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Nu de vakantie weer achter
ons ligt en alles het gewone
ritme heeft hernomen,
ligt ook een nieuwe editie van onze
Nuutsbaeker voor u.
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie
hebt gehad met het weer dat u lief was, dan is
iedereen ook tevreden.
De nieuwe Nuutsbaeker geeft natuurlijk weer de nodige terugblikken op wat was, maar werpt ook een royale blik vooruit op wat komen
gaat. Het aanbod is heel divers en misschien lijkt het nog wel ver vooruit, maar
wij raden u toch aan om de verschillende data goed op te nemen, want de tijd
gaat sneller dat u misschien lief is.
Voor het aanleveren van kopij wil ik nog eens enkele opmerkingen plaatsen.
De redactie van de Nuutsbaeker bestaat uit vrijwilligers. Als u een artikel inlevert zorg er dan voor dat het volledig is en verwijs daarbij niet naar vorige
exemplaren waar onderdelen van overgenomen kunnen worden.
Dit is zeker in uw eigen belang om achteraf teleurstelling te voorkomen.
Wij gaan immers niet knippen en plakken.
Een ander aandachtspunt is toch het redactieadres. Als u artikelen rechtstreeks
naar de drukkerij stuurt, kan dat vertraging opleveren. De drukkerij kan
namelijk slechts plaatsen na een akkoord van de redactie. Die sturen uw
inzending dus weer terug naar de redactie en dan komt het pas op de rol.
Advertenties gaan wel rechtstreeks via de drukkerij.
Ten overvloede wellicht:
let op de aangegeven deadlines op blz. 2,
links onderaan.
Na deze goedbedoelde herinneringen
wens ik u namens de redactie veel leesplezier
met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie

Gemeente info:
-

Rectificatie artikel Ouderen en Veiligheid .
Collecterooster 2017 beschikbaar . . . . .
23 november: Vrijwilligersavond . . . . . . .
Virtual Reality Experience . . . . . . . . . . .
Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
Badminton Nederland regio Limburg . . . .
Aanmelden evenementen voor
gemeentekalender 2017 . . . . . . . . . . .
- Themabijeenkomsten voor
mantelzorgers Beek . . . . . . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . .
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oktober 2016
november 2016
december 2016
januari 2017

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)

OOK VOOR
GOUDSE EN BUITENLANDSE KAAS
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‘Beek Toen en Nu’ deel twee
met o.a. cafés binnen de gemeente Beek
Na het succes van 'Beek Toen en Nu',
Na de vraag voor foto's en informatie
deel 1, heeft het bestuur van de
over cafés in Beek, ontvingen we diverHeemkundevereniging besloten om een
se reacties.
tweede deel uit te
geven.
In dit deel zullen
een honderdtal
foto's worden
opgenomen van
gebouwen die uit
het straatbeeld
van onze
gemeente
verdwenen zijn,
met daarnaast de
huidige situatie.
Verder wordt in dit
deel uitgebreid
ingegaan op de
cafés die in het
verleden in de
gemeente Beek
'De Doorzetters' in 1968
aanwezig waren.
Voorlopig geeft de teller 108 cafés aan
Aan de hand van deze informatie kondie de afgelopen honderd jaar binnen
den de samenstellers van het boek o.a.
de gemeente gevestigd waren.
de geschiedenis van het huidige café
'De Baan' samenstellen.
Op 6 oktober 1928 opende S.
Staal het 'Heinekens Bierhuis'
aan de Prins Mauritslaan 2a in
Beek. Het was het eerste
Beekse café waar geen
Limburgs bier getapt werd.
In 1930 was er een brand in het
Heinekens Bierhuis,
Advertentie Heineken Bierhuis, kermis 1929
maar de eigenaar maakt
een doorstart en Jos
Brouns-Henssen neemt het café
over in 1934 en het adres is dan
Prins Mauritslaan 4. Een jaar
later neemt Math Maassen de
zaak over. Het café wordt uitgebreid met een kegelbaan en diverse verenigingen vinden onderdak bij Maassen.

Opening volautomatische kegelbaan in 1965
met o.a. de bekende oud-wielrenner
Hein Gelissen.
In 1973 verscheen Harrie Wijnen achter
de bar en al snel stond het café bekend
als 'Bie de Sjnòr'.
Drie jaar later namen Mia en Jo Molin
de zaak over en de successenreeks van
de kegelteams werden voortgezet.
In 1989 nam de familie Gorissen het
café over en tenslotte in 2000 de familie
Gelissen.

In 1953 wordt de exploitatie
overgenomen door de familie
Smeets-Frederix.
In 1965 werd door B. en W. van
de gemeente Beek een volautomatische kegelbaan geopend.

Mevrouw Maassen met dochter Truus

In 1967 volgt de familie Lenaerts.
Sportiviteit voerde de boventoon, want naast de kegelclubs
‘Val Um’ (competitieteam) en
‘Alle Neuge', was er ook een actieve fietsclub 'De Doorzetters'
3
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IVN Spau-Beek
Op zondag 25 september hebben
het IVN Spau-Beek en Schinnen
hun jaarlijkse gemeenschappelijke
activiteit die dit jaar in het teken
staat van “Leven in en rond het
water”.
De wandeling start bij het IVN lokaal
Schinnen. Wij lopen langs de
Geleenbeek richting Terborgh waarna we
een nieuwe wandelweg in gaan, “het
nieuwe struinpad” om vervolgens over
een nieuwe brug over de Geleenbeek
richting Oude Kerk lopen. Vervolgens
lopen we via de nieuwe meanders van
de Geleenbeek naar het natuurcentrum
van het IVN Spau-Beek waar we dan
verse koffie / thee en vlaai kunnen nuttigen.

IVN
Fruitwandeling
Zondag 9 oktober

Zondag 2 oktober 14.00 uur
vanaf kasteel Genbroek in
Beek.
Deze wandeling is in het bijzonder
bedoeld voor basisschool kinderen en hun ouder(s) en/of opa’s en
oma’s.
Maar uiteraard is elke wandel- en
fruitliefhebber welkom.

Paddenstoelen
excursie
Paddenstoelen worden wel de
bloemen van de herfst genoemd.
Dat klopt niet helemaal ! Er zijn heel
wat soorten die alleen in de winter of
in het voorjaar verschijnen. Slechts
weinigen weten dat er ruim 4000
soorten paddenstoelen in ons land
voorkomen. Omdat veel soorten sterk
op elkaar lijken is het vaak moeilijk
om ze op naam te brengen.

De weg terug gaat via het helling bos en
het laatste stuk weer langs de
Geleenbeek richting IVN lokaal in
Schinnen.

We wandelen vanaf kasteel
Genbroek naar Kelmond.
Daar bezoeken we een hoogstamboom fruitgaard, alwaar de ladder
al klaar zal staan.
Iedereen plukt daar zelf zijn eigen
appeltje en/of peertje en smullen
maar….

Let op, de route kan modderig zijn.
Afstand is ca. 7km.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt
op eigen risico.
Deelname is gratis.

We plukken misschien nog een
stukje fruit voor onderweg en dan
wandelen we weer terug naar
Beek, waar we rond 16.00 weer
terug zullen zijn.

Henk Henczyk van de Paddenstoelen
Studiegroep Limburg laat ons kennis
maken met de vele facetten van het
paddenstoelenrijk.
Aan de orde komen o.a.
de kleuren- en vormenrijkdom,
functie, geneeskrachtige werking,
eetbaarheid, giftigheid en de magie
erom heen.

Vertrekpunt:
IVN lokaal Schinnen om 10.00 uur.

Vertrek om 14.00 uur vanaf
parkeerplaats bij het kasteel
Genbroek in Beek

Houdt de lokale bladen in de gaten en
raadpleeg regelmatig onze website.
Toegang is gratis.

Adres:
Kasteel Genbroekstraat 18
Beek

Aanvang10.00 uur.

Adres: Burgemeester Pijlsstraat 1d
6365 CG Schinnen
Info.:
H. Janssen, 046-4423057,
B. Derks, 046-4749781

Voor info zie
www.ivnspaubeek.nl

Zie ook
http://www.ivnspaubeek.nl en
http://www.ivnschinnen.nl

G

of
René van den Heuvel 06 53738966

AUTOSCHADE

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

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

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
4

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

LEMMENS-HOVER

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

Adres:
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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De Zonnebloem Afdeling Beek
Bijgaand treft u een verslag aan van een
uitstapje verzorgd door de Zonnebloem
afd. Beek.
Dit uitstapje was bedoeld voor gasten
van de zonnebloem afd. Beek.
Dit is een van de activiteiten die de
Zonnebloem Beek voor haar gasten
organiseert.
Daarnaast bezoeken een 22 tal
vrijwilligers wekelijks/maandelijks een
dikke 120 gasten van de zonnebloem.
Deze mensen stellen dit bezoek ten
zeerste op prijs. Meestal zijn het
eenzame en/of zieke mensen.
Ook gaan gasten met hun vrijwilliger
naar film- en toneeluitvoeringen of
andere activiteiten.
Dit noemt men één op één activiteiten.
De Zonnebloem afd. Beek
organiseert ongeveer daarnaast
10 tot 12 gezamenlijke activiteiten voor
al haar gasten.
Uiteraard dient een en ander door
een aantal mensen te worden
aangestuurd, een bestuur dus.
Voor dit bestuur is de
Zonnebloem afd. Beek naarstig op
zoek naar nieuwe bestuursleden.

