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De oktobereditie ligt al weer

voor u. 

Waar eind september, toen deze uitga-

ve werd samengesteld, ons verwende met

heerlijke temperaturen, vindt u nu weer

hartverwarmende activiteiten die een 

mogelijk herfstweer kunnen verdrijven. 

Het hoort er allemaal bij. De jaargetijden volgen elkaar op, net zoals de 

verschillende nummers van onze Nuutsbaeker. 

Voor iedereen is er wel iets te beleven. De verschillende seizoenen lenen zich

voor eigen evenementen. Zo zul je bijvoorbeeld in de lente geen ‘Nacht van de

nacht’ tegenkomen en de opening van het ‘Vastelaovesseizoen’ is onlosmakelijk

verbonden met de herfst.

Terugblikken en aankondigingen, u vindt ze allemaal weer in deze uitgave.

Verder wil ik ook excuses maken aan een aantal mensen die in de vorige editie

naarstig op zoek gingen naar de uitslag van de loterij ‘Donateursactie 2016’ 

van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia. 

Met het in elkaar zetten zijn er enkele bladzijden helaas niet opgenomen. 

Wij zullen de uitslag elders in dit nummer nog eens

vermelden. 

U kunt natuurlijk ook naar de digitale versie kijken.

Namens de redactie wens ik u weer 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 is er weer: Balkenbrij,
zuurkool, rookworst, stamppotten etc.
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Op zondag 30 oktober aanstaande organiseert het wandelco-
mité van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek haar alom
bekende “Herfstwandeltocht “ voor de 30e keer. Startplaats is,
als vanouds, het Scoutinggebouw “Ooshaka” aan de
Molenberg te Beek. De weg naar het startlokaal wordt duide-
lijk aangegeven met borden “wandeltocht”. 
Op ca. 100 meter van het inschrijflokaal is er ruime parkeerge-
legenheid. Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstan-
den: 6 – 12 – 18 en 25 km.
De routes, welke over goed begaanbare veldwegen, holle
wegen en bospaden gaan, zijn met pijlen duidelijk gemar-
keerd.

Het prachtige parcours, dat dit jaar wederom is vernieuwd,
voert de wandelaars door de schitterende omgeving van
Beek, en komt in de schilderachtige dorpskernen van Beek,
Genhout, Spaubeek en Schinnnen en laat de wandelaars ge-
nieten van de prachtige herfstkleuren.
De tocht gaat onder andere door het Kelmonderbos,
Spaubekerbos en Vrouwenbos en tevens kan men genieten
van de schitterende vergezichten in ons mooie Limburgse
landschap. Dit alles completeert deze prachtige tocht.

Op mooi gelegen plaatsen, temidden van de prachtige natuur, zijn twee controle – c.q. rustplaatsen ingericht, voorzien van
toiletgelegenheid, waar u een pauze kunt inlassen en tegen
sympathieke prijzen de inwendige mens kunt versterken.

Tevens kunt u op de gezellige start en finishplaats “Ooshaka”
een natje en een droogje tot u nemen, en bij rustige achter-
grondmuziek, uw wandelervaringen uitwisselen met uw mede-
wandelaars.

U kunt starten op de 18 en 25 km. tussen 7.30 uur en 12.00
uur en op de 6 en 12 km. tussen 7.30 uur en 14.00 uur. De fi-
nish sluit om 17.30 uur.

Rest nog te vermelden dat de wandeltocht onder alle weers-
omstandigheden zal doorgaan en dat bij inschrijving een stic-
ker verkrijgbaar is, en bij terugkomst het I.V.V. stempel voor
alle afstanden beschikbaar is.
Iedereen kan aan deze prachtige wandeltocht deelnemen.

Graag tot zondag 
30 oktober aanstaande en
alvast veel wandelplezier
toegewenst.

Het Wandelcomité.

Voor nadere inlichtingen kunt u
bellen met:
Sef Mullens tel 046-4376703 of 
Leon Vroemen 046-4378198.

Grand opening per 1 november!

Uw adres voor de nieuwste sieraden en bijouterieën in Beek.
Markt 6  •  6191 JG Beek  •  06 - 212 107 03

Volg Patroushka ook op FB of Instagram 

30e Herfstwandeltocht op zondag 30 oktober 2016
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Noteer alvast deze datum in uw agenda
want Alpe du Genhout organiseert de
Roger Wijnen ATB Toertocht Genhout.

Deze keer met een heel speciaal doel.
We fietsen voor mensen voor wie het
niet zo vanzelfsprekend is om op zon-
dagochtend op de pedalen te gaan
staan maar voor wie sporten en bewe-
gen wel heel belangrijk is. 

We hopen met de opbrengst van deze
tocht het BFC Rolstoelhandbal te  kun-
nen steunen door de aanschaf van een
rolstoel zodat mensen met een fysieke
beperking in de gelegenheid worden ge-
steld om deel te nemen aan deze fan-
tastische teamsport. Een prachtig doel
voor onze mountainbikers…

Deze schitterende ATB tocht kent weer
drie routes. 

Mountainbikers opgelet!! 
De 20 km  route is wederom opgenomen
zodat jullie je zonen, dochters, neven of
nichten mee kunnen nemen om er een
sportieve zondagochtend van te maken.
Neem gerust de vriendjes of 
vriendinnetjes ook mee.

De andere routes zijn 30 en 45 km.
Het belooft weer een uitdagende tocht
te worden over de prachtige Limburgse
onverharde wegen. De hoogtemeters
bedragen respectievelijk 225, 400 en
600 meter.

Het vertrek van de Roger Wijnen
ATB Toertocht Genhout is vanaf
Hoeve Printhagen aan Printhagen
3, 6191PR te Genhout-Beek. 
Aanmelden en vertrekken is 
mogelijk tussen 8.00 en 10.30 uur. 

Download het inschrijfformulier via onze
website www.alpedugenhout.nl en  lever

dit in op13 november a.s. bij de start-
plaats tezamen met de contante beta-
ling van het deelnamebedrag.  Ook kunt
u vooraf inschrijven en betalen vanaf  22
oktober 2016. 
Na betaling krijgt u automatisch bericht.

Het startbewijs met consumptiebon ligt
dan voor u klaar bij de start.

Graag tot ziens in Genhout
op zondag 13 november!

Vijfde editie Roger Wijnen ATB Toertocht Genhout
13 november a.s. voor een nieuwe rolstoel!!

Samen
resultaten

kom je tot
mooie Ozitdatzo

Praktijk voor psychotherapie, 
counseling en Marcos-therapie

Bianca van Term  |  Neerbeek  |  T +31 6 818 799 99  |  www.praktijkozitdatzo.nl  |  info@praktijkozitdatzo.nl

Soms weet je het even niet meer...

5

Rekeningnummer

NL29 RABO 016.00.40.027

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:41  Pagina 5



Het inzetten van burgerhulpverleners en het toedienen van
een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

Het aantal Nederlanders dat níet gereanimeerd wil worden,
stijgt in rap tempo. Velen zijn bang als kasplantje te eindigen.
Maar is die angst wel terecht? 

De kwaliteit van leven na reanimatie is de laatste jaren sterk
verbeterd. Hoewel een reanimatie na een hartstilstand altijd
een ingrijpende gebeurtenis is, blijkt dat 50% van de overlevers
weinig of geen blijvende schade oploopt. De andere 50%
heeft wel klachten na de reanimatie. Het merendeel kan zich

zelfstandig redden maar heeft wel last van bv. geheugen-
stoornissen, concentratieproblemen of vermoeidheid.
Uit onderzoek blijkt echter dat leeftijdgenoten die géén
reanimatie hebben gehad, óók dit soort problemen
hebben. In hoeverre de klachten door de hartstilstand
en reanimatie worden veroorzaakt, is niet duidelijk. 

Patiënten zelf beoordelen hun kwaliteit van leven na
een reanimatie over het algemeen als goed. Als het gaat om
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of participatie in de
samenleving scoren zij vergelijkbaar met de situatie vóór de
hartstilstand. Bovendien is 72% van de patiënten die vóór de
hartstilstand nog werkten, een jaar na die gebeurtenis weer
terug aan het werk.

De avond vindt plaats in de ASTA op de markt in Beek en 
begint om 20.00 uur in. Deze lezing is gratis en voor alle 
geïnteresseerden toegankelijk.

Lezing Reanimatie en overleving

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS M

&
G

HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

Tel.: +31 (0)46 451 99 22

Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, 
re-styling, maar vooral serieus vakwerk!

50%
KORTING OP DE STOFNeem een foto mee van uw oude zitmeubel.Wij maken direct een passende offerte voor de perfecte herstoffering!

Op uitnodiging van EHBO vereniging Beek (L) ver-
zorgt Prof. Dr. Ton Gorgels – cardioloog - op woens-
dagavond 26 oktober 2016 een lezing over reanima-
tie en overleving in de ASTA op de markt in Beek. 

Prof. Dr. Ton Gorgels was voorheen werkzaam in het
Academisch Ziekenhuis Maastricht als cardioloog met als
aandachtsgebied de transmurale zorg. Tevens is hij verbonden
aan de Universiteit Maastricht voor onderwijs en programma’s
betreffende plotselinge hartstilstand en reanimatie.

Elk jaar worden in Limburg enkele honderden mensen 
getroffen door een hartstilstand. Vaak is dat thuis,
maar soms ook op straat, in een winkel of tijdens 
het sporten. Dan is het zaak dat zo snel mogelijk 
hulp wordt geboden. Voor hulpdiensten ter plaatse 
zijn gaat vaak kostbare tijd verloren. 

