan een kennismakingsgesprek, 
neem dan gerust contact met mij op. 

Ik ben bereikbaar 
onder nummer 046-437 4664 
of via mail: 
yvonne@fysiotherapiegcn.nl



Omschrijving 

Voor cliënten die wonen bij Franciscus in Beek,
voor cliënten in de zorgwoningen in Beek en voor
cliënten in de verpleegafdeling in Elsloo zoeken we
vrijwilligers.

Het uitgangspunt is dat zowel de vrijwilliger als de
cliënt beiden plezier hebben en samen ontspan-
nende, alledaagse activiteiten ondernemen met als
centraal doel  het doorbreken van het sociaal 
isolement van de oudere medemens.

Belangrijk is dat de vrijwilliger goed kan luisteren
en het leuk vindt om iemand te bezoeken en
samen ontspannende alledaagse activiteiten te
ondernemen. 

Het is de bedoeling dat het tussen de cliënt en de
vrijwilliger klikt, dus daar geven we begeleiding in.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR EENZAME
OUDEREN IN BEEK/ELSLOO

OPROEP

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

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

23

Ik ben op zoek naar 
bidprentjes van de 
familie Mevis i.v.m. 
de stamboom.

Het betreft de prentjes van:

Hendrik Hubertus Mevis
geboren op 31-10-1847 te
Beek en overleden 
op 25-05-1917

en Francisca Helena Boesten
geboren op 25-11-1850 te
Geleen en overleden 
op 21-03-1929

Wie kan me daarmee helpen?

W. Mevis 046 - 4432939

Tegenprestatie

• wij bieden u reiskostenvergoeding;
• u bent verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk;
• u krijgt een vrijwilligersovereenkomst;
• wij bieden u deskundigheidsbevordering;
• contact met andere vrijwilligers;
• een jaarlijks vrijwilligersfeest, bloemen voor de verjaardag en een

eindejaarsgeschenk;
• dankbare cliënten en
• bovenal een prettige werkomgeving.

Bent u tussen 20-80 jaar oud, bent u nog mobiel en zou u een paar
uurtjes per week een oudere medemens uit Beek, Elsloo willen 
bezoeken om deze uit zijn/haar sociaal isolement te halen? 

Neemt u dan a.u.b. contact op met Mieke Dijker, coördinator 
vrijwilligers op telefoonnummer 046-4113500. 
U kunt ook een e-mail sturen: m.dijker@vivantes.nl
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. ROLDEURKAST ROBB

Voorzien van 4 legborden 
Afm. 195 x 120 x 43

Voorzien van 1 legbord
Afm. 105 x 120 x 43

leverbaar in
antraciet, grijs en zwart

van 495,- voor

€ 350 *,-195x120x43

van 375,- voor

€ 270*,-
105x120x43

KANTOORKAST BUDGET

Deuren 180˚ draaibaar, voorzien van 4 legborden
Afm. 195 x 92 x 42 en Afm. 180 x 80 x 38

leverbaar in antraciet, grijs en zwart

KANTOORSTOEL NAPOLI

van 195,- voor

€ 99 *,-180x80x38

van 295,- voor

€ 149*,-
195x92x42

Alle afgebeelde kasten zijn uit voorraad leverbaar in de kleuren
antraciet (RAL 7016), zwart (RAL 9005), grijs (RAL 7035).
*Aluminium (RAL 9006) en wit (RAL 9010) tegen meerprijs.

Home is 
where

my office
...

€ 195*,-

• hoogteverstelbare armleggers
• zitdiepte-instelling
• rug- en zitvlak verstelbaar
• leverbaar in de kleuren

zwart, bordeaux en blauw
• voetkruis en armleggers in chroom

meerprijs 45 euro

VERGADERSTOEL ANCONA XL

€ 149*,-

• bijzetstoel met chroom rond buisframe
• duurzame stoffen bekleding
• leverbaar in de kleuren rood, blauw, zwart, 

antraciet, oranje en lime.
• multifuctioneel en stapelbaar

KANTOORSTOEL TORINO

€ 349 *,-

• volledige NPR 1813
• armleggers in 4d verstelbaar
• optimale dynamische en 

ergonomische zithouding
• zitvlak verstelbaar d.m.v. 

up-down kliksysteem
• zitdiepte instelling
• gewichtsinstelling
• onvervormbare HD-foam
• leverbaar in de kleuren 

zwart, rood en blauw

NPR 1813
NORM



uit voorraad leverbaar!
belen voor de laagste prijs!

s m e u b e l e n  I  h o r e c a - e n  k a n t i n e m e u b i l a i r  I  ma g a z i j n s t e l l i n g e n

6 437 28 61  I E info@office046.nl  I I www.office046.nl

VERGADERSTOEL ANCONA

€ 129 *,-

BIJZETSTOEL MILANO

NU
€ 195 *,-

STAPELSTOEL DISO

• bijzetstoel met chroom rond buisframe
• duurzame stoffen bekleding
• leverbaar in de kleuren rood, blauw,

zwart, antraciet, oranje en lime.
• multifuctioneel en stapelbaar

• uitgevoerd met sledeframe.
• aluminium gepolijst
• semi-lederen bekleding
• leverbaar in de kleuren 

zwart en wit

DIRECTIESTOEL MILANO

NU

€ 295*,-

• kantel- en neigsysteem
• gewichtsinstelling
• aluminium gepolijst 

voetenkruis
• semi-lederen 

bekleding
• leverbaar in de 

kleuren zwart 
en wit

• multifunctioneel en stapelbaar
• zwart stalen frame met epoxylak
• leverbaar in de kleuren antraciet,

zwart en bordeaux.