Indien door het bovenstaande en
onderstaand verslag uw belangstelling
hiervoor is gewekt of wenst u nadere
inlichtingen ter zake,wendt u dan tot de
waarnemend voorzitter,
Theo van Mulken,
Ecrevissestraat 4, 6191 CK Beek.
Tel. 046-4374577.

Scherpenheuvel
Op dinsdag 14 juni jl. had de Zonnebloem-afdeling Beek een dagtocht naar
Scherpenheuvel in Vlaams Brabant georganiseerd voor haar gasten.
Om 10.00 uur verscheen de bus van de firma Hanneman bij Huize Franciscus en konden zo’n 30 gasten en 20 vrijwilligers instappen. Intussen werden door vrijwilligers de
benodigde rolstoelen en rollators ingeladen. Een tweetal gasten die zelfs niet met
hulp in de bus konden stappen, werden via de lift in hun rolstoel naar binnen gebracht, waarna de rolstoel door de chauffeur vakkundig werd vastgezet. Iets voor half
elf was iedereen op zijn
plaats gezeten en kon de
reis beginnen.
Via een mooie toeristische route werd na ongeveer anderhalf uur het
doel van de reis bereikt:
de Maria bedevaartsplaats Scherpenheuvel.
Daar werd allereerst gezorgd dat de inwendige
mens aan zijn trekken
kwam met een lekkere
kop soep en een paar
broodjes.
Daarna kon iedere gast
zijn eigen gang gaan, beDe basiliek van Scherpenheuvel
geleid door een vrijwillig(st)er. Uiteraard ging iedereen even in de basiliek kijken naar het beeld van OnzeLieve-Vrouw van Scherpenheuvel en menigeen stak er een kaarsje aan.
Rond de basiliek is een mooi park waar ook goed met een rollator of rolstoel kan worden gewandeld. Scherpenheuvel is een gezellig klein stadje waar het goed winkelen
is. Zoals gebruikelijk in een bedevaartsplaats zijn er naast gewone winkels vooral veel
souvenirwinkeltjes en horeca-gelegenheden, meestal met een terras.
Vanwege het mooie weer werd er van de terrassen gretig gebruik gemaakt om even
te verpozen na het wandelen en winkelen in het stadje.
Om 15.00 uur was iedereen weer terug in het restaurant waar we al eerder geweest
waren en kon men nog genieten van een kop koffie en een lekker stuk vlaai.
Tijdens deze koffiepauze viel er een flinke stortbui, maar gelukkig was deze over toen
om 16.00 uur de bus kwam voor de terugreis en kon iedereen droog instappen.
Rond 17.30 uur was men weer terug bij Huize Franciscus in Beek.
Voor de deelnemers was het een leuke dag geweest.
Hans Hensgens - De Zonnebloem, afd. Beek

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

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

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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BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

Kwekerij Stevens, een klein familiebedrijf van Ruud en
Petra Stevens-Voncken, met 3 opgroeiende zonen. Didier
(18) heeft ambitie om na zijn studie aan de HAS in Den
Bosch in het bedrijf te stappen, hij werkt al volop mee.
Etiënne (21) werkt als loonwerker en ook de benjamin van
het gezin, Thierry (15) wil naar de HAS, maar dan richting
landschapsontwerp. Allen hebben ze een sterke binding
met de natuur en het buitenleven.
Petra heeft daarnaast haar eigen bedrijfje als ritueelbegeleider, Myosotis - ritueel bij afscheid. Gebruik makend van
de 4 elementen tijdens een afscheidsviering, geeft zij op
eigen wijze invulling aan haar connectie met de natuur.

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

In het Beekse gehucht Geverik ligt de basis van Kwekerij
Stevens, achter het woonhuis aan de Geverikerstraat. Het
andere deel van de kwekerij ligt in Beek, in het verlengde
van de Hoolstraat.
Uniek in Zuid-Limburg
Het logo zegt het al, we zijn de enige kwekerij met hortensia-snijbloemen in Zuid-Limburg. We begonnen met deze
teelt in 2002 achter begraafplaats de Nieuwe Hof in Beek.
De start van een nieuwe teelt van toen nog Boomkwekerij
Stevens.
Moeilijke teelt van prachtige bloem

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

www.bloemerievangurp.nl

6

Het duurde enkele jaren voordat de teelt succesvol was.
Er waren jaren van droogte, van te veel regen, nachtvorst
in september, verbranding door de zon en hardnekkige
ziektes.
Inmiddels zijn we 14 jaar verder, hebben we veel ervaring
opgedaan en bijna alles verloopt nu naar wens.
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De buitenteelt van Hortensia-snijbloemen is niet bepaald de
gemakkelijkste teeltwijze. Is dat misschien de reden dat buitenteelt van hortensia-snijbloemen in Nederland vrijwel niet
voorkomt?
Maar wij zetten graag door, de prachtige bloem is het meer
dan waard.

In september staan we op enkele braderieën cq. markten in de
omgeving. De 1e zondag op de Kermis Braderie in OudGeleen, de 2e zondag op de Landmarkt in Mesch, nabij
Eijsden. De laatste zondag van september verkopen we onze
bloemen op de Herfstfair van de Botanische tuin in Kerkrade,
zeer de moeite van een bezoek waard.

Hortensia verdient zorg en liefde

Plant in de kuip

De Latijnse naam Hydrangea betekent waterstruik, de bloem
bestaat grotendeels uit water en dat maakt hem kwetsbaar
voor weersinvloeden.
Bij felle zonneschijn, boven de 25/27 graden verbrandt de
bloem. Zodra het gaat vriezen is het snijseizoen voorbij.
Dit kan soms onverwacht vroeg in het najaar zijn. De schaduwnetten beschermen de bloemen tegen de felle zon. Deze
kunnen we in korte tijd openen en sluiten. De hortensia heeft
met mate zonlicht nodig om mooi te kleuren.
De bloem wordt ook sterker door alle weersinvloeden én
droogt beter in de open lucht. Een hortensia bloem die lang
nat blijft gaat schimmelen en wordt bruin, onverkoopbaar. Een
goede verzorging is dus essentieel.

Voor de echte liefhebber verkopen we ook hortensiaplanten.
Voorwaarde is wel dat er genoeg plaats in de tuin of op het
balkon is, deze planten staan in een kuip van 90 liter.
Kom eens kijken naar onze bloemenpracht
U bent van harte welkom in Geverik op de gezellig ingerichte
binnenplaats waar we onze bloemen verkopen.
Ruud, Petra & Didier Stevens
Geverikerstraat 97, Beek-Geverik - 06 – 2239 3765
info@kwekerij-stevens.nl / www.kwekerij-stevens.nl

Veel positieve reacties
op bloemenveld
Het is prachtig om te zien,
zo’n veld met gekleurde
bloemen, daar word je vanzelf blij van.
We krijgen vaak positieve
commentaren van wandelaars die het bloemenveld
(met zo’n 10.000 planten!)
gespot hebben.
Ook particulieren zijn
van harte welkom
We verkopen aan particulieren vanuit huis in Geverik,
aan bloemisten in de omgeving, aan handelaren en
Cash & Carry bedrijven.
De grootste afnemer is momenteel de veiling, o.a.
Veiling Rhein Maas, net over
de grens bij Venlo.

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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

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

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

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

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

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

Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl
7
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Vakantiepas Beek 1996 –

In 1996 staken enkele geleerden
de hoofden bij elkaar en kwamen
met een geweldig concept:
De Vakantiepas.
De Vakantiepas was voor alle leerlingen
van de basisscholen in Beek en haar
omliggende kernen en zou een uniek
iets worden. Elke vakantie zouden de
kinderen kunnen kiezen uit diverse activiteiten.

evenement en is beroemd, bekend en
berucht bij alle Beekse jeugd en hun ouders.
20 jaar later is Vakantiepas Beek nog
steeds een uniek iets en dat is enkel en
alleen te danken aan alle vrijwilligers en
aan Big Brother, Partners in Welzijn, die
een oogje in het zeil houdt.
In oktober, resp. 25, 26 en 27, viert
Vakantiepas Beek haar 20-jarig jubileum en doet dat met drie
dolle dagen, waaraan elke
basisschool-leerling mag
deelnemen.
Ze organiseren een
Knutseldag, een
Activiteitendag en een
Snoep- en Spellendag.
Wat is het geheim achter
deze succesformule?