Twee zaken zijn nu van levensbelang: Reanimatie en een
schok toedienen met een AED. Reanimatie - het geven van
borstcompressies en mond op mondbeademing- zorgt ervoor
dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden
wordt. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok
nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die
schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Een
ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het
slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans
daalt met 5-10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten
gestart zijn, immers elke seconde telt. 
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Een lampion of lichtobject maken van
wilgentenen, crêpe tape, papier en rub-
berlatex. Het is een mooie manier om
ruimtelijk te bouwen en je fantasie de
ruimte te geven.
Voor iedereen die een lampion of licht-
object wil maken t.b.v. het  St.
Leciefeest op 10 december, heeft de
Culturele Werkgroep Beek de ruimte bij
scouting in Beek (Molensteeg 2 te Beek)
gereserveerd.

Er zijn drie dagen gereserveerd
waarop lampionnen gemaakt 
kunnen worden.

Dinsdagavond 15 nov. om 18.30 uur
Dinsdagavond 22 nov. om 18.30 uur
Zaterdagmiddag  26 nov. vanaf 14.00 tot
het object klaar is.
Een kleine lampion kan men binnen een
dagdeel maken, en voor een groter ob-
ject te realiseren zijn twee of drie dagde-

len nodig. Iedereen kan zelf een keuze
maken.

De workshops worden gegeven door
José Fijnaut. Sinds 1988 is zij actief als
beeldend kunstenaar. Naast autonoom
werk maakt zij samen met Maria Stams
portretten onder de naam Koppig
Limburg.   

De uitdaging om in opdracht te werken
levert verschillend en poëtisch werk.
Naast vele exposities waar zij aan deel
nam, heeft zij ook vaak tentoonstellin-
gen of happenings georganiseerd o.a. in
het Kunstcentrum de Melkfabriek (het
tegenwoordige Stadslab)  in samenwer-
king met de gemeentes Sittard en in
Beek, Kerkrade en Herzogenrath (D) .
Tot 2016 was zij lid van de Culturele
Werkgroep Beek. Zij geeft workshops,
les en verzorgt gastlessen voor scholen.

Mensen kunnen zich individueel aan-
melden, maar er kan ook goed als groep
gewerkt worden. In een groepje van 3-4
personen werken, verloopt prima, zoals
in het verleden gebleken is. 
De basisschool jeugd heeft zich via
school kunnen aanmelden en de dag-
delen op 15, 22 en 26 november zijn be-
stemd voor deelnemers vanaf 12 jaar. 
Een leuke activiteit voor mensen met als
hobby knutselen, schilderen of tekenen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om met
een heel gezin of vriendenkring in te
schrijven.  Doe je ook mee?

Paul Mennens

Doe je ook mee?       
Lampionnen maken voor Sinteleciefeest 2016

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak).

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij de plaatselijke 
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.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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In deze dure tijd en een crisis die maar
niet wil eindigen zijn er meer gezin-
nen/alleenstaanden dan menigeen
denkt, die met moeite het hoofd
boven water houden. 
Wat is er dan mooier om die mensen
een extraatje te bieden in de vorm van
een royaal levensmiddelenpakket. 

In 2007 was het oud Partners in
Welzijn-medewerkster Mia Leers die
voor deze mensen iets extra’s wilde
doen. Er werd een Kerstdiner georga-
niseerd. In 2008 werden er kerstpak-
ketten gemaakt en verspreid.

In 2009 staken Miranda Brangers en
Koen Vanspauwen, beroepskrachten
bij Partners in Welzijn, dan ook de
koppen bij elkaar en riepen het project
“Jong en oud in de bres voor de mini-
ma” in het leven. 
Dit project werd in no time een succes
en kreeg al snel een nieuwe naam:
“Voor Elkaar”. 

Partners in Welzijn besteedt dit jaar
dus voor de 10e keer op rij extra
aandacht aan deze doelgroep.

Het werkgebied van Partners in Wel-

zijn Beek, beslaat de dorpen Beek,
Stein en Schinnen. Inwoners die het
wettelijk minimum inkomen hebben,
kunnen een beroep doen op het “Voor
Elkaar” project. 
Men moet wel een schriftelijke aan-
vraag doen en de benodigde financië-
le stukken overleggen, maar dat is een
kleine moeite die groot beloond wordt. 

“Voor Elkaar” heeft een aantal vrijwilli-
gers die alle moeite doen zoveel mo-
gelijk levensmiddelen te verzamelen.

Er zijn acties bij winkels waar het
winkelend publiek gevraagd wordt b.v.
niet 1, maar 2 pakken koffie te kopen
en dan eentje te doneren aan het
project. In weer en wind, sneeuw,
regen of zonneschijn, de vrijwilligers
staan er en gelukkig reageert het
merendeel van het publiek spontaan
en doet mee aan de actie.
Beroepskrachten benaderen basis-
scholen en ook daar verzamelen de
kinderen levensmiddelen. 
“Voor Elkaar” is vaak het goede doel
van “Het Jan Linders Fonds.” De roya-
le cheque die het project ontvangt
wordt gebruikt om levensmiddelen te
kopen. 
Ook de opbrengst van de kledingcon-
tainer die bij Partners in Welzijn staat
(10 cent per kilo kleren, schoenen,
knuffels, etc.), is een welkom extraa-

Het “Voor Elkaar” project

8

VOOR

ELKAAR

Beek

Stein

Schinnen
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tje. Cadeaubonnen van sponsoren zijn
ook een fijne aanvulling. 
Bovendien mag iedereen die dat wil
houdbaar voedsel bij Partners en
Welzijn inleveren.
Er wordt dus op verschillende manie-
ren getracht een zo groot mogelijk ge-
varieerd assortiment levensmiddelen
te verzamelen. 
Bezoekt u eens de Facebookpagina
Voor elkaar Beeksteinschinnen.
Interessant om te lezen en prachtige
foto’s om te bekijken.

In november beginnen de vrijwilligers
met hun winkel-inzamelactie en half
december worden de pakketten uitge-
deeld. 

Persoonlijk vind ik het jammer dat bij
veel winkels de actie 1+1 gratis alleen
in de zomermaanden is. 

De opbrengst van “Voor Elkaar” zou
dan zoveel groter zijn. 

Maar, veel houdbare producten, zoals
wasmiddelen, toiletpapier, zeep, sham-
poo etc. zouden toch al verzameld
kunnen worden door het winkelend
publiek dat gebruikmaakt van de 1+1
acties.
(Misschien een gouden tip voor ko-
mend jaar s)

Het is in elk geval een hartverwarmen-
de gedachte dat u en ik en al die an-
deren die het goed hebben, een klein
stukje van hun welvaart aan de mede-
mens doneren.

Mijn oproep is dan ook kort en
bondig:

Bezoekt u een winkel, ziet u de
mensen van “Voor Elkaar” staan,

doneer dan een product.
Wat dat is, beslist u zelf. 

Voelt u zich geroepen iets voor uw
medemens te doen, wordt dan vrijwil-
liger, organiseer een tombola in uw
clubhuis, of wat dan ook, maar doe
iets. 

U brengt meer vreugde dan u denkt en
velen zullen u dankbaar zijn.

Christy

VOOR
ELKAAR

Beek
Stein
Schinnen

Een project van
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Beeld

Het ontwerp alsmede de realisatie zijn
van de hand van de kunstenaar John
Cuypers uit Beek, tevens Klepperman.
De overige Kleppermen hebben hem
daarbij hand- en spandiensten verleend.

Op een ronde vloerplaat van 150 cm
doorsnede en een dikte van 10 cm
staan, in verschillende poses, vijf
Kleppermen in een cirkel met in hun
hand een aantal attributen, die kenmer-
kend zijn bij hun presentaties o.a. een
hellebaard, een draaglantaarn en een
klepper. Genoemde vloerplaat wordt op
een ronde grondsokkel geplaatst van
ca. 60 cm hoogte, waardoor het totale
beeld (incl. sokkel) een hoogte krijgt van
ca. 230 cm. De figuren zelf zijn op 3/4
van de ware grootte uitgewerkt.

Materiaal

Gelet op de diefstalgevoeligheid van
brons is het beeld vervaardigd van met
bronspoeder verrijkt polyester (kunst-
stof) met een patina-afwerking.

Situering beeld  

Hierover is nog overleg met de gemeen-
te Beek gaande. Gestreefd wordt naar
een plek aan een belangrijke doorgaan-
de weg. Opdat het beeld geheel kan
worden bekeken is rondom de sokkel
een looppad gepland.

Financiering

Naast een financiële bijdrage uit de ver-
enigingskas en inbreng van Kleppermen-
mankracht, is ook een substantiële
financiële bijdrage van de gemeente
Beek toegezegd. Daarnaast zal in het
kader van de onthulling van het beeld de
onderstaande donateur-sponsoractie
worden georganiseerd voor aanvullende
financiële middelen.

De Vrunj van de Kleppermen

Hoort U ook bij ‘De Vrunj van de
Kleppermen’?

Inleiding

Ter afronding van het 25-jarig bestaansfeest heeft Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ besloten om de Beeker gemeenschap een kunstwerk aan te bieden in
de vorm van een beeld, voorstellende een vijftal Kleppermen dat op ronde is en met
hun naar buiten gerichte houding dank uiten voor de ontvangen steun van de inwo-
ners van Beek in de afgelopen kwart eeuw. Daartoe de volgende toelichting.

Door een vrijwillige financiële bijdrage
zullen ‘De Vrunj van de Kleppermen’
helpen het beeld van de Baeker
Kleppermen te realiseren. 
Elke bijdrage is welkom. 
Wij zien Uw bijdrage graag tegemoet op
bankrekening: NL32RABO0153288191
t.n.v. SONT o.v.v. ‘De Vrunj van de
Kleppermen’. 
Graag Uw naam en adres vermelden,
zodat er na de onthulling een attentie
bezorgd kan worden.

Onthulling 

Zodra de situatie van het beeld definitief
is en ook de realisatie van het beeld op
zich is afgerond volgen nadere medede-
lingen. 
De voortgang is ook te volgen op face-
book.  
Vooralsnog wordt de onthulling van het
Kleppermenbeeld voorzien op vrijdag-
middag 4 november 2016.