STAPELSTOEL VERONA
• multifunctioneel en stapelbaar
• zwart stalen frame met epoxylak
• leverbaar in de kleuren zwart

rood en blauw
* chroom frame meerprijs 15 euro

ROLBLOK DELUX
• met cilinderslot
• verkrijgbaar in 2 of 3 laden
• leverbaar in de kleuren grijs, antraciet, zwart, 

wit* en aluminium*
* meerprijs 25 euro

• flexibel pennenbakje
* meerprijs 19 euro

€ 75*,-

€ 27,50*

KANTINESTOEL KYP
• multifunctioneel en stapelbaar
• leverbaar in 14 kleuren
• PVC-kuip met verchroomd onderstel
• optioneel koppelbaar

meerprijs 5 euro

€ 25*,-

KANTOORTAFEL BUDGET
Afmeting: Grijs Zw/houtkleur
80x80x75 cm € 75,- € 95,-
120x60x75 cm € 79,- € 105,-
120x80x75 cm € 85,- € 115,-
160x80x75 cm € 95,- € 125,-
180x80x75 cm € 135,- € 145,-
200x100x75 cm € 165,- € 185,-
Trapezium 120x60x75 € 125,- € 165,-
Trapezium 160x80x75 € 135,- € 175,-
* Tafelframe in aluminium (RAL 9006) 
en wit (RAL 9010) 10% meerprijs

BUREAU DELUX-N
• in hoogte verstelbaar en v.v. telescopische kabelgoot.
• verkrijgbaar in de kleuren zwart, antraciet, aluminium*

en wit*
• bureaublad leverbaar in diverse kleuren

Afmeting: prijs
80 x 80 cm € 195,
120 x 80 cm € 225,-
140 x 80 cm € 245,-
160 x 80 cm € 295,-
180 x 80 cm € 325,-
200 x 100 cm € 375,-
aanbouw 80x60 € 195,-
* meerprijs 25 euro

VANAF

€ 75*,-

VANAF

€ 195*,-

€ 125*,-



In deze drukke tijden ervaren mensen
vaak stress. Haasten, piekeren en ‘mul-
titasken’ zijn aan de orde van de dag.
Maar dit vergt veel en levert dikwijls
stressgerelateerde klachten op. 
“Om ervoor te zorgen dat er regelmatig
druk van de ketel gaat, is het belangrijk
om tijd voor jezelf, Me Time, in te plan-
nen”, aldus eigenaresse Emmie
Voncken. 

Omdat dit er thuis vaak niet van komt, is
het belangrijk om het regelmatig tijd
voor te maken. 

Dit kan door het volgen van 
ontspanningsworkshops bij 
Me Time - by Emmie.  

“Hier kun je tot rust komen, in je hoofd
en in je lijf.  Je moet niks en er wordt niks
van je verwacht. Je mag meedoen met
diverse actieve, passieve en creatieve
onderdelen om lekker te (leren) ontspan-
nen”. 
Sinds januari 2016 opgestart, gezien de
grote behoefte aan ontspannende acti-
viteiten. 
Maandelijks worden er workshops gege-
ven op dinsdagavond en vrijdagmorgen.

Bij voldoende aanmeldingen wordt er
ook een cursus 'Ontspannen' gegeven
van 5 sessies, waarin je met diverse ont-
spannende activiteiten kennis kunt
maken. 

Denk hierbij aan oefeningen uit de yoga,
tai chi en mindfulness. Je leert diverse
technieken om te ontspannen. Ook zijn
er individuele sessies mogelijk.

De workshops vinden plaats in MFC de
Molenberg, en als het droog weer is,
worden diverse onderdelen in het park
en (levensbomen)bos uitgevoerd. “De
natuur helpt je ontspannen. 

Alle oefeningen en onderdelen zijn op
beginnersniveau; je hoeft niet lenig,
sportief of creatief te zijn om mee te
kunnen doen. 
Met eventuele gezondheidsbeperkingen
kan rekening gehouden worden”. 

Meer informatie vindt je op de openbare
Facebookpagina Me Time – by Emmie,
of stuur een email  naar 
emmievoncken@hotmail.com

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

Ontspanningsworkshops bij
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De Zonnebloem Afd. Beek is naarstig op zoek naar jonge en enthousiaste
vrijwilligers, die b.v. 1maal in de maand een fysiek gehandicapte gast willen
bezoeken, en/of willen helpen bij Aktiviteiten en uitstapjes.

Wij hebben b.v. op de donderdagmiddag een groep van de Welfare.
Dat is een gezellige groep die met elkaar breien, kaarten maken, en nog veel
meer leuke dingen doen.
Op dit moment hebben we een leuke groep vrijwilligers, die wij graag willen 
uitbreiden.
Misschien heeft u een paar uurtjes per maand over om onze groep vrijwilligers
nog meer gestalte te geven, zodat wij ook kunnen gaan investeren in onze jonge
re gasten.

DE ZONNEBLOEM DOET MEER DAN U DENKT.

Ook zijn wij op zoek naar iemand die het leuk vind om bestuurstaken op
zich te willen nemen.

Wij zoeken o.a. een gemotiveerde vrijwilliger die na verloop van tijd de 
voorzittershamer ter hand zou willen nemen.
Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris, die zal worden ingewerkt door
onze huidige secretaris, zodat u niet voor de ‘leeuwen’ wordt geworpen.

U kunt zich aanmelden bij ons bestuurslid bezoekwerk, 
Jan van Prooijen op het volgende E-mailadres, Zonnebloemafd.beek@gmail.com
of telefonisch 0615489430

De Zonnebloem doet meer dan u denkt!

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

Per 1 juni 2016 zal notaris mr.  J.Th.M. (Jeroen) Pas, wegens
het bereiken van de pensioen verplichte leeftijd, defungeren.
Hij blijft als notarieel adviseur aan Notariaat Pas verbonden.

Zijn dochter, mevrouw mr. J.M.A. (Jules) Pas, zal 
Notariaat Pas, samen met de medewerkers voortzetten. 

Jules is sinds 2001 verbonden aan het kantoor, eerst als 
notarieel medewerkster en vanaf 2006 als kandidaat-notaris.
Sinds 2013 is ze toegevoegd notaris.

Onder leiding van Jules zal het kantoor worden voorgezet 
op de voor u vertrouwde wijze, waarbij kwaliteit en 
persoonlijke service voorop zullen blijven staan.

U blijft van harte welkom op ons kantoor.



in beeld
Foto’s: Mieke Mullens

K O N I N G S D A G  G E N

KONINGSDAG 2016



H O U T
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Dan is meedoen met drumfanfare en majoretten-
korps Irene/Lucia wellicht iets voor jou. 

Onze vereniging speelt enkele klassieke marsen maar
voornamelijk leuke, vlotte en bekende nummers zoals;
I’ve got the Music in me, A brand new day, Radar Love,
Highway to Hell en Smoke on the Water. 

Je komt ons uiteraard tegen in Beek. We lopen onder meer
mee met de grote optocht, de lichtstoet, met de processie
en tweejaarlijks begeleiden we de communicanten van
Beek. Daarnaast nemen we deel aan evenementen en
streetparades in eigen land, België, Duitsland en Frankrijk.