Van een bezoek aan de bakker, de dierenarts, de speelgoedwinkel, tot het actief deelnemen aan trainingen bij sportverenigingen, brandje blussen, een kijkje
nemen in een heuse vrachtwagen, alsmede leuke knutselwerkjes maken. Voor
elk kind was er wel een activiteit die hij
of zij leuk vond en waaraan ze veelal
gratis konden deelnemen.
Wat begon als een kleinschalig concept,
groeide al snel uit tot een volwaardig

8

Als eerste en belangrijkste aspect uiteraard de inzet en bereidwilligheid van vrijwilligers.
De die-hard Vakantiepaskern heeft in 20
jaar tijd veel mensen zien komen en zien
gaan. Vooral ouders die zelf kinderen op
de basisschool hadden, voelden zich
aangetrokken tot het concept. Helaas is
deze tendens de afgelopen jaren enorm
veranderd. De huidige oudergeneratie
heeft geen tijd meer en werden vroeger
de kinderen door hun ouders naar een
activiteit gebracht, tegenwoordig is het
90% opa of oma die de kinderen bren-

gen en halen.
Door deze verandering in de maatschappij is het dan ook lastig nog vrijwilligers te vinden die een paar uurtjes,
slechts 3x per jaar nota bene, bereid zijn
een handje mee te helpen.
Niet alleen de ouderinsteek, ook de
mentaliteit van de kinderen is in 20 jaar
veranderd.
Waar ze 10 jaar geleden nog enthousiast
over waren, is tegenwoordig doodgewoon.
Een van de vrijwilligers omschreef het
als volgt:
“In de beginjaren onthield je de namen
van kinderen die een activiteit verstoorden door hun gedrag. Tegenwoordig
ben je gewend aan drukke en ondeugende kinderen, maar gelukkig is het ikvind-het-leuk-percentage nog altijd veel
hoger dan het ik-vind-het-saaipercentage. Zou dit niet zo zijn, was ik
geen vrijwilliger meer.”
Wat is dus nu het geheim achter deze
succesformule? Heel eenvoudig.
Kinderen worden geëntertaind, niet met
een I-pad, een I-phone of een PlayStation. Daar worden ze tot over hun
oren thuis mee bedolven.
Nee, kinderen gaan back to basic, iets
wat tegenwoordig zeldzaam is.
Gezellig een uur knutselen, een huzarensalade maken, een kijkje nemen bij
Albert Heijn, een rondje kienen, noem
maar op.
Leuke, veelal gratis en anders goed-
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kope, maar super gezellige activiteiten
die in groepsverband worden gedaan.
DAT is het geheim van deze succesformule en dat is waar de vrijwilligers van
genieten.
Evenzo onmisbaar als de vrijwilligers zijn
de bedrijven, verenigingen en organisaties die hun bedrijven en diensten
beschikbaar stellen om kinderen belangeloos kennis te laten maken met hun
bedrijf, vereniging etc.

Vakantiepas Beek kan inmiddels putten
uit ruim 100 verschillende organisaties
die een of meerdere keren per jaar hun
deuren
openen
voor
de
vele
Vakantiepas deelnemers.
Nu, 20 jaar later, mag dan de mentaliteit
van ouders en kinderen veranderd zijn,

het plezier en enthousiasme van diezelfde kinderen, is nog hetzelfde.
Vroeger werden ze te
voet of per fiets gebracht en kostte een
activiteit soms 50
cent of een gulden.
Tegenwoordig stoppen de auto’s, wordt
er zonder probleem
1 of 2 euro betaald
indien een activiteit
geld kost, maar de
unieke formule blijft
bestaan.
Kinderen
worden
een tijd beziggehouden, ouders hebben
tijd om boodschappen te doen. Zo was het 20 jaar geleden
en zo zal het over 20 jaar nog zijn.
Zolang er vrijwilligers zijn, zolang blijft
Vakantiepas Beek bestaan.
(Uiteraard is dit een verstolen oproep
voor vrijwilligers, maar dat zal u niet ontgaan zijn…4)

In elk geval, 25, 26 en 27 oktober
viert Vakantiepas Beek haar
20-jarig jubileum.
Drie dagen met, naar zij hopen,
enorm veel kinderen die mee
komen vieren.
Eind september wordt het Jubileumboekje op alle basisscholen uitgedeeld
en daarin staat het volledige programma.
Heeft u geen kinderen op de basisschool, maar wilt u toch een handje helpen? Graag!
Heeft u een kind / kinderen tussen 5 en
12 jaar dat/die op een school buiten de
gemeente Beek zit(ten)?
Neem in beide gevallen contact op met
Jack Heuts. jackheuts@gmail.com
Namens de Nuutsbaeker feliciteren
wij alle vrijwilligers, Partners in
Welzijn, alle deelnemende
bedrijven en uiteraard alle
kinderen, met dit prachtig
20-jarig jubileum.
Christy
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Uitnodiging voor openbare repetitie
Op dinsdag 4 oktober houdt het
Gemengd Koor Neerbeek vanaf
20:00 uur een openbare repetitie
in gemeenschapshuis Oos Heim
in Neerbeek. Iedereen met zangambities is van harte welkom!
Van bas tot sopraan, van 30 tot
90 jaar! Van Eijsden tot de
Mookerhei, van licht klassiek tot
pop.
Op dit moment beleven ongeveer
70 zangers en zangeressen elke
dinsdagavond van 20.00-22.00
uur veel plezier aan het instuderen van een grote variëteit aan
muziekstukken. Dit zijn veelal
moderne en populaire werken,
maar ook licht klassiek en religieus staan soms op het programma. Selecties uit het ruime repertoire worden een paar keer per jaar tijdens concerten naar buiten gebracht. `Meer dan zingen alleen!´ is het motto van het koor uit Neerbeek. De gezelligheid en gezamenlijke passie voor muziek, heeft geresulteerd in hechte vriendschappen en weinig verloop van leden.
Heeft dit alles uw interesse gewekt?
Kom dan naar de openbare repetitie op dinsdag 4 oktober. De koffie staat klaar, en vergeet uw stembanden niet mee te nemen!
www.gemengdkoorneerbeek.nl

www.facebook.com/gemengdkoorneerbeek

Nieuwe cursus “Omgaan met Geld”
De training is bedoeld voor iedereen die
beter om wil kunnen gaan met zijn of
haar geld.
Dit kunnen mensen zijn die hun baan
hebben verloren, mensen met een laag
inkomen, mensen met schulden, etc.
Deelnemers leren hoe ze beter uit kunnen komen met hun inkomen en verleidingen kunnen weerstaan. Het zelfvertrouwen van eerdere cursisten is sterk
toegenomen, ze zijn bewuster omgegaan met hun geld en ze hebben het
gevoel dat ze meer invloed hebben
op hun financiën.
Eerdere cursisten hebben de training
met veel plezier afgesloten!
Het gaat om een cursus die voor iedereen te volgen is. Gezelligheid
staat voorop. Hierdoor is het gemakkelijker om van elkaar te leren
en gewoonten te doorbreken.

In het najaar start Partners in
Welzijn voor de inwoners van
Stein en Beek met een nieuwe
cursus “Omgaan met geld” van
het Nibud.
10

In de vorige training zijn zelfs hele mooie
vriendschappen ontstaan.