Op ronde met Nachtwacht ‘DE BAEKER KLEPPERMEN’

Vanuit deze artist-impressie is het Kleppermenbeeld vorm gegeven

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

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

GRATIS* onderhoudscontract 
+ WA verzekering
bij aanschaf van 

een nieuwe vaste 
Scootmobiel!

* gedurende 1 jaar en geldig tot 31-03-2014

Rollators
vanaf 49,- Rolstoelen

vanaf 159,-
Wij leveren ook service aan huis!

10
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Van 21 t/m 26 november organiseert
het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. 

Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een col-
lectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt
wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het
Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn
volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collec-
te kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innova-
tieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we
op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een
avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van re-
gelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun
je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer
informatie en meld je snel aan. 

Samen maken we ons sterk tegen MS!

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!

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

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

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

voordeuren     garagedeuren     horren

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

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

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

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.
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Deze expositie toont, in modelvorm, vliegtuigen, tanks, voer-
tuigen etc. die destijds allemaal een belangrijke rol hebben
gespeeld tijdens WO II. 
Bouwer van deze schaalmodellen is Hub Schetters (77) uit
Kerkrade. Hij heeft in zijn 60-jarige verzamelloopbaan meer
dan 500 modellen gebouwd. Een selectie hiervan is tentoon-
gesteld.

Een van de exemplaren
betreft een B 17 F die
in 1943 neergestort is
in de gemeente Beek.
Van dit neergestorte
toestel zijn enkele 
kleine onderdelen te
bezichtigen die indertijd gevonden zijn door Harry Rouvroye uit Elsloo. 

Tevens is een door Hub gemaakte  maquette te bewonderen van de landing van de
strijdkrachten in Normandië: D-day

Ook Nederlandse Fokkers, ingezet in mei 1940, ontbreken niet.

Thema is gekozen in verband met de bevrijding van onze regio op 17 september 1944.

De expositie is te bezichtigen op zondag 13 november en 11 december 2016 
van 13.00 – 17.00 uur. 
Entree € 2,50 p.p. inclusief rondleiding en proeverij. Kinderen jonger dan 12 jaar gratis.

Op zondag 30 oktober vindt er weer de traditionele rommel-
markt van Muziekkorps Sint Callistus  in Neerbeek plaats.
De meest uiteenlopende spullen liggen in de zaal van het
Gemeenschapshuis uitgestald.  

Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kunnen mensen alles vinden dat
door de leden bij elkaar is gehaald.

De rommelmarkt heeft een lange traditie die ooit begon op het
schoolplein van de voormalige jongensschool aan de

Aldenhofstraat. Ieder jaar weten vrijwilligers het weer voor el-
kaar te krijgen om mooie spullen te verkopen die ten goede
laten komen aan het Muziekkorps. 

Heeft u spullen die wij nog kunnen verkopen, zet ze
niet buiten maar bel met Leon Stassen 046-4334321,
hij zorgt ervoor dat de spullen bij u thuis op zaterdag
voorafgaand worden opgehaald.

Wees erbij, de deuren gaan open om 11.00 uur. 

Rommelmarkt Muziekkorps St. Callistus

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

Nieuwe expositie in Elsmuseum
“Tweede Wereldoorlog in miniaturen”
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Op zondag 10 juli jl. heeft de trekking van de jubileumloterij
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek plaatsgevonden door
Notaris Pas. 

De winnaars van de 2e en 3e prijs hebben zich nog niet ge-
meld. Deze prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:

Lotnummer Prijs Bedrag
043 2e prijs € 400,-
961 3e prijs € 300,-

Prijswinnaars kunnen zich melden bij het secretariaat 
(secretariaat@fanfarespaubeek.nl / 06-10813666). 

Nog hartelijk dankvoor ieders ondersteuning
bij de jubileumloterij!

Uniformen Commissie Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Uitslag jubileumloterij
Fanfare St. Caecilia

Spaubeek

Kienavond 27 oktober

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

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

Op donderdag 27 oktober a.s. om 19.30 uur vindt een ouder-
wets gezellige kienavond plaats in MFC ’t Raodhoes. 
Deze kienavond wordt georganiseerd door het ereleden-
comité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek. 
Uiteraard zijn er prijzen te verdelen, waaronder geldprijzen en
levensmiddelenpakketten.

U bent van harte uitgenodigd
op 27 oktober a.s.
in het MFC!
Aanvang 19.30 uur,
zaal open
vanaf 19.00 uur.

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:44  Pagina 14



15

Van 31 oktober t/m 3 november 2016 
organiseert het damescomité van Fanfare 
St. Caecilia Spaubeek de winterkledingbeurs  in
MFC ’t Raodhoes, Musschenberg  101
Spaubeek.

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

Inbrengen kleding 
Maandag 31 oktober van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 1 november van 10.00 - 14.00 uur

Verkoop kleding
Woensdag 2 november van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 3 november van  10.00 - 12.00 uur

Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding 
Donderdag 3 november van 19.00 - 20.30 uur

Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl 

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

Op woensdag 
2 november staat 
om 10.00 uur de 
koffie voor u klaar.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur damescomité
Fanfare St. Caecilia
Spaubeek

Winterkledingbeurs
Damescomité Fanfare
St. Caecilia Spaubeek

31 okt. t/m 3 nov. 2016

NATIONAAL TEAM ANGOLA
NAAR LIMBURGSE 
HANDBAL DAGEN 2016

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

Bloemisterij Persoon-Ramakers vof

Tuinontwerp en beplantingen

Verkoop: exclusief glaswerk en zijdebloemen
Bestel tijdig uw grafstukken voor Allerheiligen

Dr. Beckersstraat 45
6191 DB Beek

email: persoon.ramakers@ziggo.nl

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

Met de bevestiging van het nationale 
handbalteam van Angola is het 
deelnemersveld van de 29e Limburgse
Handbal Dagen (LHD) compleet.

Angola is voor het eerst sinds 2007 
gekwalificeerd voor het WK, dat vlak na de
LHD plaatsvindt in Frankrijk. De equipe ziet
het toernooi dan ook als een uitgelezen
kans om warm te draaien voor deze 
wereldkampioenschappen. 

Angola is sowieso  één van de beste ploe-
gen van het Afrikaanse continent. 
De afgelopen tien jaar eindigden de
“Zwarte Antilopes” steevast in de subtop
van het Afrikaanse kampioenschap met
vierde plaatsen (3 maal), een vijfde en een
derde plaats. De laatstgenoemde positie
behaalde het team dit jaar op het Afrikaans
kampioenschap en dat maakt Angola een
geduchte outsider voor winst op de LHD
2016. De ploeg debuteert op de Limburgse
Handbal Dagen en kan de eerste
Afrikaanse winnaar ooit worden. 
Eerder was het Tunesische Étoile Sportive
du Sahel verliezend finalist (2007).

Met de bevestiging van Team Angola is de line-up van de 29e editie
van de LHD compleet. Naast de vaste deelnemers 
OCI-Lions (Sittard-Geleen) en Targos/Bevo HC (Panningen)   
werden eerder al de volgende ploegen vastgelegd: Halden  
Topphåndball (Noorwegen), Tenax Dobele (Letland), Associacaoa
Artistic de Avanca (Portugal) en de nationale handbalploegen van
Zuid-Korea en Iran. 

De Limburgse Handbal Dagen vinden dit jaar plaats op op
27, 28 en 29 december in de Topsporthal FitlandXL in de
gemeente Sittard-Geleen.
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HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een

keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 9  (oktober )1986

….. EHBO Beek 50 jaar in het verband. 
Op 15 september 1936 werd in hotel Colaris de grond-
slag gelegd voor de nieuwe EHBO vereniging Beek. Op
initiatief van Dokter Gabriël Beckers kwam dit tot stand.
Aan tafel zaten toen gymleraar Vroemen, lerares
Vroemen-Colaris, Stroopfabrikant Visschers en bankman
Hennekens. En je bent er pas na studering van pittige
theoriën en de nodige praktijkervaring. De vereniging
heeft nu (1986) 130 gediplomeerde leden en 23 in opleiding.

….. En Hoeraaaaa..... we hebben een nieuwe buurtvereniging.
Kent u ze nog: Het Baeker Heukske.( Het bijna voltooide
bestemmingsplan Molenberg-Adsteeg, ook bekend als
Schuttencleve.

….. En café Metropole, vroeger was het de Bierstal, viert haar
60 jarig bestaan. Op de plaats waar een garage was af-
gebrand werd door brouwerij De Leeuw een nieuw café-
pand gebouwd, aangekondigd als cafézaal, biljartzaal en
danszaal. Want er stond zowaar een muziekorgel in (juke
box) waar  je voor een stuiver deuntjes kon laten horen.

De eerste exploitant was Sjo en Marie Vaessens.
….. In het Proosdijveld staat de Catharina Labouréschool al

25 jaar. In de nieuwe parochie zorgde pastoor Willems  en
de Brunsummer Wim Janssen voor de start van het 
nieuwe onderwijs.

….. De hondencontroleur heeft al een aantal “zwarte honden”
opgespoord. Bij een persoon belde hij aan, hoorde 
geblaf, maar kreeg van de vrouw des huizes te horen:
“Dat is mijn man”.

….. Bejaarden centrum Franciscus heeft dringend vrijwilligers
nodig. Chauffeurs voor op het busje en de keuken-
bezetting moet uitgebreid worden.

….. Jeugdkoor Cantarella bestaat al 5 jaar. Daar zit wel een
feestje aan vast. Maar waar blijft de tijd....en de zangers.

….. In zaal Vroemen te Genhout zullen weer de kanarie-
vogelkampioenschappen gehouden worden. Natuurlijk in
handen van kanarievereniging “Topvogels ’80.”