Samen muziek maken en een goede show neerzetten staan
voorop, maar de gezelligheid met elkaar vinden we min-
stens zo belangrijk.

Een combinatie van onze nummers is verwerkt in een 12
minuten durende show. Daarmee nemen we jaarlijks deel
aan de QueensParade in Beek (op 27 april). We gaan na dit
jaar een geheel nieuwe show instuderen en we zijn op zoek
naar (jonge) mensen om dit samen te doen. 

Wil je je oude hobby weer op pakken of ben je beginnend
muzikant, tambour of majorette, loop eens op een vrijdag-
avond binnen bij ons clublokaal ‘t Auwt Patronaat aan de
Burgemeester Janssenstraat in Beek.

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

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

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.

Krijg jij ook zo’n



De repetities beginnen om
19.00 uur.  De drumband heeft
een aparte repetitieruimte
waar ze hun eigen repertoire
oefenen. Dit bestaat uit eigen
werk (tambourmarsen) en

tambourdelen van de num-
mers die we met het hele
korps op straat spelen. Voor
de blazers zijn er op dit tijd-
stip deelrepetities waarbij er
groepen apart les krijgen, bij-
voorbeeld de trompetisten,

de bassen en de bugels. Vanaf 20:00 uur
komen tambours en muzikanten bij elkaar
en worden de gezamenlijke muziekstuk-
ken geoefend. De repetities worden we-
kelijks omgewisseld. De even weken gaat
alle aandacht uit naar de muziek tijdens
de repetities in het ‘t Auwt Patronaat voor
de tambours en de muzikanten.  De on-
even weken gaat de meeste aandacht
naar het marcheren en de show tijdens de
marsrepetities voor het hele korps in een
sporthal of een sportveld in Beek of
Geleen. Ook de majorettes zijn hierbij
aanwezig. Zij trainen op de maandag-
avond in Beek de dansjes die zij op straat
en bij de show doen. 

Onze vereniging bestaat uit jongens en
meisjes en mannen en vrouwen variërend
van 6 tot 72 jaar. 

Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om samen met
ons muziek te maken, neem dan contact op 
(infoirenelucia@gmail.com) en kom een keer kijken op
een repetitie of bij een optreden. 

Je bent van harte welkom!

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!
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energie van muziek?
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Op zaterdag 19 maart 2016, een paar dagen ná
de landelijke Boomfeestdag, togen een 14-tal
asielzoekerskinderen van het AZC Sweikhuizen
naar het nabijgelegen Stammenderbos om een
flink aantal bomen en struiken te planten. 
Jan Holla van Natuurmonumenten voorziet de
kinderen van werkhandschoenen, een schop en
een bosje plantgoed en de begeleiders van het
IVN Spau-Beek van de veiligheidshesjes. 
Vol enthousiasme worden in korte tijd de meer
dan 50 voorgeboorde plantgaten gevuld met
kleine haagbeuken, hazelaars, meidoorns en
sleedoorns. De kennismaking met wat ál te veel
kriebelende bosmieren zorgt er voor dat het 
enthousiasme overslaat in ‘lichte paniek’, zodat
ze het ook niet erg vinden om weer terug te
lopen naar het AZC. Daar wachten niet alleen een koek en wat drinken, maar ook een extra klus om een mezen-nestkast te
timmeren. Nadat het IVN Spau-Beek de kastjes heeft geschilderd zullen de kinderen over een aantal weken nogmaals het bos
in gaan om ze samen te gaan ophangen in de buurt van het AZC. Ze kunnen háást niet wachten!

Wim Koetsier (voorzitter IVN afd. Spau-Beek)

Boomfeestdag in het Stammenderbos

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

Speciaal voor de Lente/Zomer:
Bohemian Summer Arrangement:
Uitgebreide luxe gezichts/
verwenbehandeling t.w.v. € 62,50
(Vraag naar de kadobon) 

Uw adres voor:
huidverbetering, wellness en visagie 

pedicure- en manicurebehandelingen 
speciale wenkbrauwbehandelingen  

gelcolor
Heirstraat 56, 6191 JV  Beek
046 – 4377188 / 06 – 36077302 
www.marionmoling.nl Anbos gecertificeerd/
info@marionmoling.nl Erkend leerbedrijf
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Houdt u van wandelen, lekker eten en bridgen? 
Dan boft u weer!!

Op zondag 22 mei a.s. wandelt Bridge Club Beek vanuit
zorgboerderij A Gen Ling, Nuth in de mooie natuur rondom
Wijnandsrade en Nuth.

Vanaf 10.30 kunt u starten voor een wandeling van 5 of 7 km.

Op de sportieve wandelaars wacht in A Gen Ling, na terug-
komst om c.a.12.30, een lekkere kop koffie of thee, vlaai en
broodjes.

Als U niet mee wilt of kunt wandelen kunt U op de boerderij
genieten van alle beesten en hopelijk ook van mooi weer en
natuurlijk lunchen.

Om 13.30 starten we met een gezellige bridgemiddag.
Na de uitslag van de bridgedrive, rond 17.30 gaan we genie-
ten van een uitgebreid Bourgondische buffet.

Niet alleen leden van B.C.B. maar ook sympathisanten zijn
van harte welkom. De kosten voor de hele dag zijn  € 17,50
p.p. voor onze leden en € 19,50 voor niet-leden.
Bedrag overmaken op NL94ABNA0468604995 vóór 10 mei
2016 tnv Bridgeclub Beek.

Graag opgeven voor 10 mei a.s. op de inschrijflijst op de club
of bij Mieke Vervoort tel: 046-4379613;  0614604589 of
E-mail: erveha@ziggo.nl

Hebt U geen bridgepartner dan  kunt u zich toch opgeven en
zullen we proberen een maatje voor u te  vinden en voor ver-
voer wordt indien nodig ook gezorgd.

Met vriendelijke groet, Bestuur Bridgeclub Beek

Met Bridge Club Beek
aan de wandel!!