Er wordt gewerkt aan de hand van een
werkboek, waarin ook huiswerkopdrachten staan.
• De cursus duurt 8 tot maximaal 10
weken lang en wordt gegeven op
donderdagochtend.
• De locatie zal in Beek of Stein zijn,
dit is afhankelijk van het grootste
aantal deelnemers.
• De start van de training zal zijn op
donderdag 3 november aanstaande.
Net als de vorige training wordt ook
deze training gratis aangeboden.
Interesse?
Neem contact op met
Partners in Welzijn,
Miranda Brangers,
tel 046-4575700
of mail:
mbrangers@piw.nl.
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Nieuwe START TO RUN cursus van AV CAESAR
Zo vlak voor de winter nog in een blakende conditie komen
met veel weerstand voor de donkere winterdagen, dat kun je
door aan een nieuwe START TO RUN cursus van AV CAESAR
deel te nemen. Opnieuw hebben wij een nieuwe stap
gemaakt naar een nog betere kwaliteit, met nog grotere kans
tot het uitstekend halen van de eindstreep en het plezier van
hardlopen te ervaren.
START:
Woensdag 12 september 2016 van 18.00 tot
ongeveer 19.30 uur. Hierna nog 12 woensdagen looptraining
van 18.00 tot 19.30 uur. De 13 e woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een officieel geklokte 5 km.
gelopen op de nieuwe atletiekbaan van AV Caesar.
PROGRAMMA:
Les 1I introductie met een consumptie. Lezing over schoeisel
en kleding, lezing van gewichtsconsulente en lezing van fysiotherapeut in het kader van blessurepreventie, kennismaking
van trainster(s) en bespreken van het schema.
Les 2 t/m 12: opbouwend schema tot het lopen van 5 km.
Les 13: Afsluiting met het lopen van een 5 km., diploma uitreiking met 1 consumptie en gezellig samen zijn. Tevens zal er
informatie verstrekt worden over de mogelijke overstap naar
een van de drie gezellige loopgroepen van AV CAESAR
ELKE LES 18.00 tot 19.30 uur BESTAAT UIT:
Inlopen
Warming-up
Loopscholing voor langzame verbetering van de looptechniek
Loopprogramma
Coolingdown
KOSTEN:
€ 60,00 over te maken op nr: NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v.
AV Caesar Beek onder vermelding van start to run en je naam.
Dit bedrag dient voor de start van de “start to run” op de
rekening van AV Caesar te staan.
INSCHRIJVEN:
info@avcaesar.nl of elsrovers@gmail.com
Vermeld naam, adres en woonplaats en als het kan je emailadres. Op die manier kan er voordat de cursus begint een
aantal vragen gesteld worden, waardoor de introductie minder
tijd in beslag neemt en we eerder met lopen kunnen beginnen.

TRAINER (s):
Start to run wordt gegeven door een gediplomeerde looptrainer opgeleid bij de Ned. Atletiek bond, die tevens als
maatschappelijk werker kennis heeft van geestelijke en verstandelijke en lichamelijke beperkingen en een gediplomeerd
chi-running trainer die als eigenaresse van een sportzaak het
juiste advies voor schoeisel en houding kan geven.
Ook EHBO en reanimatie kennis is aanwezig.
Aarzel dus niet en durf je loopschoenen aan te
trekken en ervaar hoe gezond lopen kan zijn voor
geest en ledematen.
Voor meer informatie:
Els Rovers
Elsrovers@gmail.com
06 - 42282403

Hanneke Hurst
hanneke.hurst@ziggo.nl
06 - 23514917
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De samenwerkende fysiotherapeuten
Beek - Spaubeek
• Snel een afspraak
• Samen voor kwaliteit
• Alle specialisaties verenigd

WANDELPAD
SPAUBEEKERVELD
GEREALISEERD

Jos van Stokkom
Spaubeek
www.fysiotherapiespaubeek.nl

Kuijs Fysiotherapie
Beek
www.kuijsfysiotherapie.nl

Gorissen Fysiotherapie
Spaubeek
Ruud Gorissen
Fysiotherapie Spaubeek

www.praktijkgorissen.nl

Remedial Teaching
bĳles
huiswerkbegeleiding
CITO-training

Individuele begeleiding
op maat
aan huis

basisonderwijs en middelbaar onderwijs
06 42 56 33 91 bel voor een gratis en vrijblijvend intake-gesprek!

www.rtfrances.nl

7ddWijhWWj(+#(-=[b[[d
med_d]_dh_Y^j_d]Z[ped$db
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Op de voorpagina en op pagina 32 van De Nuutsbaeker van
juli/augustus 2016 (42 jg nr. 7) wordt van gemeentewege
uitvoerig aandacht besteed aan de realisatie van het nieuwe
wandelpad door het Spaubeekerveld. Het betreft hier het
doortrekken van een ten dele bestaand voetpad aan de
westzijde van de Joodse Begraafplaats aan de
Putbroekerweg naar de Hoolstraat.
Volgens de gemeentelijke Wegenlegger van 1895 was de
benaming van het destijds nog volledig bestaande voetpad
het SPEEBEEKERVOETPAD (nummer 159). Dit voetpad liep
door het grondcomplex bekend als SPEEBEEK, in de volksmond uitgesproken als SJPIëBIK en dit is heel wat anders
als SJPAUBIK. Wat die andere betekenis is, zal t.z.t.
behandeld worden in de artikelenserie Straat- en veldnamen
in de voormalige gemeente Beek, geplaatst in het
Heemkundetijdschrift BECHA.
Jacques Aussems

PEDM;H?D==EH:?@D;DLBE;H;DI>KJJ;HIHEBBK?A;D8;>7D=
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KBO BEEK MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”
Docent: De heer Maurice Wiche
Data: donderdag 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 20-10
’s morgens van 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Soosgebouw, Molenstraat 158 te Beek
Kosten: bij 20 deelnemers € 25,- en bij 25 deelnemers € 20,(ook niet-leden zijn welkom)
In een opera komt alles samen: muziek beeld en poëzie. Het is
het medium bij uitstek waarin meerdere zintuigen geprikkeld
worden. Het is een van de meest populaire genres dat voor
uitverkochte zalen, eindeloos bravogeroep, en geroerde harten zorgt.
PROGRAMMA:
Les 1. Mozart: Don Giovanni.
De rokkenjager Don Giovanni (Don
Juan) heeft zijn zinnen gezet op de
dochter van de Commendatore,
Donna Anna. Deze verleidingspoging mislukt en de Commendatore
daagt Don Giovanni uit tot een
duel. De oude man wordt dodelijk
verwond. Don Giovanni slaat,
samen met zijn knecht Leporello,
op de vlucht. Donna Anna en haar
verloofde, Don Ottavio, zweren de
moord te zullen wreken.
Les 2. Moussorski: Boris Goudunov.
Boris Godoenov heeft troonopvolger laten vermoorden zodat hij
zelf tsaar kan worden. Het
Russische volk lijdt zwaar onder
zijn bewind en Boris Godoenov
krijgt zoveel wroeging van zijn
daad dat hij uiteindelijk waanzinnig wordt. In de tussentijd heeft
monnik Grigori het plan opgevat
zich voor Dmitri uit te geven en

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Boris Godoenov van zijn troon te stoten. Hij verzamelt hiertoe
een leger. Tegelijkertijd wordt hij door de Poolse Marina verleid. Marina hoopt zo eens de tsarin te worden. Als Boris zijn
einde voelt naderen wijst hij zijn zoon Fjodor als troonopvolger
aan.
Les 3. Mascagni: Cavalleria Rusticana.
De eenakter speelt zich af in een
Siciliaans dorp op paasochtend in
1880. Santuzza is op zoek naar
haar verloofde Turridu. Zij beklaagt
zich bij Mamma Lucia, de moeder
van Turiddu. Turridu heeft haar in de
steek gelaten en is voortdurend te
vinden bij het huis van Lola. Een
gesprek hierover met Turridu eindigt met een ruzie. Gedreven door
jaloezie licht Santuzza vervolgens
Alfio, de echtgenoot van Lola, in.
Deze doodt in een duel Turridu.
Les 4. Mozart: Cosi fan tutte.
Het hele verhaal draait om
een weddenschap die de
oudere heer Don Alfonso
sluit met de jonge officieren
Guglielmo en Ferrando, om
te bewijzen dat hun verloofdes niet zo trouw zijn als de
heren wel denken. Daartoe
doen ze of ze moeten vertrekken, keren dan terug verkleed als Albanezen, en
pogen elkaars geliefde het hoofd op hol te brengen - wat uiteindelijk lukt, waarna demasqué, tranen en happy end volgen.
Les 5. Een themales: De kunst van het Arrangeren.
We beluisteren piano-stukken die naar orkest zijn omgezet, en
orkestwerken die naar klein ensemble zijn gearrangeerd.
Oneindige kleurcombinaties staan de componist ter beschikking. Een uitdaging voor zijn creativiteit. Interessant om te vergelijken.
Aanmelden vóór 20 september a.s.
bij R. Kiers tel: 046 - 437 33 47 e-mail: roel.kiers@gmail.com

Bloemisterij Persoon-Ramakers vof
Tuinontwerp en beplantingen
Verkoop: zijdebloemen-grafstukken
en Handmade artistic glass van Loranto
Dr. Beckersstraat 45
6191 DB Beek
email: persoon.ramakers@ziggo.nl

Tel. 046 - 436 14 13 / 06 - 83 16 36 53
13
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

11e jaargang nr. 8 (september )1986

….. En vakantiegroep “St. Christoffel” van de ouderenbond
Beek gaat op reis. Voor een weekje naar Doorn (Utr).