….. Wist u dat huize Franciscus reeds 10 jaar bestaat.
Daarom zal Lennie Kuhr in december een kerstconcert
geven.

….. En voor de toneelliefhebber begint het toernooi der Lage
Landen weer in Elsloo. De stichting schotelt ons een 
geweldig programma voor..

….. Wie  weet het nog. 
Feestelijke opening van “CHARADIE “ Mode.

….. En de gemeente waarschuwt haar ingezetenen de 
jaarvergunningen aan te vragen. Want dit moet twee
maanden tevoren gebeuren. En vraag ook uw taxi-
vergunning aan. En uw muziekvergunning en de 
vergunning voor kansspelen en automaten. En uw stand-
plaatsvergunning. Ook uw alarminstallatie moet jaarlijks
gecontroleerd worden, anders krijgt u een boete.

Dus ga ik alvast vlug beginnen,
Tot ziens
Japo
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Osteopathie

Een behandeling door een osteopaat is
vaak een grote opluchting. Een osteo-
paat kan klachten verhelpen die al jaren
spelen en die soms zelfs onoplosbaar
leken. Een osteopaat ziet het lichaam
als één geheel. Hij/zij weet  welke 
lichaamsweefsels met elkaar in 
verbinding staan en op welke manier ze
elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor
kan een osteopaat de mogelijke 
oorzaak van een klacht vinden, waar
andere behandelaars die niet vonden:
soms in een ander deel van het lichaam
dan waar de klacht optreedt.

Voor meer informatie zie: 
www.osteopathie-telgenkamp.nl 

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op
mensen met problemen in het gebied
van het bekken, de lage rug, buik en
bekkenbodem. 
Het gaat dan om plas- en ontlastings-
problemen, seksuele problemen, 

U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie: - algemene fysiotherapie - geriatrie fysiotherapie
- kinderfysiotherapie - manuele therapie
- oncologie fysiotherapie - sport groepen
- inloop spreekuur - claudicatio net
- medical taping - physical rehabilitation training 

Voor meer informatie: www.therapiecentrumbeek.nl

verzakkingen van bekkenorganen en
pijnklachten in het bekken. Klachten
komen zowel voor bij vrouwen als man-
nen. De bekkenfysiotherapeut adviseert
u over houding, belasting, 
toiletgedrag, drink- en eetgedrag 
instrueert oefeningen die u kunt doen
om uw klachten te verminderen of te
verhelpen.                   

Voor meer informatie zie: 
www.bekkenfysiotherapie-smeets.nl

Podotherapie

Podotherapeuten behandelen klachten
die voortkomen uit afwijkend functione-
ren van de voeten en/of het looppa-
troon. Ook behandelen zij huid- en na-
gelaandoeningen en geeft een 
podotherapeut preventieve adviezen.

Voor meer informatie zie: 
www.podotherapie-aretz.nl 

Huid en oedeemtherapie

De huid- en oedeemtherapeut is 
gespecialiseerd in de behandeling van
de aangedane huid. Hierbij kunt u onder
andere denken aan lymfoedeem,
(brandwond) littekens en acne. 
Er vindt altijd een intake gesprek plaats
waarna een advies wordt gegeven over
de behandeling.  

Voor meer informatie  
zie: www.huidtherapiebeek.nl

Ergotherapie

Ergotherapie is bestemd voor iedereen
die, ten gevolge van een ziekte, trauma,
over- en/of onder belasting, onvolledige
of vertraagde ontwikkeling of handicap,
gewone dagelijkse handelingen niet
meer naar wens kan uitvoeren.
Ergotherapie helpt u weer zo optimaal
mogelijk te functioneren in uw eigen
leefomgeving.            

Voor meer informatie zie: 
www.lotzergotherapie.nl

THERAPIE CENTRUM BEEK

• 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 woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 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

T H E R A P I E

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:44  Pagina 17



18

Op dinsdag 29 november 2016 organiseert het 
bestuur van het damessupporterscomité van 
Kon. Harmonie St. Caecilia Beek een dagtocht naar
Oberhausen in Duitsland.

Je kunt hier heerlijk kerstshoppen in het grootste winkelcen-
trum van Europa met meer dan 200 winkels. 
Op zoek naar je kerstoutfit of een bijzonder kerstcadeau zul
je hier vast en zeker slagen. 
Het winkelcentrum zelf is uitbundig versierd met twinkelende
lichtjes en kerstversieringen, en op de promenade van
CentrO is een sfeervol kerstdorp gebouwd. 
De ruim 150 blokhutten zijn prachtig versierd in vrolijke kerst-
stijlen. Deze kerstmarkt biedt de meest uiteenlopende pro-
ducten: van oude ambachten tot kitscherige snuisterijen en
van exclusieve delicatessen tot unieke geschenken. 
Erg leuk zijn ook de verschillende kunsthandwerkers die hun
werk tonen en bijzondere voorwerpen verkopen.

Ideale combinatie van kerstshoppen en kerstmarkt,
dus MELD JE AAN  want vol=vol!

De kosten voor busreis incl groepsverzekering bedragen 
€ 25,-- per persoon. (ook niet-leden)
Aanmelden (graag na 17.00uur) kan t/m 20 november bij
Angèle Grouwels  06 - 34370329
Thea Clermons  046 – 4373992
of via dscbeek@gmail.com

Dagtocht naar OBERHAUSEN
CentrO en kerstmarkt

• 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....
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Vanaf april 2012 is Stichting Vier
het Leven actief in Limburg.
Onder het motto ‘samen uit,
samen genieten’ organiseert
Vier het Leven theater- en con-
certbezoek met begeleiding
voor ouderen die dit niet meer
zelfstandig kunnen onderne-
men. Deelnemende ouderen
kunnen samen met vrijwilligers
van Vier het leven naar voorstel-
lingen in de Stadsschouwburg
de Domijnen te Sittard. Tijdens
een middag of avond uit ont-
staan nieuwe ontmoetingen tus-
sen ouderen onderling en tus-
sen ouderen en vrijwilligers. Een
bijzondere belevenis die het
voor ouderen mogelijk maakt
om mee te blijven doen.

Door weer uit te gaan komen ouderen in
contact met ervaringen die het leven de
moeite waard maken. 

Een avontuurlijke reis waarvoor culturele
arrangementen zich bij uitstek lenen.
Immers, een cultureel uitje verzet de zin-
nen. Je wordt ondergedompeld in een
andere belevingswereld die confron-
teert, verleidt, verrast en ontroert. je ont-
moet bekende en nieuwe mensen en
voelt je weer even verbonden met het
‘echte’ leven. 

De kracht van Vier het Leven zit in de
menselijke aanpak, de persoonlijke aan-
dacht en het wegnemen van drempels.
Gasten worden persoonlijk opgehaald
en weer thuisgebracht door een vrijwilli-
ger. De begeleiding, vervoer, entree en
consumpties zijn allemaal inbegrepen.
De vrijwilligers zijn zelf cultuurliefheb-
bers. Zij bieden de ondersteunende arm
en individuele aandacht die nodig is om
samen te kunnen genieten. 

Mark Mülders is sinds september
Regiocoördinator in de provincie Lim-
burg voor Vier het Leven. 

Momenteel biedt Vier het
Leven culturele program-
ma’s aan in de regio Park-
stad, Maastricht en Sittard-
Geleen. 
Voor de toekomst zijn er
ook plannen in Venlo en
Weert. Op die manier
hoopt Mark dat zoveel
mogelijk ouderen uit heel
Limburg gebruik gaan
maken van Vier het
Leven.

De komende maanden
zijn er voor ouderen uit
Beek en omstreken mo-
gelijkheden om onder an-
dere de volgende voor-
stellingen te bezoeken; 

Gé Reijnders (30 november),  een kome-
die met Jon van Eerd (16 december),
een voorstelling rondom Toon Hermans
(17 december), de musical  A Chorus
Line  (20 december) een matinee met
o.a. Lone van Roosendaal genaamd
“Op een mooie Pinksterdag, met prach-
tige nummers van o.a. Annie MG
Schmidt (8 januari) en de zangeres die
bekend is van haar optredens bij Andre
Rieu; Mirusia (12 maart). 

Het hele programma en de daarbij be-
horende entreeprijzen kunt u opvragen
bij het hoofdkantoor van Vier het Leven
via telefoonnummer 035 - 5245156 of
via www.4hetleven.nl

Mocht u iets willen betekenen
voor Vier het Leven in Limburg?

Dan kunt u contact opnemen met 
Mark Mülders via tel. 06-42950821 of
mark@4hetleven.nl 

Vier het Leven neemt ouderen mee uit! 
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Zondag 13 november is het weer zover: 
het jaarlijkse themaconcert verzorgd door
Koninklijke Harmonie St. Caecilia. 
Met als thema Maestro zal niet alleen onze eigen
dirigent Ben Essers samen met de harmonie een
muzikale middag verzorgen, maar doet hij dit
samen met drie bekende ‘Baekse’ Maestro 
dirigenten.

We hebben het een hele tijd spannend gehouden, maar het
verheugt ons om u eindelijk te mogen vertellen welke
Maestro dirigenten hun plaats op het podium zullen inne-
men. Dit zijn namelijk Arthur Philip Lieuwen, Geert Jan
Castelijn en onze burgemeester Christine van Basten-
Boddin!

Arthur Philip Lieuwen, 67 jaar,
heeft zijn sporen verdiend binnen
de internationale luchttvaart waar-
van o.a. 20 jaar in Brussel. Hij is
voorzitter van het Nederland
Amerika Instituut Limburg (NAIL),
een bijzonder trans-atlantisch 
netwerk, waarvan Beek ook spon-
sorlid is. Arthur houdt wel van een
uitdaging: hij heeft veel (hazel- en
wal-) noten in zijn tuin, maar vol-
gens eigen zeggen geen kennis
van muzikale noten. Ondanks zijn 

drukke agenda vinden wij het super dat Arthur Lieuwen als
Maestro een middag komt dirigeren. 