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

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
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Dietist Kinzie Pulles, werkzaam bij
Dietistenpraktijk Maria Akkermans,
overhandigt het boek ”Feiten en
Fabels over voeding van professor
Katan aan de prijswinnaar, dhr.
Hensgens. Meneer Hensgens
heeft  tijdens de Beweegmarkt in
de Haamen bijna alle  quizvragen
over o.a. vetten, suikers, vitamine
D goed beantwoord. 
Tijdens de Beweegmarkt hebben
veel deelnemers de stand van
Dietistenpraktijk Maria  Akkermans
bezocht waarbij  veel interesse
was voor het meten van  het vet-
percentage van het lichaam.

Boek ”Feiten en Fabels

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

“VRIJMARKT” IN DE CARMELWIJK
Zoals bekend organiseert de “Wijkraad de Carmel” jaarlijks een vrijmarkt die 
gehouden wordt op de groenvoorziening, tussen de Kennedylaan en
Rooseveltlaan, gelegen in de Carmelwijk te Beek. 
Inmiddels is de “Vrijmarkt” de Carmel in Beek een begrip voor veel mensen 
geworden.
Dit jaar wordt de 29ste vrijmarkt gehouden op zondag 7 augustus a.s. 
U kunt zich nu al inschrijven voor deze vrijmarkt.
Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een standplaats), 
bel de bewonerslijn van de Wijkraad “De Carmel”, 046 - 428 01 50, email naar
info@vrijmarktbeek.nl. Of kijk op www.vrijmarktbeek.nl
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

IVN Spau-Beek

Zaterdag 
18 juni

Midzomernacht-
wandeling

Midzomer is het moment waarop de
zon precies boven de
Kreeftskeerkring op het Noorden
van de Aarde staat en wij de langste
dag ervaren, en ook het begin van
de zomer. Dit jaar zal dat moment
zijn om 22:34 uur op 20 juni. 
Sinds mensenheugenis werd dit 
bijzondere moment op de zonne
kalender met allerlei rituelen gevierd.

IVN Spau-Beek wil u graag 
uitnodigen om dit bijzondere 
moment in de natuur te vieren met
een familiewandeling (ong. 4,5km)
afgesloten met verhalen  over oude
gebruiken, druïden en wat lekkers
bij een kampvuurtje (onder voorbe-
houd).

Datum: Zaterdag 18 juni 2016.
Start wandeling: 21.00 
(zon onder 22.03 dus neem een
zaklamp mee.)

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

Vertrekpunt, parkeren 
bij fam. Kusters,
Dorpstraat 142, Spaubeek
Loop dan de Hondsgracht in.

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl
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VOORUITZICHT OP UW TOEKOMST, ZORG VOOR LATER?

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van een duidelijk meerjarenoverzicht waarin verwerkt: 

- Huidig en toekomstig inkomen uit werkzaamheden en/of uitkeringen;
- Inkomens-/uitkeringsgevolgen na overlijden van een der partners;
- Huidige en toekomstige vaste uitgaven:  Huur - Hypotheek, Energie, (Zorg)verzekering;
- Aanvangsmogelijkheden van AOW, pensioen-, lijfrente- of kapitaalverzekeringen;
- Woningwaarde, spaargelden en/of beleggingen.

Welkom bij uw administratiepartner 2Line Bedrijfsadministratie en Advies, Hans Huntjens
Hofkamp 16   I 6161 DC Geleen   I E. info@2line.nl   I T. 046 - 475 86 85   I www.2line.nl

Al 75 jaar lang staan wij als leden van de
EHBO-vereniging Beek klaar voor de
gemeenschap. Zowel vanwege de eer-
ste hulp die wij verzorgen bij evenemen-
ten, als de cursussen en lezingen over
de meest uiteenlopende onderwerpen
betreffende EHBO die we - ook voor
niet-leden - geven.

De EHBO-vereniging Beek werd in 1941
opgericht met als doel “Het organiseren
van EHBO-cursussen, waarbij naast het
theoretische gedeelte ook de praktische
vaardigheden een belangrijk deel van de
cursus zullen zijn”.

De vereniging telt op dit moment veel
leden. Opvallend is dat er de laatste jaren veel jonge aanwas
is. Dat is vooral te danken aan het uitstekende docentencorps
en het feit dat het ook een gezellige vereniging is. Daarnaast
wordt door onze leden bij een groot aantal evenementen eer-
ste hulp verzorgd, zowel binnen als buiten de eigen gemeente.
Bij veel evenementen in Beek verzorgen wij eerste hulp, van
Beek 4 Speed tot allerlei sportdagen, toneelavonden en tent-
feesten. 
Ook gaan wij al sinds jaar en dag als brancardiers naar voet-
balclub MVV en leveren wij ook vrijwilligers voor een aantal
grote hardloopevenementen in binnen- en zelfs buitenland. 

Jaarlijks worden er eerste-hulpcursussen ge-
organiseerd, die volgens de landelijke richtlij-
nen van het Oranje Kruis worden gegeven.
Voor onze leden organiseren we herhalings-
lessen en oefenavonden om de benodigde
kennis op peil te houden.  Ook worden er re-
gelmatig cursussen Reanimatie/ AED en
EHaK (EHBO aan Kinderen) verzorgd.
Tenslotte worden er op aanvraag regelmatig
aparte cursussen op maat georganiseerd. Zo
werd er enige tijd geleden een EHBO-cursus
voor buitenlanders gegeven in het kader van
een integratieproject. Kortom, de EHBO-ver-
eniging Beek is van alle markten thuis, met
als voornaamste doel het overbrengen van
kennis. 

Het 75-jarig jubileum wordt dit jaar gevierd met een 
receptie voor alle belangstellenden in ’t Auwt Patronaat in
Beek op 27 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur. Aansluitend is
er een feestavond voor de leden en genodigden.

Met vriendelijke groet,

Chantal Waltmans | Secretaris | EHBO Beek (L) 
Annastraat 30, 6191 SZ Beek (L)
� 06 - 45734886
� secretaris@ehbo-beek.com | I  www.ehbo-beek.com 

EHBO-vereniging Beek viert haar 75 jarig jubileum!
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Op zaterdag 3 september 2016 organiseert Stichting
Genhout Samen haar jaarlijkse evenement dat dit jaar in
het teken staat van een echte Limburgse traditie: 
schutterijen. 

Het Sjöttefiës Genhout kent een gevarieerd programma
dat in het begin van de middag start met ludieke acts in
onze Sint Hubertuskerk. Vervolgens trekken de 
schutterijen, vooraf gevormd door verenigingen en 
vriendengroepen in een stoet door Genhout. 