….. Op de voorpagina van deze editie stappen we meteen
binnen in het Dierenziekenhuis van Beek. Gelegen aan de
Aldenhofstraat in Neerbeek. Een paar maanden geleden
opende het ziekenhuis haar deuren en dat was meteen
een Landelijke primeur voor Beek. Marjan van Gestel
werkte eerst als chirurge en docente aan de faculteit dierengeneeskunde van de universiteit van Utrecht.
Ze start nu in Beek omdat ze veel patiënten heeft uit
Duitsland en België. Ze runt het ziekenhuis met 2 assistentes en heeft een capaciteit van 10 patiënten.
….. Theo v. Winkel confronteert ons op de zorgen van een
monument. Het gaat over de regelmatige onderhoudsbeurten van de St. Martinus parochiekerk. De eerste recente restauratie was in 1978, toen waren het dak van het
koor en de “absidiolen” (de halfronde uitbouwen aan de
kop van de kerk.) aan de beurt. Ook begin jaren 80 kreeg
het binnenschilderwerk een grote beurt.
In 1985 kwam de 2e fase klaar. Dat was een nieuw leien
dak met houtwerk van het schip van de kerk. Ook de
aanzet van het vieringtorentje werd klaargemaakt. (gesloopt 5 april 1936).Ook het waterafvoersysteem kreeg
een grote beurt. Kosten van dit karwei één millioen gulden.
De derde restauratie die nu op stapel staat is de toren.
Houtwerk en steenpartijen moeten hersteld worden. Ook
aan enkele glas in lood ramen heeft de tand des tijds geknaagd. Ook het drainage systeem moet herzien worden.
Kosten van dit geheel staat op ruim een half millioen gulden Er zullen diverse akties volgen om dit te kunnen bekostigen.
….. EHBO Beek viert haar 50 jarig jubileum.

….. In het gemeentehuis is weer een interessante expositie
van 24 amateur-kunstenaars met een grote verscheidenheid aan tentoongestelde werken.
….. Op de praatstoel treffen we deze keer onze brandweerman Frans Zenden uit de Molenstraat. Uitvoerig vertelt hij
over zijn werk en zijn hobby’s.
….. J. Aussems duikt als archeoloog uitvoerig in het archeologisch vraagstuk “walaanleg van een vermoedelijk prehistorische datering, gelegen op landgoed Genbroek”.
Het is een heuvelrug bij het kasteel achter de olv. Kapel.
We krijgen er nog meer over te horen.
….. Het kampioenschap handboogschieten van Beek werd
gewonnen door het 2e zestal van HBS Oranje. Een geweldig festijn dat op de markt een prachtige accomodatie
had. Dit kan een weerkerend schuttersfestijn worden.
….. De ontwerpbegroting 1987 die in oktober door de raad
zal worden doorgelicht is nu ingediend. We grijpen enkele
getallen eruit
Er is een tekort van 45.000 gulden. Uitgaven 34.848.000
en inkomsten 34.803.000
Beek had 16000 inwoners op een oppervlakte van 2169
ha. Gehuisvest in 5836 woningen. We mochten ons verplaatsen over 13864 km weg.
Ik ga er alvast aan beginnen,
Ik ben weg.
Japo.

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

HET G.O.N.

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
14

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.
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Nieuwe jeugdraad seizoen 2016-2017!
De vakantie is
weer voorbij en
daarom
denken wij ook
al aan het
nieuwe
vastelaovesseizoen!

Veurnaame (vol oet)

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Achternaam

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Adres

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Woonplaats

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Tillefoonnummer

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Samen bezoeken we jeugdzittingen,
jeugdprinsebal en vieren we samen
vastelaovend met de daarbij
behorende activiteiten (zoals bezoek
scholen, lichtstoet en grote optocht).

E-mailadres

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Gebaortedatum

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Sjwoal én groep

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Lid van buurtvereiniging

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Samen met de jeugdprins en hofnar en
ook de grote raad met Prins gaan we er
een sjiek jubileum-seizoen van maken!

Veur- én achternaam pap : ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Ook dit jaar zijn we
weer op zoek naar
jongens die onze jeugdraad willen
versterken!

Wil je met ons meedoen vul dan bijgaand formulier (samen met je ouders)
in en lever het zo snel mogelijk in bij het
secretariaat van de Baeker Pottentaote
(Veldekelaan 27 in Beek).
Het formulier staat ook op de site van
de Baeker Pottentaote en mag ook gemaild worden (geheimsjriever@pottentaote.nl).
Je mag ook alleen een mailtje sturen en
dan sturen wij een inschrijfformulier op!

Veur- én achternaam mam : ..............................................................................................................................................,,,,...........................
E-mailadres pap of mam

: ..............................................................................................................................................,,,,...........................

Ich wil gaer

O Jeugprins waere
O Lid van Jeugraod van 11 waere

Gaef hie-ônger aan woorom’s dich gaer in de Jeugraod wils kômme of zelfs
Jeugprins wils waere:
...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

We hopen op een sjiek nieuw
vastelaovesseizoen met een leuke
jeugdraad van 11.
Geef je daarom snel op.
Wij nemen daarna contact met je op!

Handteikeninge van de pap en de mam:

...............................................................................................................

.....................................................................................................................................

INLEEVERE VEUR 1 OKTOBER 2016 BIE:
Secretariaat Baeker Pottentaote - Veldekelaan 27 - 6191 CS Baek
E-mail: geheimsjriever@pottentaote.nl

Allewiel,
Baeker Jeug Pottentaote

Speciaal voor de Zomer:

Bohemian Summer Arrangement:
Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

Uitgebreide luxe gezichts/
verwenbehandeling t.w.v. € 62,50
Geldig tot 1 oktober 2016

(Vraag naar de kadobon)

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

Anbos gecertificeerd/
Erkend leerbedrijf
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Van horen
zeggen …

melding klopt. Zowel links als
rechts. En hier blijft het bij, in ieder
geval die dag.
Daarna is alles over vanaf de
spoorwegovergang tot voorbij het
viaduct over de autoweg, u weet
wel, daar waar die automatische
camera staat.

Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
We schrijven 11-07-2016. Wat is er
aan de hand in de Stationsstraat?
Een experiment om meer
parkeerplaatsen te creëren?
Aan beide kanten van de weg nog
wel. Nu hoor ik u denken: “Toch
zeker niet de hele Stationsstraat?”
Natuurlijk niet, maar toch … een
groot gedeelte staat zowel links als
rechts vrij vroeg vol. Fietspaden zijn
niet meer te zien, daar staan
immers auto’s op. Niet zomaar
auto’s, nee, opvallend genoeg
allemaal met karretje. Scholieren
richting overweg moeten vandaag
de rijweg maar nemen, met alle
gevolgen van dien. Ouders weten
hier niet van. Die wanen hun
kroost op veilige wegen richting

16

school. Zo hoort het toch!
De bewoners van de Stationsstraat
weten niet wat er te doen is. Je zou
zeggen: “ Als iemand het moet
weten, dan zij toch zeker.”
Informeren bij de politie levert niets
op. Voor handhaving van parkeerverboden is kennelijk geen tijd.
Er zijn heel andere prioriteiten.
In de loop van de dag, ja, zo lang
duurt het, wordt duidelijk dat er
opgeruimd wordt.
De auto’s worden steeds groter, de
karretjes nemen in omvang toe en
het gevaar voor fietsers, weer terug
van hun school, veilig naar huis,
wordt zienderogen groter.
De politie is ook langs geweest en
heeft geconstateerd dat de gedane

Waar nog lang niet alles over is, is
een stukje verder in dezelfde straat.
Of moeten we daar spreken over
Wolfeynde?
Dat doet er niet toe, het is een
ware jungle op de hoek van de
Stationsstraat en Wolfeynde.
En dan zeker niet in de betekenis
van snelle moderne dansmuziek,
maar veel meer lijkend op een
wildernis van beton en wildgroei in
buitenwijken.
Probeer je daar maar eens staande
te houden. Het onkruid heeft er
geen moeite mee, maar een
nieuw bestemmingsplan van
gemeentewege voor deze eens zo
glorieuze plek op genoemde hoek
laat helaas lang op zich wachten.
Wie moet hier nu nog over
nadenken? Wat gaat het worden?
Zijn er geen tussenoplossingen?
Zo kan het toch niet tot in lengte
van …. blijven.
Maar let wel: onkruid vergaat niet!
Opruimen kan helpen!

Emes
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Grand Gala van de Buut
Ook een gezellig avondje uit met volop buuttevertier,
waarbij u buikpijn krijgt van het lachen?
Kom op vrijdag 7 oktober naar uitgaanscentrum Mondial te Beek.
Hier vindt voor de zesde keer het Grand Gala van de Buut plaats,
waarbij de crème de la crème van de buutte wereld
acte de présence zal geven.
Op deze unieke avond in de ‘arena van
de buut’ bent u zeer kort bij de
buutteton waardoor u de act van kortbij
kunt volgen.

Maar liefst zes buuttereedners zullen
het podium betreden welke worden
begeleid door de Baeker Hofkapel.
Na afloop kunt u gezellig na kletsen in
het bruin Café.