De tweede Maestro die de uitda-
ging aangaat is de 56 jarige Geert
Jan Castelijn.  
Geert-Jan is eigenaar van de kle-
dingzaak Castelijn fashion &
denim. In zijn jeugd heeft hij korte
tijd trompet gespeeld in zijn woon-
plaats Horn; hij is naar eigen zeg-
gen niet echt muzikaal aangelegd. 
Zij hobby is golfen. 
Als ondernemer is hij niet bang om
nieuwe uitdagingen te zoeken en
aan te gaan. 

Maestro is hier een mooie aanvulling op. 

THEMACONCERT

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek
046 437 7140  

Juwelenedelsmeden
DIART

Bij ons is alles mogelijk,

Titanium, Goud, Platina, Palladium, Carbon, enz.

Ruime keuze!
 een paar gouden trouwringen 

reeds vanaf € 500,-

De Trouwringen Specialist

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.
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om te oefenen. 
Wij vinden het fijn dat wij haar mogen verwelkomen op ons
themaconcert. 

Drie geweldige Maestro’s weerhouden ons niet 
om ook dit jaar weer een mooi en vooral muzikaal repertoire
voor u op te zetten. 

Met een gevarieerd repertoire hebben wij weer een mooie
en vooral gezellige middag op het 
programma staan. 

We hopen u dan ook terug te zien op dit themaconcert!

Een middag om niet te missen, noteer het
themaconcert op 13 november 2016 reeds in uw agenda.

Aanvang concert: 15.00 uur, zaal open om 14.00 uur
Entree: € 7,50 

Kaarten verkrijgbaar aan de kassa of bij de voorverkoop-
adressen:
Electro Lemmens, Burg, Janssenstraat 14a, Beek
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek

Koninklijke Harmonie St. Caecilia

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

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

Onze 44 jarige burgemeester,
Christine van Basten-Boddin,
maakt het rijtje compleet. 
Als burgemeester zet Christine van
Basten-Boddin zich in voor onze 
gemeente, zowel op politiek als 
sociaal vlak. 
In haar vrije tijd leest en wandelt ze
graag. Op muzikaal gebied houdt ze
van verschillende genres en heeft ze
geprobeerd piano te leren spelen. 
Volgens eigen zeggen is dit niet erg
succesvol, omdat er te weinig tijd is

De trekking van de loterij werd verricht op vrijdag 5 augustus
2016 j.l. door Notaris  Mv. Mr. J. Pas . Hierbij zijn de volgende
prijzen gevallen:

1e prijs op lot nr. 2116 6e prijs op lot nr. 0566
2e prijs op lot nr. 2750 7e prijs op lot nr. 1388
3e prijs op lot nr. 0352 8e prijs op lot nr. 1997
4e prijs op lot nr. 0691 9e prijs op lot nr. 1866
5e prijs op lot nr. 1597 10e prijs op lot nr. 1304

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met het 
secretariaat Harmonie tel. 06-30113636 of per mail  
secretariaat@harmoniebeek.nl deze uitslag is onder 
voorbehoud van typefouten.

Uitslag loterij Donateursactie
2016 van de Koninklijke

Harmonie St. Caecilia Beek
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Voorlichter
Dhr. L Schepers, Veilig Verkeer Nederland

Datum-tijd-plaats:
Woensdagmiddag 26 oktober 2016 om 14.00 uur

In onze SOOS, Molenstraat 158 te Beek

De toegang is gratis

Veilig Verkeer biedt een programma van ongeveer twee uur, in-
clusief een pauze.
Het bestaat uit een interactieve quiz met vragen en verkeerssi-
tuaties. Met veel aandacht voor het gebruik van de E-bike en
fietsgedrag in het algemeen.
Ook afleiding in het verkeer komt aan bod, denk aan telefoons,
reclame en gesprekken. 
Iedereen kent daar wel een
voorbeeld van.
Alle deelnemers worden daar-
naast uitgenodigd verkeersknel-
punten in hun omgeving aan te
dragen, liefst met foto’s van de
situatie waar het om gaat.
Kortom een interessante, nuttige
en gezellige manier om samen
de veranderingen in het verkeer
te bespreken en te leren hoe
daar mee om te gaan.

Het opfrissen van de 
verkeersregels is broodnodig
voor iedereen die aan het 
verkeer deelneemt.                                 
Zie:
http://opfriscursus.vvn.nl/v/start 

Oudere verkeersdeelnemers zijn
soms kwetsbaar. 

Zij hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald.
Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties
aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg.
Daar komt bij dat mensen, naarmate ze ouder worden, te
maken kunnen krijgen met fysieke en mentale veranderingen.
Hoewel senioren vaak jarenlange ervaring hebben in het ver-

keer, is de kans op letsel bij een ongeval
daardoor voor senioren groter. En het aan-
tal senioren in ons land groeit. 
Daarom is veilige mobiliteit voor senioren
een belangrijk doel voor Veilig Verkeer
Nederland.
U bent van harte welkom

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers.
Tel. 046 437 33 47. 
E-mail: roel.kiers@gmail.com

Het bestuur KBO BEEK

KBO BEEK VERKEERSTREFFEN
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‘Beek Toen en Nu’ deel twee
Wekelijks komen bij de
Heemkundevereniging nog vragen 
binnen of het boek 'Beek Toen en Nu'
nog te koop is. De eerste druk was 
binnen twee weken uitverkocht en de
tweede druk zelfs binnen een week. 
Binnen het archief van de
Heemkundevereniging zijn nog ruim
honderd nog niet gepubliceerde foto's
gevonden van panden, die uit het
straatbeeld van onze gemeente 
verdwenen zijn. Daarnaast bestond al
langer de wens om een uitgave te
maken met daarin de geschiedenis van
de Beekse cafés. 
Inmiddels is een redactieteam bezig
met het samenstellen van 'Beek Toen
en Nu' deel 2. In dit boek worden ruim
honderd panden gepresenteerd met 
foto's van toen en nu.
In dit tweede deel worden daarnaast
ongeveer 120 cafés beschreven die in
het verleden en nu in Beek, Spaubeek,
Geverik, Neerbeek, Genhout en
Kelmond aanwezig waren/zijn.
Het boek is het 23e deel uit de serie
'Wat Baek ós bud'. 

Inschrijven
Het boek is bij voorinschrijving  te 
bestellen door € 19,50 over te boeken
op bankrekeningnr:  
NL95RABO 0104923245 tnv
Heemkunde Beek, met vermelding van
naam en adres. (deze prijs is exclusief
eventuele verzendkosten à € 4,00).  
Betaalt u liever contact? 
Dat kan op ons kantoor op dinsdag-,
donderdag- of vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur, Om de Toren 5
(Maastrichterlaan) te Beek.

Cafés in de Brugstraat te Beek

Diverse medewerkers van de
Heemkundevereniging speurden in
kranten (Limburger Koerier), weekbladen
(De Nieuwe Mijnstreek) en feestgidsen
van verenigingen naar namen van cafés
in onze gemeente. 
Het is nog een heel puzzelwerk om met
de gevonden documentatie een goed
beeld samen te stellen van waar en
wanneer een café aanwezig was en 
wie de beheerder was. 

In deze uitgave pakken we een straat
als voorbeeld, de Brugstraat.
In het pand Brugstraat 2 was in 1933
café 'Central' gevestigd met als uitbater
Jan Herring. Later volgden o.a. nog
Boonen, Cremers en Panbakker.
Tegenwoordig is in het pand restaurant
'Pasta en Vino' gevestigd.
In de Brugstraat lag een van de mooiste
panden uit de bouwgeschiedenis van
Beek het vakwerkhuis 'De Kat' Het
pand werd helaas gesloopt en ter 
plekke, Brugstraat 7, bouwde Frans
Crombach in 1930 een café en 

restaurant. Deze zaak groeide uit tot
een van bekendste danszalen in de pe-
riode 1956-1975. Wekelijks kon men in
de zaterdageditie van de krant lezen
welk orkest optrad in zaal Maessen.
Nadat de familie Maessen vertokken
was, verschenen nog diverse uitbaters
in het café. 
De zaal was naast repetitielokaal van de
harmonie en De Beeker Liedertafel ook
de plek waar wekelijks honderden kie-
ners hun geluk beproefden. 
De naam veranderde in 'Auwt Baek' en
tegenwoordig staat Raymond Foppen
achter het buffet.

In dezelfde straat lagen nog twee cafés.
Op nummer 13 was voor de Tweede
Wereldoorlog café Peters-Gijzen 
gevestigd. Voor de sloop van het pand
komen de namen 'Marcellino Bar' en
'De Herberg' tegen, beiden werden
geëxploiteerd door Hub en Tonny
Simenon-Walther. 

Aan de overzijde op nummer 16 was
café 'Sport' van de familie Visschers-
Cleuskens. Begin jaren (19)70 was er de
bar/danszaal 'Romantica' in gevestigd.

Wanneer lezers nog foto's of 
documentatie hebben over een van
de ruim honderd cafés uit Beek of
andere nog niet gepubliceerde foto's,
dan kan men die informatie 
doorgeven via mail: 
mennens-hamers@ziggo.nl

Paul Mennens

Café Central, Brugstraat 2

Nieuwjaarswens 1931
van café Crombag en café Peters-Gijzen

Publieke verkoop van de café-inventaris van de
familie Visschers in 1932
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Na een vermoeiende maar schitterende muzikale reis naar Filzmoos heeft
de Baton Rouge Band deze zomer even kunnen uitrusten maar nu wordt het
weer tijd er flink tegenaan te gaan.