Omstreeks 15.00 uur maken de schutterijen ondersteund
door muzikale klanken van kapellen, hun opwachting op
onze feestlocatie: Bovenste Hoeve van Printhagen.
Na een defilé van de alternatieve schutterijen is het
vervolgens tijd voor een echte schietwedstrijd. 

Per schutterij wordt er
een koning gekroond,
waarna deze koningen en
koninginnen om de eeuwige Genhouter 
roem gaan strijden. De winnaar mag zich 
keizer noemen. 
De dag wordt afgesloten met een sfeervolle feestavond, volledig
in de stijl van het thema van deze 17e editie van ons evenement.

Wil je ook schitteren als bieleman, marketenster of
schutter?
En kan je een schutterij vormen van 15 tot 20 personen? 
Of wil je graag als muziekgezelschap deelnemen en een schutterij
begeleiden? 
Meld je dan aan bij genhoutsamen@gmail.com.

Sjöttefiës Genhout 2016 
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Voetbalweek 2016
VV Caesar

VV Caesar voetbaldagen 
5 dagen lang voetbalplezier en een gevarieerd programma
onder leiding van ervaren (jeugd)trainers/leiders. 

Voor wie zijn de voetbaldagen? 
Voor alle jongens en meisjes,
geboren na 1 januari 2003 en voor 2010. 

Waar en wanneer 
zijn de voetbaldagen?
De voetbaldagen vinden plaats op het complex
Sportlandgoed De Haamen van VV Caesar van 
maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 2016 
(week 35), dit is de laatste week van de zomervakantie. 
Elke dag is er een programma van 9.00 uur tot 16.30, een
dagdeel meestal op de woensdag kan men gebruik maken
van het zwembad De Haamen. 

Wat krijg je allemaal? 
Een prachtig voetbaltenue, een nieuwe bal en elke 
dag 2 flesjes sportdrank. 

Wat zijn de kosten? 
De kosten voor de 5 dagen 
bedragen 90 euro, zijn er meerdere kinderen uit een 
gezin dan betaalt men voor het 2e kind 75 euro en voor
het 3e kind 50 euro. 

Inschrijven?
Het inschrijfformulier is vanaf 1 maart te downloaden via
de website: www.vvcaesar.nl
of af te halen in de bestuurskamer. 
Het formulier kan ook digitaal worden ingevuld. 

Inleveren formulier 
Het formulier kan worden gemaild naar e-mailadres:
smeetslaugs@ziggo.nl, het kan 
ook worden ingeleverd in de bestuurskamer. 

Vragen? 
Voor vragen kunt U terecht bij Frans Feron 
telefoonnummer 06 52 40 19 77,  
e-mail:famferon@kpnmail.nl 

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni vindt bij Victorian
House Antiques & Art, Musschenberg 30 in
Spaubeek de Antiekbeurs “Antiek aan huis” plaats. 

Verzamelaars en liefhebbers van antiek kunnen genieten van
de aangeboden schatten in een aangenaam decor. 

Antiekwereld: meubelen, gebruiksvoorwerpen, decoratie, ju-
welen, zilverwerk, oude boeken, brons, beeldhouwwerken,
iconen, gravures, glaswerk, keramiek, Oosterse kunst,....
Gepassioneerde verzamelaars en liefhebbers zullen in de ver-
zamelingen menige zeldzame en unieke stukken ontdekken.

De Antiekbeurs ademt dan ook de geschiedenis van verschil-
lende eeuwen: ieder object staat voor een bepaalde periode,
een stijl of een ‘way of life’. 

Openingstijden: zaterdag: 11:00 tot 18:00 uur
zondag:   11:00 tot 18:00 uur

Toegang is gratis

Een 6-tal gerenommeerde internationale antiquairs uit 
binnen- en buitenland, presenteren samen een volledig palet
van stijlen en tijdperken.

2 hoogtijdagen voor antiekliefhebbers in Beek

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
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Ook dit jaar organiseert Wijkraad “De Carmel”
weer een dagtocht en wel op zaterdag 9 juli a.s.
De busreis zal ons dit jaar naar de stad Gent in
België brengen. 

Vanuit Beek en Schimmert rijden we richting
Scherpenheuvel, waar we een kop koffie met vlaai
gaan nuttigen in restaurant “De Ram”. Vervolgens
gaan we door naar Gent waar we uitstappen om
tijdens een rondvaart, gedurende 40 minuten, een
indruk te krijgen van de historie in Gent.
Hierna heeft u ruimschoots vrije tijd om deze
prachtige stad te bezichtigen. Gent is rijk aan vele
terrassen, winkels en cultuur.

Deze verzorgde busreis is incl. luxe touringcar rit,
koffie met vlaai op de heenreis, rondvaart door
de Gentse grachten, belboot van Korenlei naar
Bijlokekaai en op de terugreis een diner in
Ulestraten.

We vertrekken op zaterdag 9 juli a.s. om 8.30 uur
vanuit de Carmelwijk (tegenover het Caesar terrein
aan de Bloteweg). Terugkomst zal omstreeks 21.00
uur zijn.
Deze geheel verzorgde busreis kost € 60,- voor
niet-leden en € 54,00 voor leden.
Inschrijven en betalen voor deze busreis kan vanaf
zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni a.s. bij de heer
Ed Luten, Kennedylaan 24 in Beek. 
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de heer
Ed Luten, tel.nr. 046 – 4378715.

Busreis Carmelwijk

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

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
27 en 28 mei “Sjimme in de nach”, komische thriller in zaal Vroemen om 20.00 uur 

door de jeugd van Genhout en omstreken
29 mei Processie St. Martinusparochie Beek, 10.00 uur
5 juni Jaarlijkse straatkermis te Neerbeek met gratis kinderattracties Hofstraat en Keulsteeg 

van 13.30 tot 18.00 uur
5 juni Schoolzwemkampioenschappen Beek: Zwemvereniging Becha in samenwerking met N-Joy
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
3 juli 'Duck sjpele 2016',  ludiek familie evenement, tussen 13.00 - 19.00, Achter de Beek 