Het Grand Gala van de Buut wordt
georganiseerd door de Stichting
Optochthal Baeker Pottentaote.
Deze stichting zet zich in voor voor het
behoud en het benodigde onderhoud
van de Optochthal zodat de wagenbouwers ook in de toekomst hun
praalwagens kunnen blijven
bouwen en daarmee de
Lichtstoet en grote optocht
behouden blijven voor
Beek.
Voorverkoop
Vanaf 24 augustus a.s. zijn
de kaarten verkrijgbaar bij:
Giant Store Lemmens,
Café D’n Dobbele Vônck
of bestel eenvoudig online via
www.optochthal.nl
Let op het aantal kaarten is
beperkt, wees er tijdig bij!

Daarnaast worden op diverse
beeldschermen live beelden getoond
van de buuttereedners, zodat u optimaal van hun mimiek en expressie
kunt genieten.
Door de unieke locatie ook wel
getypeerd als ”het Carré van het zuiden” maakt het als bezoeker niet uit of
u staat of zit, u zult ten alle tijden de
buuttereedner zo optimaal mogelijk
kunnen volgen; alsof hij voor uw neus
staat.

De aanwezige buuttereedners zijn stuk
voor stuk kampioenen pur sang uit
Limburg en Brabant en hebben hun
sporen in de buutte wereld al jaren
verdiend.
De ‘koningen van de Buut’ zullen tijdens
het Gala hun buut presenteren aan het
publiek in een sfeervolle ambiance.
De presentatie van het Grand Gala van
de Buut is in handen van Hub Stassen.

Volleybalclub Genhout
Wij zijn op zoek
naar nieuwe leden,
heren en dames.
We spelen op de maandagavond
van 20.30 uur tot 22.30 uur.
Leuk spel en goede sfeer.....
kom gerust langs om eens mee te spelen!
Voor inlichtingen tel. 06 - 142 705 21
17
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Liefhebbers van Bridge
kunnen hun
hart ophalen in Beek

Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat te Beek.
Ook voor beginners en niet-clubleden.
U mag zelf kiezen tussen A- en B-lijn.
Voor meer info ga naar bridgeclub.beek@hotmail.nl

Uitslag loterij Donateursactie
2016 van de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek
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
2e prijs op lot nr. 2750
3e prijs op lot nr. 0352
4e prijs op lot nr. 0691
5e prijs op lot nr. 1597

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

6e prijs op lot nr. 0566
7e prijs op lot nr. 1388
8e prijs op lot nr. 1997
9e prijs op lot nr. 1866
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.

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
18
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Themaconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia

Op zondag 13 november vanaf 15.00 uur
zet Koninklijke Harmonie St. Caecilia haar succesvolle reeks themaconcerten voort.
Ook dit jaar staat de harmonie garant voor een concert vol muzikale verrassingen rond het bekende
televisieprogramma Maestro.
Enkele ‘mystery’ dirigenten gaan naast onze eigen dirigent u een muzikale middag bezorgen.
Een middag vol variatie, verschillende stijlen en vooral gezelligheid maken dit concert de moeite waard om te bezoeken.
Een middag om niet te missen, noteer het thema concert op 13 november 2016 reeds in uw agenda.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Bij ons kunt u ook terecht voor de uitleen & verhuur
van hulpmiddelen !

Wij leveren ook service aan huis!

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

19
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Limburgse Kampioenschappen Handboogschieten 2016
Op 25 en 26 juni j.l. werden de
Limburgse Kampioenschappen
voor teams verschoten op locatie
van de vereniging de Alpenjagers
in Sittard.

Daarmee werd Willem Tell 1885 in
de 2 hoogste klassen Limburgs
Kampioen, een zeer uitzonderlijke
prestatie.

Behalve dat de vereniging de
Wisselbeker mee naar huis mag nemen,
mogen zij volgend jaar zelf de Limburgse Kampioenschappen in Geverik
organiseren.

Deze kampioenschappen worden in
zestallen geschoten, waarbij elke schutter 50 maal 1 pijl schiet.
In de hoogste klasse, de Ere-klasse ging
het 1e zestal van Handboogvereniging
Willem Tell 1885 uit Geverik al meteen
na de eerste serie van 5 pijlen aan de leiding om deze vervolgens niet meer af te
staan.
Ook in de eerstvolgende A-klasse was
een zestal van Willem Tell actief, maar
deze keken meteen op een achterstand
aan, waarbij VZOD uit Geleen aan de leiding ging.
Vanaf de 35e pijl kregen de schutters
van Willem Tell echter de smaak te pakken en schoten de volgende 10 pijlen de
9 gemiddeld, waarmee ze op een voorsprong kwamen, die ze de laatste 5 pijlen niet meer afstonden.

De 12 kampioenen

MOL & GEURTS

M&G

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
Herstofferen is vernieuwen, verbeteren,
re-styling, maar vooral serieus vakwerk!
;ѴƏƓѵŊƓƔƐƖƖƑƑo=0;o;h7;;0vb|;oou;;momѴbm;o@;u|;

50%
HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)
ѵƐƒƔ"b-u7
Tel.: +31 (0)46 451 99 22
Ŋl-bѴĺĹbm=oŠ_;uv|o@;u;mŊѴbl0u]ĺmѴ
);0vb|;Ĺ_;uv|o@;u;mŊѴbl0u]ĺmѴ
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Multiculturele Dorpsdag Beek
Zaterdag 24 september 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur
in en rondom MFC De Molenberg, Molenstraat 158
Een groep enthousiaste bewoners organiseert in samenwerking met
Partners in Welzijn voor de zevende keer alweer de Multiculturele
Dorpsdag Beek.
Alle bezoekers krijgen wederom een aantal gratis consumptiebonnen.
Hierdoor kunnen alle bezoekers:

• Gratis eten proeven uit heel veel
verschillende landen
• Gratis deelnemen aan diverse
workshops
• Gratis activiteiten voor
kinderen met o.a.
hennabeschildering, grimeren,
knutselen, haren vlechten enz.
• Gratis genieten van diverse
optredens o.a. The Young Ones, Alfred Khory,
Drumfanfare en majorettenkorps Irene Lucia
en Sambaband Diversäo uit Heerlen
• Gratis informatie & advies van diverse organisaties die Beek
rijk is en die zich inzetten voor de medemens
(o.a. Stg. Harambee, Stg. Lovely Light, Project Peru, Project
Mexico, CJG, Vluchtelingenwerk, Stg. Belangenbehartiging
Alfabetisering Nederland, Vrijwilligerscentrale Voor Elkaar).
Nog niet klaar met genieten van alles wat aangeboden wordt?
Dan kunnen er tegen hele lage tarieven bonnen bijgekocht worden.
Op deze dag wordt er ook bier en frisdrank verstrekt, hiervoor worden consumptiebonnen verkocht tegen een speciaal tarief.
We zijn nog op zoek naar mensen die hun
medewerking willen verlenen aan deze speciale dag.
Mensen die ‘s ochtends mee willen helpen bij het opbouwen
en/of mensen die ‘s middags een kraam willen bemannen.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met:
Miranda Brangers, tel. 4288060 of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.

Organisatie: Gemeente Beek en Partners in Welzijn i.s.m. vrijwilligers
21
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Ontmoeten en begroeten Franciscus
Op zaterdag 24 september a.s. organiseert Franciscus een gezellige dag,
in het kader van ‘ontmoeten en begroeten’ van de (buurt-) bewoners.
Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt een gevarieerd programma aangeboden.
Maak kennis met elkaar en ervaar wat Franciscus allemaal te bieden heeft.
Een gezellige dag voor jong en oud!

vragen over indicaties en het aanvragen
van zorg. Gedurende de hele dag
verzorgen zij rondleidingen door het
gebouw en u kunt een zorgwoning bezichtigen.
Maatje worden?

Activiteiten

De binnentuin
aankleden?

Medewerkers van de dierenambulance
vertellen over hun
prachtige werk en
er is ook volop gelegenheid om de
dieren te ‘knuffelen’. Wilt u weten of uw
gehoor nog wel goed is
dan kunt u dit gratis laten
testen. Komt u met uw rollator, dan bestaat de mogelijkheid om deze gratis te
laten keuren. In de beweegtuin is een
instructeur aanwezig en in de zaal kunt
u terecht voor een potje biljart.

We willen onze
binnentuin graag
aantrekkelijker
maken voor de
bewoners van
Franciscus.
Heeft u nog een
leuk plantje over,
neem dat dan
mee en kleed met
ons de binnentuin
aan.
Rondleiding

Marktkraampjes
Bij de gezellige marktkraampjes kun u
onder andere terecht voor chocolade,
sieraden, planten, zeepjes en kaarten.