Na hun allereerste optreden op zondag 19 oktober 2014, hun eerste ver-
jaardag op 18 oktober 2015 is het tijd om hun tweede verjaardag te vieren
en wel op zondag 16 oktober vanaf 15.00 uur in de grote zaal van 't auwt
patronaat.

Natuurlijk doen ze dit weer niet alleen.

Naast de Baton Rouge Band komt ook Cato een stukje spelen. Een begin-
nende band met 'oude' rotten in het vak de met veel plezier samen muziek
maken.

Uiteraard verwachten ze ook dit jaar weer een Mystery-gast!
Iedereen is van harte welkom om dit heugelijke feit samen met de Baton
Rouge Band te vieren. De entree is, zoals gewoonlijk, gratis.

Baton Rouge Band viert 2e verjaardag

Het prepareren van dieren.

Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat
dit werk al duizenden jaren wordt beoefend.
Maar wat is nu eigenlijk een preparateur of
met een mooi (uit de Franse taal afkomstig)
woord “taxidermist”?
Een preparateur is kortweg iemand die zich
bezig houdt met het prepareren (het voor
bederf behouden) van bederfelijk materiaal
zoals dieren, maar ook planten en delen van
bomen worden geprepareerd.

Het prepareren van dierenhuiden vond al
heel vroeg in de geschiedenis van de mens-
heid plaats uit puur lijfsbehoud, in de steen-
tijd droegen mensen al bontjassen om zich
te beschermen tegen de koude en looiden
huiden van dieren ook voor het maken van
tenten.

De preparateurs van onze tijd zetten ver-
houdingsgewijs weinig jachtwild meer op,
maar het accent is verlegd naar dieren die
o.a. dood worden aangetroffen ten gevolge
van ons huidige verkeer, dus mede veroor-
zaakt door de toename van onze bevolking. 

Langs de vele wegen die ons land doorkrui-
sen sneuvelen veel dieren die (mits niet
overreden!) nog te prepareren en op te zet-
ten zijn. Daaruit worden ze opgeraapt door
een passerende automobilist die de vogel
op korte termijn naar een preparateur
brengt. De preparateur vraagt de vergun-
ning tot preparatie aan omdat vrijwel alle in
ons land levende dieren beschermd zijn. Hij
voorziet het dier van een uniek merkteken
en vriest het voorlopig in.

Het eigenlijke prepareren.

Na het laten ontdooien van de vogel
wordt deze gevild, waarbij de “bout”
(de romp) en alle spierweefsels  van
vleugels en poten worden verwij-
derd, de huid wordt gereinigd en
daarna minimaal 2x gewassen, ge-
centrifugeerd en wordt het verenpak
droog geföhnd. Hierna gaat de huid
gewoonlijk enige tijd terug in de vrie-
zer nadat de binnenkant met looi-
middel is ingestreken.
De bout wordt uit een blok kunststof-
schuim nagesneden, de nek wordt
nagemaakt van ijzerdraad omwik-
keld met watten, de schedel en oog-
kassen worden met klei gevuld, de
glazen kunstogen op kleur en diame-
ter uitgezocht.
Het prepareren begint met de kop en
nek, dan worden de steundraden
langs de vleugel- en pootskeletten
aangebracht en de spieren met keu-
kenpapier en plakband nagebouwd.
De binnenkant van de huid wordt
nogmaals met looimiddel bestreken
en vervolgens dicht gehecht. 

Het vervolg is te zien tijdens de
thema ochtend op zondag 13 nov.

Toegang is gratis. Aanvang10.00 uur.

Adres:
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl

Op zondag 13 nov. zal de heer W. Phaff
uit Middelburg niet alleen boeiend ver-
tellen over het vak als ‘dierenopzetter’ of
preparateur, maar tevens aan de hand
van een paar heuse dieren laten zien
hoe het opzetten van dieren in zijn werk
gaat. De lezing/demonstratie vindt plaats
in het IVN-home Spau-Beek en begint
om 10.00 uur. De toegang is gratis.

Verschillende aspecten van het prepara-
teurswerk passeren de revue, variërend
van de geschiedenis van het vak tot en
met de technieken die gebruikt worden
om een dier op te zetten. Wist u bijvoor-
beeld dat een vrieskist eigenlijk een on-
misbaar artikel is bij het opzetwerk? En
dat vogels vanwege hun verenpakket
weer andere technieken vereisen? Zo is
het opzetten van dieren een kunst op
zich.

Het IVN-home Spau-Beek bevindt zich
in de kelder van het AZC Sweikhuizen,
Moorheide 1 te Sweikhuizen.

IVN Spau-Beek
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De competitie is begonnen. Misschien kunnen we zelfs zeggen: “In alle hevigheid losgebarsten!”

De foto in deze uigave brengt ons terug in het verre verleden. Voetballers voor het begin van hun wedstrijd. Opvallend is dat er
duidelijk minder druk op de gezichten van de spelers is. Zij ogen eerder vriendelijk en stralen toch iets uit van “Kom maar op!”

Zij durfden zelfs zonder scheenbeschermers of andere hulpmiddelen de strijd met tegenstanders aan. 
Wie zijn deze helden van weleer? Wie zijn de bestuurders en andere afgebeelden in deze groep?  

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 128

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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Zaterdag 3 september was het dan eindelijk zover. Aan
een maandenlange voorbereiding kwam een einde. En wat
voor een einde. Voor kippenvel zorgde het bij menigeen.
Met als hoogtepunt het afschieten van de vogel door Gina
Gisbertz, die zich keizerin van Genhout mag noemen. 

Vanuit alle hoeken en gaten kwa-
men die zaterdag de 9 schutterijen,
die zich verzamelden rondom de
kerk in Genhout. Wat een machtig
mooi kleurrijk beeld leverde dit
spektakel met 300 deelnemers op.
Vervangend pastoor Gilbert Petit
opende in een uitpuilende kerk, op
ludieke wijze het Sjöttefiës met zijn
buut Halleeluujaa! 
Nadat de vaandeldragers en hun
schitterend gemaakte vaandels wa-
ren voorgesteld ging het in optocht
door Genhout. 

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

Gina Gisbertz schiet de  
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Het leverde een prachtig
schouwspel op met hon-
derden klappende toe-
schouwers langs de kant. 

Een heus defilé werd af-
genomen door enkele
Genhouter hangouderen
c.q. juryleden op de
Printhagen. 
Strakke rechte houding,
hoofd naar links gericht
en sabels naar voren gericht; het was
duidelijk merkbaar dat heel veel schutte-
rijen tijd hadden gestoken in het mar-
cheren in een heus defilé. 

Prachtig om te zien en te beleven. 
Op het podium in een adembenemend
decor van de hoeve van de familie Bruls
werden de bordjesdragers, bieleman-
nen, vaandeldragers en koningspaar
beoordeeld door een deskundige jury
onder leiding van burgermeester
Christine van Basten-Boddin.

De eerste schoten
klonken vlak daarna.
De sponsors mochten
schieten op de grote
boom en vogel en Nic
Gelissen mocht zich
winnaar van de spon-
sorschietwedstrijd
noemen. Aan de over-
zijde werd gelijktijdig
door de 9 schutterijen
uitgemaakt wie keizer

van de vereniging of vriendengroep zou
worden. Na liefst 2 uurtjes kave-
len waren de 9 schuttersko-
ningen bekend. Een mooie
verdeling overigens tus-
sen vrouwen en man-
nen. En een vrouw won
uiteindelijk glansrijk.
Gina had maar liefst 16
keer raak geschoten met
de windbuks en ook op de
grote boom en vogel wist ze 6
keer raak te schieten. Een mooie presta-
tie en d’n Genhouter Um gaat naar
Sjötterie Knal de Vogel Weg!

Presentatoren Stan en John maakten de
prijzen bekend van de jury. Veel jeugdige
schutters vielen in de prijzen, o.a. de
mooiste bielemenkes, de beste bordjes-
drager en het leukste koningspaar. De
schutterij met de ludiekste naam,
Pielemennekes oet Flamoesj, won wel-

iswaar geen prijs, maar
hadden wel het hoog-

ste vaandel. Jammer dat
daar geen prijs mee te ver-

dienen viel. Grote winnaar was
Sjötterie Sint Lazarus. De avond begon
te vallen in Genhout dus maakte de Effe
Wachte Band zijn opwachting. De hon-
derden bezoekers en schutters werden
getrakteerd op een perfecte show en het
bleef nog lang gezellig in Genhout.

Peter Janssen

Foto’s: Sure Shot Photography 
(Marlon de Bruijn)

w
w

w
.p

ri
nt

sy
.n

l
e  vogel af  Genhout Samen organiseerde schitterend Sjöttefiës
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“Oet de Kunst” wil Genhouter amateur-
kunstenaars een podium bieden waar ze
hun kunsten tentoon kunnen stellen. 
Op zaterdag 5 en zondag 6 november
as. zullen ruim 25 kunstenaars hun wer-
ken exposeren die zeer uiteenlopend
van aard zijn. 
Naast olieverfschilderijen, aquarellen en
acrylwerken zijn er ook bronzen en ste-
nen beelden, keramiek en glaskunst te
bewonderen. 
De expositie vindt plaats in gemeen-
schapshuis Trefpunt Oos Dörp. 

Naast deze locatie ligt de trots van het
dorp de St. Hubertuskerk ook wel de
kerk van de Limburgse kunstenaars ge-
noemd. Sinds 2014 is in deze kerk het
St. Hubertus Kunstcentrum. 
Tijdens “Oet de Kunst” zijn de deuren
van dit prachtige culturele monument
geopend en zullen er op gezette tijden
rondleidingen gegeven worden. 

Behalve beeldende kunstenaars herbergt
Genhout nog meer talenten op artistiek
gebied. 