(evenemententerrein achter de Sint Martinuskerk), organisatie Kwatsj Genootsjap Baek.
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
3 september Alternatief Schuttersfeest Genhout 13.00 uur, Hoeve Bruls Printhagen
11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek
11 september Genhout Molenfeesten, Organisatie C.V De Sjravelaire, Plaats St.Hubertusmolen Genhout
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
16 t/m 19 sept. Zwem4daagse Beek
16 september 10 jaar De Limburgse Boereblaoskapel Oktoberfest Im September m.m.v Wir sind Spitze.
17 september De Limburgse Boereblaoskapel en uit Duitsland, Berthold Schick und seine Allgau6.
18 september BoereBlaos Festijn: Boerebrunch en optreden van 7 uitstekende Blaaskapellen.
18 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor  Accordeonvereniging Elsloo
24 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
3 oktober Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.
5 oktober Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
9 oktober Najaarsconcert met zang en dans 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
5 november Kroningsavond van de 65e Lichtkoningin, 20.30 uur in Asta
13 november Thema Concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta cultuurcentrum
17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur
10 en 11 dec. St. Lucia weekend
11 december Kerstmarkt, georganiseerd door Gemengd Koor Neerbeek.  Van 10.45 uur-17.00 uur in 

gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. Toegang gratis.
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
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 

2015-2016



Wij willen u hierbij een handje helpen met een leuke aanbieding. 

De Nuutsbaeker is een veelgelezen maandblad met een oplage van
8000 stuks en wordt verspreid door de hele gemeente Beek. 

De advertentie bestaat uit 1/8 pagina in kleur. 
De normale kosten voor deze advertentie zijn € 60,- maar nu 
helemaal voor nop.

Deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe adverteerders ter kennismaking 
met de Nuutsbaeker. Beperkt aantal per maand mogelijk. 

Aarzel niet en plaats uw bedrijf in the spotlight. 

Interesse? 
Neem contact met ons op.

T. 046 - 437 23 38
E. truus@janssengrafimedia.nl

Wij bieden uw bedrijf eenmalig 
een gratis advertentie aan 
in het maandblad De Nuutsbaeker.

Misschien overbodig te melden,
maar in deze tijd is goede reclame

een must voor elk bedrijf.

Handelsstraat 34a  I 6135 KL Sittard
info@janssengrafimedia.nl I www.janssengrafimedia.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is een goed

plan vereist en een eigen bijdrage van de initiatiefnemers.

Burgerparticipatie en zelfsturing staan centraal. Iedereen

kan plannen en suggesties aandragen: ondernemers op

het platteland, maar ook burgers, dorpsraden, verenigingen

en maatschappelijke organisaties.

De centrale doelstelling van het programma is het 

ontwikkelen van duurzame en rendabele bedrijvigheid die

bijdraagt aan behoud van landschapskwaliteit als basiska-

pitaal van de plattelandseconomie. Dit wordt bereikt door

initiatief, ondernemerschap en samenwerking vanuit de 

lokale gemeenschap. Deze hoofdoelstelling krijgt een 

uitwerking langs drie lijnen.

1. verbinden van stad en platteland;

2. ondernemen in en met het landschap;

3. bevorderen van burgerbetrokkenheid en sociale cohesie.

Kaderplan
Het programma is een gezamenlijk initiatief van de 

Provincie, Vereniging van Kleine Kernen in Limburg, de 

Mergellandcorporatie, de stichting IKL en Natuurrijk Lim-

burg. Zij riepen een werkgroep in het leven en die heeft

een plan opgesteld waaraan alle subsidieaanvragen 

getoetst zullen worden. Dit plan (de Lokale Ontwikkelings-

strategie Zuid-Limburg) werd op 1 december 2015 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

Lokale Adviesgroep
De verantwoordelijkheid van de uitvoering van het 

programma LEADER Zuid-Limburg berust bij een lokale

adviesgroep (LAG). Die bestaat uit personen uit het gebied

die een actieve bijdrage willen leveren aan het bevorderen

en verder brengen van lokale initiatieven. De leden zijn 

benoemd door Gedeputeerde Staten van Limburg op voor-

dracht van de werkgroep die de voorbereiding verzorgde.

De belangrijkste taak van de LAG is het actief bevorderen

en ondersteunen van lokale initiatieven, de inbreng van 

expertise en het leggen van verbindingen tussen 

initiatieven, personen en organisaties. Daarnaast speelt de

adviesgroep een belangrijke rol bij de beoordeling van

aanvragen voor projectsubsidie. Zij toetst de projectplan-

nen aan vastgestelde criteria en adviseert Gedeputeerde

Staten over het toekennen van de gevraagde subsidie.

Ondersteuning en subsidie voor projecten
Als u ideeën of concrete plannen voor een project hebt,

kunt u contact opnemen met de secretaris van de Lokale

Adviesgroep. Die kan beoordelen of het idee bijdraagt aan

de doelen van het programma, en of het kansrijk is op

basis van de geldende selectiecriteria en voorwaarden.

Daarnaast kan hij adviseren over de verdere uitwerking en

LEADER Zuid-Limburg: 
kansen voor platteland en landschap
In de komende vijf jaar kunnen ondernemers en burgers in Zuid-Limburg rekenen op onder-
steuning van projecten die op een vernieuwende manier bijdragen aan de sociaaleconomische
ontwikkeling én aan de kwaliteit van het landschap. Maatschappelijke organisaties 
organiseerden daarvoor een zogenaamd LEADER-programma. Europa, de Provincie Limburg
en de gemeenten in het gebied, waaronder ook de gemeente Beek, stellen geld beschikbaar voor
initiatiefnemers die met goede plannen komen.



eventuele afstemming of samenwerking met andere 

initiatieven in het gebied. Vervolgens kunt u het initiatief

uitwerken tot een concreet projectplan met een sluitende

begroting en dekkingsplan. Het plan moet u vervolgens

zelf voor subsidiëring indienen bij de Provincie Limburg.

De Lokale Adviesgroep (LAG) beoordeelt het plan en advi-

seert de provincie om al dan niet subsidie te verstrekken.

Bij een positief advies ontvangt u rechtstreeks een subsidie-

beschikking van de provincie, en bent u zelf verantwoorde-

lijk voor de uitvoering, verantwoording en afrekening.

Subsidiepercentage en eigen bijdrage
Goedgekeurde projecten komen in aanmerking voor een

bijdrage van 55% in de totale projectkosten. De overige

45% van de kosten moeten met private middelen gedekt

worden. Dat kan een financiële bijdrage van de particuliere

initiatiefnemer zelf zijn, maar ook bijdragen van andere pri-

vate partijen als stichtingen en verenigingen. Ook de inzet

van eigen arbeidsuren van ondernemers en van vrijwilli-

gers kan als eigen bijdrage gerekend worden. 