22

Bent u nieuwsgierig naar wonen in
Franciscus?
Onze klantadviseur en wijkverpleegkundige geven antwoord op al uw

Bij de stand van de vrijwilligers knoopt
u gemakkelijk een gesprek aan met een
vrijwilliger en/of de vrijwilligerscoördinator.
Hapje en drankje met muzikale
omlijsting
Gedurende de hele dag kunt u in de bar
terecht voor diverse versnaperingen
zoals ijs, wafels met fruit, broodje
gezond en friet met snacks.
U kunt hiervan genieten tijdens het
luisteren van een gevarieerd muziekprogramma.
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Lichtkoningin Celine en Hofdames in Neerbeek
Zondag 16 oktober wordt in de parochiekerk van Neerbeek, het St.
Callistusfeest gevierd. St. Callistus is de patroonheilige van de Neerbeekse
parochie en ook van het Neerbeeks muziekkorps St. Callistus.
Bij die feestelijke Eucharistieviering om 11.30 uur, die mede door muziekkorps St. Callistus wordt opgeluisterd, zullen volgens een traditie ook de
Beekse Lichtkoningin Celine Pinxt (Geverik) en haar Hofdames Claire Frissen
(Neerbeek), Maayke
Timmers (Spaubeek),
Sanne Schoonbrood
(Grootgenhout) en Kiki
Bohnen (Beek) en het
Lucia Comité aanwezig
zijn.
Lichtkoningin Celine zal
tijdens deze dienst de
1e lezing verzorgen en
enkele Hofdames zullen
de Voorbeden lezen.
Op zaterdag 5 november
2016, zal Celine haar
taak overdragen aan
haar opvolgster, de 65e
Lichtkoningin 2016 van
de gemeente Beek.
Tevens worden er ook
4 nieuwe Hofdames aan U voorgesteld, elk afkomstig, uit een van de
kerkdorpen van de gemeente Beek.
Op de Kroningsavond van de Lichtkoningin 2016 (de 65e) op zaterdag
5 november a.s. in het Asta Cultuurcentrum te Beek, komen wij in de
volgende uitgave nader terug.

Volleybalclub Genhout zoekt nieuwe spelers
Heb je zin om op maandagavond een
balletje te komen slaan? Kom dan van
de bank af en versterk Volleybalclub
Genhout. De eerste maand kun je zelfs
gratis meespelen om uit te proberen.
Volleybalclub Genhout bestaat al meer
dan 40 jaar en op maandagavond wordt
er van 20.30 tot 22.30 uur flink op los
geslagen.

Recreatief volleybal van de bovenste
plank waarbij de onderlinge sfeer zeer
belangrijk is. Dat zie je ook terug in de
3e helft in het naast de gymzaal gelegen
Trefpunt Os Dorp. Daar wordt namelijk
de dorst gelest en wordt gezellig nog
wat geborreld. En daar blijft het niet bij.
Jaarlijks wordt het seizoen afgesloten in
juni met een BBQ of etentje bij een van
de leden thuis. En met de kerst is er altijd een eindejaarsborrel, ook weer in
Trefpunt Os Dorp.
Voor de contributie hoef je het niet te
laten. Je betaalt slechts een bijdrage in
de zaalhuur en zoals al vermeld: de eerste maand speel je gratis mee om te kijken of het jou en de club bevalt. Want je
moet wel in de groep passen. Daarbij
maakt het niet uit of je man of vrouw
bent en ook volleyballers of volleybalsters buiten Genhout zijn welkom.

Enige ervaring of affiniteit met volleybal
moet je wel hebben.
Dus lijkt het je wat en wil je
Volleybalclub Genhout komen
versterken?
Voor meer informatie of je aanmelding
kan je bellen met 06-14270521.
23
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Run-Archery, een unieke samenwerking
tussen 2 Beekse verenigingen
In juni van dit jaar
verzorgde
Handboogvereniging
Willem Tell 1885 uit
Geverik een clinic
handboogschieten
voor atleten van
Caesar Atletiek.
Daarmee werden de
atleten klaargestoomd voor een relatief jonge, maar in
populariteit snel toenemende discipline,
de Run-Archery.
Het is een biathlon
van hardlopen en
handboogschieten
als zomervariant van
de spectaculaire
winterbiathlon.
De kunst is om met een hoge hartslag toch de rust te houden
bij het boogschieten.
De clinic werd afgesloten met een onderlinge wedstrijd, waarna er medailles werden uitgereikt aan de winnaars in de diverse leeftijdcategorieën. De deelnemers aan de clinic waren erg
enthousiast over de combinatie van deze twee sporten, maar
zagen ook in dat het behoorlijk lastig was.
Bij voldoende interesse zal er dit najaar een nieuwe clinic ingepland worden.
Meer info: http://www.avcaesar.nl/run-archery

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
24

september 2016 - NB no. 8:Layout 1

01-09-2016

09:13

Pagina 25

Wie kent Wie

Aflevering 127

De vakantie is al weer een tijdje om.
Alles heeft zijn ritme weer.
Op de bijgaande foto ziet u 2 bezorgers
van onze Nuutsbaeker in vervlogen tijden.
In een karretje werden heel wat exemplaren
meegenomen en goed bezorgd.
Wie zijn deze 2 bezorgers en waar zijn ze op
het moment van 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.

Naar aanleiding van de foto uit onze
vorige editie hebben we de volgende
reactie gekregen:

Op de eerste plaats was er aandacht
voor het materieel;
de bus midden in de garage was de
laatste nieuwe bus, half automat
schakelen en vloeistofkoppeling.
We zien vervolgens dhr. Funs Demandt,
Pierre Kerkhoffs en Cel Lemmens.
De geestelijke is naar alle
waarschijnlijkheid
pastoor Schoolmeesters en nog
net op de foto dhr. Jan Maessen.

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
25
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Schrijf nu in voor e

DIART

edelsmeden

Juwelen
De Trouwringen Specialist
CDL staat voor: Computer Doe- en Leercentrum.

Ruime keuze!
een paar gouden trouwringen
reeds vanaf € 500,-

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

Burg.

Janssenstraat 10 a • 6191
046 437 7140

JC

Beek

Het CDL werkt samen met JIS Schinnen, en verzorgt sinds
kort ook computerlessen voor de Volksuniversiteit Geleen
(www.vumaasland.nl)
Haal het programmaboekje op bij een vestiging van PIW of
kijk op de website www.cdl-beek.nl voor detail informatie.

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

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

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

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

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

Postkantoor
26

Servicepunt

Servicepunt

www.vluggen.com
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r een computercursus bij CDL-Beek
Onze cursusplanning voor het voorjaar 2016
CDL planning tot medio 2017
Basiscursus Windows
Basiscursus Windows
Basiscursus Windows
Basiscursus Windows
Basiscursus Windows
Basiscursus Windows
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Internet en e-mail
Overstappen naar W10
Overstappen naar W10
Overstappen naar W10
Onderhoud en Veiligheid
Workshop werken in de CLOUD
Instapcursus: Werken met digitale foto's
Instapcursus: Werken met digitale foto's
Foto's bewerken met The GIMP (Gevorderden)
Fotoboek maken
Fotoboek maken
Open Office: Tekst verwerken / Rekenbladen
Open Office: Presentaties
Uw stamboom op de computer
Workshop Tablet Android
Workshop Tablet Android
Workshop Tablet Android
Workshop Tablet Android
Workshop Tablet iPAD
Workshop Tablet iPAD
Workshop Tablet iPAD
Workshop Tablet iPAD

Blokken
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
4
4
6+1
6+1
6
4
4
9
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

(Start data onder voorbehoud bij voldoende deelnemers)

Startdatum
maandag 3 oktober 2016
dinsdag 1 november 2016
donderdag 1 december 2016
donderdag 22 december 2016
dinsdag 14 februari 2017
donderdag 16 maart 2017
woensdag 21 september 2016
donderdag 20 oktober 2016
maandag 12 december 2016
dinsdag 10 januari 2017
donderdag 9 februari 2017
donderdag 2 maart 2017
dinsdag 18 april 2017
donderdag 18 mei 2017
woensdag 5 oktober 2016
maandag 7 november 2016
maandag 16 januari 2017
maandag 6 februari 2017
dinsdag 10 januari 2017
dinsdag 4 oktober 2016
maandag 9 januari 2017
dinsdag 14 maart 2017
woensdag 9 november 2016
woensdag 15 maart 2017
woensdag 23 november 2016
woensdag 15 februari 2017
maandag 13 maart 2017
dinsdag 11 oktober 2016
dinsdag 29 november 2016
dinsdag 7 februari 2017
woensdag 5 april 2017
woensdag 26 oktober 2016
dinsdag 10 januari 2017
woensdag 8 maart 2017
maandag 1 mei 2017