De expositie wordt muzikaal opgeluis-
terd door optredens van Route 66, Floor
Thissen Vocal Training, de Sjnakefanfaar
en solisten van fanfare St. Antonius,
Pelle B and friends en ensembles van
Arte Muse terwijl toneelvereniging
Ons Genoegen een ludieke noot aan het
geheel zal toevoegen. We zijn nog druk
bezig met het vullen van het programma
dus check onze Facebookpagina voor
de laatste nieuwtjes!

Omdat de jeugd de toekomst heeft zul-
len leerlingen van OBS De
Kring samen met kunstenaar
Etiënne Kerkhoffs hun creatie-
ve talenten tot groei en bloei
laten komen en samen een
kunstwerk creëren. Het resul-
taat zal tijdens “Oet de Kunst”
worden onthuld.

De expositie wordt op 
zaterdagmiddag om 15.00 uur
officieel geopend en loopt
door tot 22.00 uur. 
Op zondag zijn de deuren ge-
opend van 11.00 – 20.00 uur. 
Het zou ‘Oet de kunst’ zijn als
we elkaar daar mogen 
ontmoeten! 
De entree is gratis.

Met vriendelijke groet, 
namens de organisatie;
Jeroen en Lidwien Paulussen
Hanny Bijen
Nico en Daniëlle Verwer

 
 

 

 

  

  

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

www.sian.nl info@sian.nl

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

Gespecialiseerd in
medische

Shockwave-therapie

Heeft u last van hielspoor,
tennis/golfarm,

slijmbeurs heup,
pijn schouder,

mortons neuralgie,
achillespees ontsteking,

triggerfinger,
triggerpoints rug en nek

Let op: GEEN bijdrage eigen risico
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Op 11 november 2016 öpene veer mit alle Baeker Vasteloavesvierders 
het 12 x 11 Jubileum seizoen van de Baeker Pottentaote.  

Veer zin d’r grwuetsj op dat veer es twjèe-noa-auwtste vasteloavesvereiniging van Limburg, opgerich in 1886,
noe in 2017 os 132e jaor in gaon.

Veer wille er dan ouch ein bezunjer seizoen van gaon make
en houpe dat alle Pottenataote en Pottentaotinnekes dit mit
os komme viere.

Op de 11e van de 11e sjtarte veer mit de traditionele mis in
de St Martinuskirk om 19.00 oer.

Aansjleetend wurdt het seizoen geöpend om 20.11 oer bie
het beeld van de Pottentaot, naeve ’t gemeintehoes.

Dan gaon ver mit z’n alle nao café de Benelux, wo ver houpe
dat de luuj mit de bein boete motte hange. D’r is namelik ge-
zörg veer ein sjteingood program van artieste. 

Veur uch zulle optrèje: 
Döbbel 3, Marleen Rutten en Wir sind Spitze.

Dus sjrief in ugge agenda:
11 november 2016, vanaaf 19.00 oer

Sjrief auch alvas op 3 fibbrewarie 2017:

DE BAEKER POTTENTAOTE BEEJE UCH EINE 
GRANDIOZE FJÈSAOVEND AAN IN DE MONDIAL.

11e van de 11e 
Öpening Vastelaovesseizoen 12 x11
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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

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
30 oktober H. Mis voor overleden leden en leden van gemengd koor Canta Libre. 

10.00 uur in de kapel te Geverik 
31 okt. t/m 3 nov. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
2 november Lezing over Sinterklaas door mevrouw Annie Schreuder. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
5 november Kroningsavond van de 65e Lichtkoningin, 20.30 uur in Asta
13 november Thema Concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta cultuurcentrum
17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur
10 en 11 dec. St. Lucia weekend
10 december Galaconcert (meer info volgt) Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
11 december Kerstmarkt, georganiseerd door Gemengd Koor Neerbeek.  Van 10.45 uur-17.00 uur in 

gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. Toegang gratis.
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
18 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur. 
18 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul

2017
8 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek met Cosi Cantare in de Asta Beek
26 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
23 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 april Queensparade Beek 
22 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 juli Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29 oktober 31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek vertrek Ooshaka
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

Evenementenrooster 

2016-2017

Even ementen carnaval
29 okt. Mosselfeest, zvc De Kneeschers, Café D’n Dobbele Vônck
12 nov. Openingsavond C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt.
13 nov. Jubileumreceptie 4 x 11 C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
19 nov. Grote zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
20 nov. Jeugd zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
18 dec. Voorverkoop Mansluujzitting, zvc De Kneeschers, Café D’n Dobbele Vônck

2017
6 jan. 2x11 Jubileum Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
7 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt.
8 jan. Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
11 febr. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
19 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk.
19 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire.
26 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt.
28 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen.
28 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen.

IVN Spau-Beek

Zaterdag 29 oktober

Op zoek naar pikdonkere plekken

Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ nemen gidsen
van het IVN Spau-Beek u mee voor een wandeling
door Beek en haar buitengebied op zoek naar het
donker. Samen met u speuren naar het nachtleven
van dieren en staren naar sterren. 

Zijn er nog pikkedonkere plekken in Beek? 
Waar kunnen we  nog genieten van de geuren, 
de kleuren, de geluiden en zeker ook de spanning
van de echt donkere nacht? Kent u de schoonheid
en het nut van de nacht? Het IVN afd. Spau-Beek
nodigt u uit om de antwoorden op deze vragen
zelf mee te beleven.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke activiteit
(meer info: www.nachtvandenacht.nl/) en is op de
avond dat de zomertijd wijzigt in wintertijd, 
dit jaar op zaterdag 24 oktober. 
De start van onze activiteit is om 19.30. 
Einde rond 21.30 uur.

Bijzonderheden: 
Stevig schoeisel, en eventueel zaklamp. 

Voor wie: 
iedereen die wil genieten van duisternis en stilte
en zeker voor kinderen een hele belevenis.

Deelname is gratis.
Vertrektijd 19.30 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats gemeentehuis Beek
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
Info via S. Frenken, tel. 06-33108235 of via
www.ivnspaubeek.nl

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:48  Pagina 31



32

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:48  Pagina 32



U kunt op www.gratisvog.nl een aanvraag doen om de

VOG’s voor uw vrijwilligers vergoed te krijgen. Hieraan zijn

enkele voorwaarden gekoppeld:

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gra-

tis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die

het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze

voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de

gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvin-

den. Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voor-

waarden:

1. Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregis-

ter van de Kamer van Koophandel.

2. Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrij-

willigers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft

geen winstoogmerk en is niet actief op een concurre-

rende markt).  Onder meer uitgezonderd van de Rege-

ling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen,

BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een

winstoogmerk.  

3. De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet

reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehou-

den om een VOG aan te vragen;

4. Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minder-

jarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.

5. Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is

om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(con-

tact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilli-

gers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar

informatie op uw website óf een document uploaden óf

uw beleid kunnen omschrijven.

Aanvraagproducedure
Meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u vinden

op deze website: www.gratisvog.nl/procedure.

E-Herkenning
De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aange-

vraagd bij het gemeenteloket worden vanaf 1 januari 2015

niet meer vergoed. Om uw vrijwilligers in staat te stellen

een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal

klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerken-

ning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een

E-Herkenning: www.gratisvog.nl/procedure/e-herkenning.

Komt uw organisatie niet in aanmerking via gratisvog.nl?
Komt uw organisatie niet in aanmerking voor een gratis

VOG via de landelijke regeling? Neem dan contact op met

Tom Eijkelenberg van gemeente Beek via 046 - 43 89 222

of info@gemeentebeek.nl. De mogelijkheden om de VOG

te vergoeden vanuit de gemeente worden dan voor uw 

organisatie bekeken.

Ook voor vragen over het aanvragen van de gratis VOG

via de landelijke website kunt u contact opnemen met 

bovenstaande contactpersoon.

Gratis VOG voor mensen die werken bij een
vrijwilligersorganisatie
Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk
beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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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.
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Bij een hartstilstand is het belangrijk om binnen 6 minuten

te starten met reanimeren (borstcompressies / beademen)

èn, indien nodig, een elektroshock met een Automatisch

Externe Defibrillator (AED) toe te dienen. De aanrijtijd van

een ambulance is vaak te lang om er binnen 6 minuten te

zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. In Beek willen

we ervoor zorgen dat de overlevingskans van slachtoffers

met een hartstilstand toeneemt. Dit kunnen we doen met

een netwerk van goed opgeleide burgerhulpverleners en

openbare AED’s (defibrilatoren). Doet u met ons mee?

Nog meer burgerhulpverleners gezocht
Inmiddels hangen er 14 openbare AED’s in de gemeente

en hebben zich ongeveer 125 personen aangemeld als

vrijwillige burgerhulpverlener. Dat is al fantastisch 

natuurlijk, maar we hebben veel meer vrijwilligers nodig om

het systeem volwaardig te laten draaien!

We zoeken dus nog een flink aantal extra vrijwilligers. 

Sluit u zich bij ons aan?

Gratis training en herhaling
Samen met de EHBO-verenigingen Beek en Spaubeek

hebben we een speciale cursus reanimatie en AED-

bediening samengesteld. Indien u zich aanmeldt als 

vrijwillige burgerhulpverlener, volgt u deze training gratis.

Heeft u al een EHBO-diploma of een vergelijkbaar diplo-

ma of certificaat met reanimatie, dan hoeft u de cursus niet

meer te volgen, maar is jaarlijkse herhaling wel verplicht.

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden om lid te

worden van HartslagNu ga naar

www.gemeentebeek.nl/hartslagnu, mail naar 

info@gemeentebeek.nl of bel 046-4389222 en vraag naar

Tom Eijkelenberg.

HartslagNu – Iedere seconde telt
Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het
kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de hartstilstanden vindt plaats in en rond het huis.

Gemeente Beek Informatiepagina | oktober 2016
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Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Mantelzorg doe je samen!