Voor de totale omvang van te subsidiëren projecten geldt

een ondergrens van € 10.000 en een bovengrens van 

€ 80.000.

Openstelling
De subsidieregeling voor LEADER Zuid-Limburg is open-

gesteld op 1 april 2016. Initiatiefnemers kunnen dus al

aanvragen voor ondersteuning indienen. Het programma

heeft een looptijd van 2016 tot en met 2020. Naar 

verwachting kunnen daarom ook na 2016 nog aanvragen

in behandeling worden genomen.

Gebied
Het werkingsgebied van het programma is het gehele 

platteland van Zuid-Limburg, inclusief de groene buiten-

gebieden van Maastricht en van de stedelijke gemeenten

in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. 

De noordgrens van de gemeente Sittard-Geleen is tevens

de noordgrens van het gebied.

Contact en informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de

secretaris van de Lokale Adviesgroep: 

Henk Schmitz, per telefoon 06-21953444 of 

e-mail henkschmitz@eijsden-margraten.nl. 

Volgen op Twitter kan via @leaderzuidlim.

Biologische bestrijding
Eikenbomen worden preventief bespoten met het biologi-

sche bestrijdingsmiddel Xentari. Dit preparaat is alleen

schadelijk voor rupsen en is ongevaarlijk voor mensen.

Om toch geen enkel risico te nemen is besloten alleen 

’s avonds laat en ’s nachts te spuiten, m.u.v. de locaties

waar uitsluitend overdag gewerkt kan worden. Mensen die

een gemeentelijke eik bij hun huis hebben staan wordt

voor de zekerheid aangeraden om de ramen te sluiten. 

De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast 

veroorzaken.

Ook op particulier terrein
De bespuiting zal worden uitgevoerd op alle eiken binnen

de bebouwde kom en op drukbezochte locaties buiten 

de bebouwde kom. De gemeente neemt ook eiken op 

particuliere percelen mee, mits vermelding heeft plaats-

gevonden in het gemeentelijk “orderboek bespuiting EPR”.

Voor aanmelding van eiken op particuliere percelen kunt u

contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt, 

info@gemeentebeek.nl of via tel. 046 – 43 89 222.

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups en

de bestrijding ervan op www.gemeentebeek.nl. 

Bestrijding eikenprocessierups weer 
van start
De gemeente Beek start vanaf half mei met de
preventieve bestrijding van de eikenprocessie-
rups. Afhankelijk van de weersomstandig-
heden zal dit ongeveer 2 weken duren.

Gemeente Beek Informatiepagina | mei 2016
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Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samen-

leving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achter-

grond. Kent u zo iemand, die best eens in het zonnetje

gezet mag worden en een publieke erkenning verdient? 

Iemand kan voor een lintje in aanmerking komen als

sprake is van jarenlange persoonlijke bijzondere verdien-

sten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn,

maar ook een bijzondere invulling van een betaalde 

hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Hoe vraagt u een lintje aan?
Als u iemand uit de gemeente Beek wilt voordragen voor

een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen

met de gemeente, via tel.nummer 046 – 43 89 222 of

info@gemeentebeek.nl. De medewerker die de lintjes be-

handelt, adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg

zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden

van www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien de aanvraag op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd.

Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is

het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tij-

dens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt

uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2016 een aanvraag in.

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegen-

heid? Dan moet u tenminste zes maanden van tevoren

een aanvraag indienen.

Meer informatie over lintjes vindt u op www.lintjes.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
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In het afgelopen jaar kregen 10 inwoners van de gemeente Beek een Koninklijke onderscheiding,
oftewel ‘lintje’. Burgemeester Christine van Basten-Boddin reikte namens onze Majesteit de 
Koning 4 lintjes uit tijdens de lintjesregen op 26 april jl. De 6 andere gedecoreerden ontvingen 
het lintje tijdens een andere bijzondere gelegenheid. Stuk voor stuk mensen met persoonlijke 
bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
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Beweegprogramma De Haamen

Sinds maandag 7 maart is in Sportlandgoed De Haamen

het beweegprogramma van start gegaan. Naar aanleiding

van de fitheidstesten op 25 en 26 februari hebben zich +/-

150 mensen aangemeld voor het 8 weken durend beweeg-

programma. Deze 8 weken diende als kennismaking met

verschillende sporten en spellen. Doordat dit traject zo

succesvol verlopen is, zal dit beweegprogramma structu-

reel doorgaan binnen Sportlandgoed De Haamen. Tijdens

de lessen zullen conditie, coördinatie en kracht een grote

rol spelen, waarbij plezier voorop staat. Onder begeleiding

van een deskundige instructeur, maakt u kennis met ver-

schillende beweegvormen. Tijdens de lessen zal er reke-

ning gehouden worden met ieders niveau. Het tijdsbestek

per les is één uur. Alle lessen vinden plaats in De Haamen,

m.u.v. woensdagavond.

U kunt kiezen uit de volgende tijdstippen:

Maandag 09:00 - 10:00 en 10:30 - 11:30 uur

Dinsdag 09:00 - 10:00, 10:15 - 11:15 en 

11:30 - 12:30 uur

Woensdag 08:30 - 09:30, 10:30 - 11:30 en 

19:00 - 20:00 uur (Proosdijveld)

Donderdag 09:30 - 10:30 uur

Vrijdag 10:00 - 11:00 uur

Bij interesse van het beweegprogramma kunt u zich op de

volgende manieren aanmelden, ook bij vragen en/of 

verdere informatie:

• Mail: info@gemeentebeek.nl

• Receptie De Haamen:  046 - 436 01 80 en vraag naar

Remco Kivit, Ricardo Geurts of Lynn Jaspers.

We zien u graag bij onze lessen!

BOOTCAMP 
Fysiotherapie GCN

Uitdagende buitentraining 
voor sportievelingen!

Altijd al lekker buiten willen 

sporten in een enthousiaste groep? 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Misschien is bootcamp wel iets voor jou!

Wat is bootcamp?
Bootcamp is een groepstraining waarbij in de buitenlucht

gewerkt wordt aan de conditie, kracht en stabiliteit van het

hele lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen

lichaamsgewicht, bootcamp materiaal en de omgeving.  

Een bootcamp sessie bestaat uit verschillende oefeningen

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 



Buurten zijn de haarvaten

van de samenleving. 

Lokale organisaties waarbij

buurtbewoners elkaar 

ontmoeten zijn van grote

waarde voor de samen-

hang en veiligheid van 

Nederland. Vandaar dat

het Oranje Fonds extra 

wil investeren in de buurt.

Het Fonds doet dit op 

allerlei manieren. Het is

betrokken bij Burendag en

investeert in activiteiten en

accommodaties.

In Beek zijn ze erg blij met

het Buurtcadeau. 

“Van het geld van het

Oranje Fonds gaan we

een nieuwe vouwtent

aanschaffen”, aldus 

Miranda Brangers, buurtopbouwwerker. “Deze tent kunnen we zelf gebruiken

als we op de weekmarkt staan of op een wijkfeest. De verenigingen/ buurtgroe-

pen kunnen deze tent bij ons lenen als zij iets in de buurt/ wijk organiseren.

Kortom, de hele buurt heeft straks plezier van de tent.”

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Af-

gelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken

samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdra-

gen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving

door de Nationale Postcodeloterij, De Lotto, en door Vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn sinds de oprichting het 

beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Oranje Fonds reikt eerste
Buurtcadeau uit in Beek
Het Oranje Fonds verrast MFC Molenberg met een Oranje
Fonds buurtcadeau t.w.v. € 3000,-. Dit is het eerste Buurt-
cadeau dat het Fonds uitreikt in Beek. In de buurten waar de
straatprijs van de Nationale Postcodeloterij valt, verblijdt het
Oranje Fonds een organisatie met een Buurtcadeau. Zo hebben
ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

zoals interval, sprints, springen en

fitnessoefeningen als push ups,

squats en lunges.  Fun, afwisseling

en interactie als team staan hierbij

centraal. Het is dan ook vooral leuk

om te doen.

Voor wie is bootcamp?
Bootcamp is voor de sportieveling

vanaf 16 jaar. Ben jij de actieve 

buitensporter die niet bang is om

een beetje vies te worden? Of wil je

in conditie komen door middel van

buitensport. 

Twijfel dan niet en meld je aan! 
DE EERSTE LES IS GRATIS!

Wanneer en waar?
Bootcamp wordt aangeboden door

Fysiotherapie GCN in samenwerking

met De Haamen op:

maandagavond 

van 20.00 tot 21.00 uur, 

woensdagochtend 

van 7.30 tot 8.30 uur en 

woensdagavond 

van 18.30 tot 19.30 uur.

De trainingen zijn wekelijks en 

tussentijds instromen is mogelijk.

Kosten
1 training per week

90 euro/ per kwartaal

2 trainingen per week

170 euro/ per kwartaal

Aanmelden of voor meer informatie

kan contact opgenomen worden

met:

Allan Smeets

T: 06-41877849

allan@fysiotherapiegcn.nl
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Met het ouder worden en het feit dat veel mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen er steeds meer hulp-

vragen leven rondom bijvoorbeeld het wonen, welzijn en zorg. Met de inzet van ouderenadviseurs wil de gemeente

hierop inspelen. Om beurten worden jaarlijks de kernen door de ouderenadviseurs

bezocht. Dit jaar zijn Beek-Oost, Geverik en Kelmond aan de beurt.

Heeft u vragen over het zelfstandig thuis wonen, welzijn en/of zorg en wilt u 

hierover vrijblijvend spreken met een vrijwilliger die werkzaam is als ouderen-

adviseur? De ouderenadviseur kan hiervoor dan bij u op huisbezoek komen. 

De 67-plussers woonachtig in Beek-Oost, Geverik en Kelmond hebben hierover

inmiddels een brief van de gemeente ontvangen. 

Voor het maken van een afspraak met een ouderenadviseur kunt u contact 

opnemen met mevrouw Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn (PIW), 

op maandag, dinsdag en donderdag via 046 – 45 75 700 of via e-mail aan: 

avermeulen@piw.nl. Ook als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen. 

Gesprek ouderenadviseur

Gemeente Beek Informatiepagina | mei 2016
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Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg 
WM-Beek van Partners in Welzijn diverse themabijeen-
komsten voor mantelzorgers in de gemeente Beek. 

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 14.00 tot 16.00 uur.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

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

Mevrouw Astrid Vermeulen (PIW) 
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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:

• Penningmeester KBO afdeling Beek (V1734)

De vereniging is een afdeling van de KBO en 

aangesloten bij KBO Limburg en landelijk bij de Unie

KBO. Taken zijn oa.: Het verwerken van de inkomsten en 

uitgaven in de boekhouding. Het informeren van het 

bestuur met betrekking tot de ontwikkeling van de 

financiële situatie.

• Beekse vrijwilligers voor de functie van 
veiligheidscoach ouderen (V1731)

Lijkt het u wat om het veiligheidsgevoel onder ouderen

positief te beïnvloeden? Lijkt het u wat om hen 

handreikingen te bieden hoe om te gaan met deze 

gevoelens van onveiligheid? Dan is de gratis opleiding

“Ouderenveiligheidscoach” iets voor u!

• Wandel vrijwilliger/ster (V1068)

Veel van onze bewoners vinden het heerlijk om buiten te

wandelen in de frisse lucht. Voor hen zoeken wij 

enthousiaste wandelaars/vrijwilligers om samen de natuur

in te gaan en van de frisse lucht te genieten.

• PR medewerker Harambee (V1081)

We willen onze PR uitbouwen en jouw ideeën zijn hierbij

van harte welkom!  Harambee is een kleine organisatie

en heeft geen eigen kantoor. Je moet zelf een pc ter 

beschikking hebben,  en kennis van Word en evt.andere

relevante applicaties is gewenst.

• Voorzitter KBO afdeling Beek (V1733)

De vereniging is een afdeling van de KBO en 

aangesloten bij KBO Limburg en landelijk bij de 

Unie KBO. Taken zijn o.a.: Leidinggeven aan bestuurs-

vergaderingen en bijeenkomsten. Het samen met de 

penningmeester controleren van de inkomsten en 

uitgaven van de afdeling.



www.makadobeek.nl

gezellig  boodschappen  winkelen  makkelijk  

Makado’s

Fashion
week! 

van
23 t/m 29 

mei

Modefl itsen 
Leuke acties

Win een 
make over