Bedanktvooruw hulp!

donderdag

10 november

14.00 - 16.00 uur

‘t Kaar Beek
DAG

VAN DE MANTELZORG

Feestelijk Programma met
o.a. Jack Vinders en presentje

Welkom door wethouder 

Thijs van Es

Voor meer informatie neemt u contact op
met Partners in Welzijn: 046-457 5700

Aanmelden kan via
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl 

of bel 046-4575700
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De landelijke “ Dag van de Ouderen “, die jaarlijks op   1

oktober wordt gevierd, werd in 2015 in Beek door ca. 300

ouderen bezocht. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Ge-

meente Beek een enquête gehouden onder de bezoekers

waar onder andere uit is gebleken dat de ouderen van

Beek zich onveilig voelen. De gemeente Beek en Partners

in Welzijn zijn toen samen met wijkagenten en ouderen so-

ciëteiten gaan bekijken wat zij  kunnen doen om het veilig-

heidsgevoel onder de ouderen van Beek te verhogen.

Inmiddels is een groep vrijwilligers geworven en opgeleid

tot Veiligheidscoach en kunnen vanaf oktober van start.

Deze vrijwilligers helpen ouderen  om bewuster om te

gaan met hun veiligheid. 

Een veiligheidscoach iets voor u?
Stelt u zich als oudere wel eens de vraag wat u

moet doen als:

• U op straat of aan de voordeur wordt aange-

sproken door een verkoper? 

• Iemand vraagt naar uw banknummer, DigiD of

BSN-Nummer? 

• Die praatjesmaker aan de telefoon die u niet

kent maar blijft aandringen?

• U veilig wilt pinnen en niet weet hoe dat het

beste kan?

• U wilt gaan winkelen en niet weet hoe u uw

portemonnee veilig kan meenemen?

Dan is een Veiligheidscoach iets voor u. 
Met behulp van een opgeleide vrijwilliger leert u

bewuster om te gaan met uw veiligheid.

Wat is en doet een veiligheidscoach?
Veiligheidscoaches zijn vrijwilligers die speciaal

zijn opgeleid om het veiligheidsgevoel onder

ouderen te verhogen. Zij kunnen tips geven

hoe om te gaan met gevoelens van onveiligheid. Dit kan

bijvoorbeeld door het geven van presentaties aan groepen

of door de ouderen thuis te bezoeken en met elkaar het

gesprek aan te gaan over diverse onderwerpen met be-

trekking tot veiligheid. 

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u meer informatie over wat een veiligheidscoach voor

u kan betekenen? Of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u

contact opnemen met Astrid Vermeulen van Partners in

Welzijn, via 046 – 45 75 700 of via maatjesbeek@piw.nl.

Veiligheidscoach voor de ouderen van Beek

Het onderhoudsprogramma wegen en voetpaden voor

2016 omvat o.a de volgende werken.

De Bosserveldlaan, Neerbeekerstraat, Bruiloftsteeg en

Soppestraat (gedeeltelijk) worden voorzien van een

nieuwe asfaltdeklaag. Tevens zullen op diverse plaatsen

asfaltreparaties plaatsvinden.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door We-

genbouw Kurvers. De direct aanwonenden zullen over de

exacte datum van uitvoering schriftelijk bericht ontvangen.

Verder zal het voetpad in de Dr. Schaepmanlaan bij de 

bomenrij worden herstraat. De werkzaamheden worden

uitgevoerd door Wegenbouw Brune.

Ook hier zullen de aanwonende tijdig schriftelijk worden

geïnformeerd.

Onderhoud wegen 2016

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:48  Pagina 36



37

Mag het licht uit?
Nederland wordt steeds lichter en steeds meer mensen en

dieren ondervinden daar hinder van. In het belang van de

sociale veiligheid en de verkeersveiligheid is goede verlich-

ting een noodzaak. Veel verlichting is echter ook onnodig.

Waarom moeten reclamemasten de hele nacht branden?

Is het nodig gebouwen de hele nacht aan te stralen met

felle lampen? Kan tuinverlichting niet wat minder vaak en

minder lang branden? 

De Nacht van de nacht wordt georganiseerd om het 

publiek te informeren over de schoonheid van een 

donkerdere nacht zodat men bewust wordt van onnodige

lichthinder en energieverspilling.

Wat doet de gemeente?
In de nacht van 29 op 30 oktober 2016 doven wij de 

sierverlichting op en rondom het gemeentehuis. 

Wij verzoeken bedrijven en kerkbesturen zich bij ons aan

te sluiten en op 29 oktober hun reclame- en sierverlichting

te doven.

Voor de langere termijn werken wij aan beleid om onze

straten slimmer en zuiniger te gaan verlichten zonder dat

de veiligheid en de sfeer in het geding komt.

Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 29 oktober eventuele tuin- of gevelver-

lichting niet in te schakelen, helpt u mee Beek één nacht

donkerder te maken. Misschien wel voor één nacht de

donkerste gemeente van Nederland.

Beek neemt deel aan “Nacht van de nacht”
De gemeente Beek ondersteunt de Nacht van de Nacht die dit jaar op 29 oktober wordt 
gehouden. De Nacht van de nacht is een initiatief van de Provinciale Milieufederaties en Natuur
& Milieu. De bedoeling is dat mensen op 29 oktober kunnen ondervinden hoe mooi duisternis
kan zijn. Verder wordt met deze actie de 
aandacht gevestigd op het belang van donkere
nachten voor het welzijn van mens en natuur. 

De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook 

als er sprake is van een misdrijf -   in behandeling. 

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is

het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de

politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te

voorkomen controleert de medewerker van de gemeente

de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik

verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie

voor nader onderzoek.

Vermissing identiteitsbewijs voortaan 
melden bij gemeente
Inwoners van de gemeente Beek hoeven voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan
geen aangifte meer te doen bij de politie. Vanaf 3 oktober 2016 kunnen zij daarvoor bij de ge-
meente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. En ze kunnen direct een nieuw
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:49  Pagina 37



Gemeente Beek Informatiepagina | oktober 2016

38

Komt u naar het EK Parabadminton
in de herfstvakantie?

Van 27 t/m 30 oktober

wordt het EK Parabad-

minton (badminton voor

sporters met een 

beperking) gehouden op

Sportlandgoed 

De Haamen. 

Tijdens het EK komen zo’n

150 spelers uit 25 landen

naar Beek om te strijden

om de Europese titel in

hun klasse.

Natuurlijk bent u ook welkom om te komen kijken naar dit

voor Nederland unieke evenement. De entree is € 2,00 

(inclusief één consumptiebon). Voor kinderen tot en met 

12 jaar is de entree gratis.

Kijk voor meer informatie op www.parabadminton.eu.

Gratis clinics (para)badminton voor de jeugd.

Voor de basisschool-

jeugd zijn op woens-

dag 26 oktober

clinics parabad-

minton. Kinderen

kunnen dan ervaren

hoe het is om in een

rolstoel te zitten, 

zittend of staand

badminton te spelen

op een officiële

wedstrijdbaan van

de Badminton 

Wereld Federatie.

De tijden van de clinics zijn als volgt:

Groep 6 t/m 8, 26 oktober van 9.30u tot 11.30u

Groep 3 t/m 5, 26 oktober van 14.00u tot 16.00u

Aanmelden voor de clinic kan tot en met 

25 oktober via info@njoy-beek.nl. 

Vermeld duidelijk de naam, de schoolgroep en

het telefoonnummer van de deelnemers. 

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.

Kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in

Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk 

zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel

vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.  

Een greep uit het aanbod van de 

vrijwilligerscentrale:

• Hardware / Software coordinator CDL Beek (V1815)

Draagt zorg voor het goed functioneren van de 

lescomputers en de IT infrastructuur. Taken zijn o.a.: 

volgt ontwikkelingen op hardware en software gebied. 

Initieert aanpassingen aan het netwerk en/of pc’s, 

onderhoudt en zorgt voor opschoning van software 

pakketten op pc’s.

• Secretaris bestuur (V1816)

Binnen ons stichtingsbestuur zijn wij op zoek naar een

bestuurslid (m/v) met de portefeuille secretaris die 

vrijwilligerswerk ziet als een belangrijke waarde om de

noodzakelijke aandacht voor elkaar te versterken.

• Voorzitter Zonnebloem Beek (V1079)

Het managen van het bestuur en het onderhouden van

contacten met vrijwilligers. Leuk indien er interesse is

voor de gemeenschap in Beek. Goede contactuele 

eigenschappen en sociale vaardigheden.

• Vrijwillig(st)er voor individuele aandacht (V1070)

Voor onze bewoners zijn we op zoek naar vrijwilligers die

wat individuele aandacht willen geven aan een van onze

bewoners. "Gewoon" een beetje aandacht voor een 

oudere medemens!

• Vrijwilliger Voor Elkaar (V1064)

Het Voor Elkaar project is een project waarbij vrijwilligers

ingezet worden om iets te betekenen voor sociaal zwak-

kere groepen in de eigen samenleving. Het kan hierbij

gaan om mensen in een sociaal isolement, maar ook om

mensen die financieel een zware tijd hebben.

oktober 2016 - NB no. 9:Layout 1  28-09-2016  12:49  Pagina 39



www.makadobeek.nl

Herfst
vakantie

gezellig  boodschappen  winkelen  makkelijk  

Kinderweek 
26 oktober - 30 oktober

KOOPZONDAG
geopend van

12.00 - 17.00

30
OKT.

Zondag 30 oktober
Disco Time! 
13.00 - 16.00 uur

Vrijdag 28 oktober
Sprookjes middag  
13.00 - 17.00 uur

Woensdag 26 oktober
Star Wars thema middag
13.00 - 17.00 uur

Donderdag 27 oktober
De Droomkoff er
13.30 - 16.00 uur

Zaterdag 29 oktober
Frozen themamiddag 
12.00 - 16.00 uur

van
31 okt t/m 

6 nov

Modefl itsen 
Leuke acties

Win een 
make over

Makado’s

Fashion
week! 
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