Tijd
19:00
13:30
10:00
19:00
13:30
10:00
19:00
10:00
19:00
13:30
10:00
19:00
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
19:00
19:00
13:30
19:00
13:30
13:30
19:00
19:00
19:00
10:00
19:00
10:00
19:00
19:00
10:00
19:00
19:00

Einddatum
21-nov-2016
20-dec-2016
2-feb-2017
23-feb-2017
11-apr-2017
11-mei-2017
19-okt-2016
17-nov-2016
23-jan-2017
7-feb-2017
9-mrt-2017
30-mrt-2017
16-mei-2017
29-jun-2017
5-okt-2016
7-nov-2016
16-jan-2017
6-mrt-2017
31-jan-2017
15-nov-2016
20-feb-2017
18-apr-2017
30-nov-2016
5-apr-2017
1-feb-2017
1-mrt-2017
27-mrt-2017
1-nov-2016
20-dec-2016
7-mrt-2017
26-apr-2017
16-nov-2016
31-jan-2017
29-mrt-2017
22-mei-2017

1 Blok (1x/week) = 2 uur les + 15 min koffiepauze.
Naast bekende uitval door feestdagen e.d. is het aan te raden om voor Uw planning minstens 1 extra week marge te nemen
i.v.m. mogelijke uitval van een les!!
Als ondersteuning bieden we ook een vrije INLOOP MIDDAG, waar U met vragen terecht kunt: Elke Donderdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur. (U moet wel aanwezig zijn vóór 14.00 uur). Kosten: Voor cursisten gratis, en anderen een geringe bijdrage.
Bereikbaarheid:

Planning: (Informatie en aanmelden): planning1.cdl.piw@gmail.com en/of Mob.: 06 - 186 439 16

Correspondentieadres (o.a. voor inschrijfformulieren):
Partners In Welzijn, t.a.v. Computer Doe en
Leercentrum, Postbus 110 / 6160 AC Geleen
Adres cursuslokaal (Ingang: achterkant van het
gebouw via parkeerplaats):
MFC De Molenberg, Molenstraat 158, Beek
Ga naar website: www.cdl-beek.nl v
oor uitgebreide informatie over het CDL,
onze activiteiten / cursussen en voor het
downloaden van inschrijfformulieren.
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Oedeemtherapeute en manueel therapeute
Laura Schleypen
Mijn naam is Laura Schleypen, ik werk sinds ruim een jaar bij
Fysiotherapie GCN als geregistreerd manueel en oedeemfysiotherapeute.
Manuele therapie
In de praktijk zie ik veelvuldig
patiënten met complexe klachten
aan de wervelkolom.
Om mij verder te verdiepen in het
onderzoeken en behandelen van
nek- en rugklachten heb ik
gekozen voor de opleiding
manuele therapie, die ik in 2014
succesvol afgerond heb.
Het toepassen van specifieke
mobilisatie- en manipulatietechnieken van de gewrichten geeft
vaak een onmiddellijke toename
van de beweeglijkheid en afname
van de pijn.
Ter preventie van terugkerende
pijnklachten is een gezond
beweeggedrag vaak onmisbaar.
De afgelopen maanden heb ik
twee ruggroepen opgestart om
patiënten met weerkeerde
rugklachten kleinschalig te kunnen
begeleiden bij het opbouwen van
de belastbaarheid van rug.
Als master of science heb ik
geleerd steeds op de hoogte te
blijven van nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen het
vak fysiotherapie.
Graag wil ik deze kennis
gebruiken om in overleg met
mijn patiënten een individueel
behandelplan op te stellen.

Manuele lymfedrainage
Begin van dit jaar heb ik de opleiding ‘Manuele lymfedrainage
naar Vodder’ gevolgd en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor oedeemfysiotherapie.
Oedemen (zwelling) in het hele lichaam kunnen om verschillende reden ontstaan. Veel voorkomende oorzaken zijn:
- operatieve verwijdering van de lymfeklieren (dit is soms
nodig ter behandeling van een kwaadaardige aandoening)
- een verminderd aantal lymfeklieren vanaf de geboorte
- vaatproblematiek (bijv. een veneuze insufficiëntie na een
trombose)
- lipoedeem (plaatselijke toename van vetweefsel)
- verlamming van een of meerdere lichaamsdelen
- tijdelijke zwellingen na een operatie aan het bewegingsapparaat (bijv. een heup-of knieprothese)
In veel gevallen nemen deze zwellingen helaas toe in de loop
van de jaren en kunnen ze een grote impact op uw kwaliteit
van leven hebben. Een combinatie van manuele lymfedrainage, compressie (kousen of zwachtelen), beweging en
een goede verzorging van de huid kunnen helpen de zwelling
(en eventueel bijkomende pijnklachten) te verminderen, de
beweeglijkheid te verbeteren en
complicaties zoals infecties en slecht
genezende wondjes te voorkomen.
Voor vragen of een kennismakingsgesprek ben ik bereikbaar onder
nummer 046-4374664 of via mail:
laura@fysiotherapiegcn.nl.
Ik informeer en verwelkom u graag!
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Tribunus Plebis XXIII-VI-MMXVI
In de gemeenteraadszaal heerst nu al
een drukkende hitte en boven het geluid uit van de aanwezige op volle toeren draaiende ventilatoren wordt door
de voorzitter spontaan, zonder klap,
slag of stoot, de vergadering geopend.
Een kleine agenda met twee grote
agendapunten en deze twee bepalende
punten kunnen voor vuurwerk gaan
zorgen. Maar laten we eerst even
teruggaan naar de punten direct na de
opening.
Punt 2; spreekrecht burgers wordt
geen gebruik gemaakt.
Punt 3; aan de Raad geadresseerde
stukken, lijst A en lijst B vliegen
voorbij en
punt 4; vaststellen van de besluitenlijst vorige vergadering sluipt hier
achteraan.
Agendapunt 5; vaststellen Tweede
Bestuursrapportage 2016 en
punt 6; Kadernota 2017 worden als
zijnde één stuk besproken maar
afzonderlijk al of niet aangenomen /
afgehamerd. Het is voor het eerst dat
de voorzitter óók als portefeuillehouder
deel zal nemen aan de algemene
beschouwingen.
De fractie BBB-NDB bijt de spits af en
start een betoog over de toekomst die
Beek kan hebben als toeristische bestemming indien de diverse ‘grote’ projecten, die nu in de eindfase zitten, zijn
afgerond. Belevend Beek draagt hier
een steentje aan bij. We moeten vooral
ook aandacht blijven besteden aan het
Sociaal Domein in al zijn facetten.
Verdere aandacht naar de luchthaven
M.A.A. , landgoed de Haamen ook in de
uren dat er nauwelijks of geen activiteiten zijn, de groeve in Spaubeek, de parkerende trucks langs de Bloteweg/
landgoed de Haamen, en zijdelings valt
nog het woord ‘vluchtelingen opvang’.
Als de trend zich voortzet komen we
eind 2016 uit op een negatief saldo/ tekort van ca. € 0,5 mln.
De fractie CDA spreekt ook zijn zorgen
uit over het Sociaal Domein. “Iedereen
moet de zorg krijgen die hij of zij nodig
heeft”. Is hun stelling. Ze informeert
naar de stand van het project Centrum
Management en verzoekt via de indiening van een motie in hoeverre in de
toekomst de 2e sporthal in de Haamen
gebruikt kan worden als eventuele
evenementenhal. Zeker als er grote
evenementen op en rond de Haamen
plaatsvinden die weer- gevoelig zijn.
Om de parkeerproblemen op de Markt
te verminderen zou de parkeertijd daar
met een uur kunnen worden teruggebracht naar 2 uur gratis parkeren, dit

geeft een betere ‘ doorstroming’.
De fractie PB als oppositie vindt de
kadernota 2017 geen ‘beleidend’ stuk
en heeft ook geen goed gevoel bij de
totstandkoming van deze Kadernota.
De fractie SBB geeft een puntsgewijze
reactie op de Kadernota 2017 waarbij
zij de opmerking maakt dat gelden die
bestemd zijn voor het Sociaal Domein
ook daar naar toe dienen te vloeien.
Men moet voorkomen dat de kosten
van bv sportzorgprogramma’ s uit het
budget van het Sociaal Domein worden
bekostigd.
De fractie VVD ziet door de op veel
plaatsen hoge bermbegroeing de weg
niet meer. Zij ziet ergens ook een of andere mogelijkheid om de parkeerdrukte
in de Burgemeester Janssenstraat te
verminderen. Na deze 1e termijn vanuit
de Raad is het de beurt aan de verantwoordelijke portefeuillehouders (phf)
om te reageren. Ze beperken zich tot de
beantwoording/ toelichting van de aan
hen gestelde vragen.
Wethouder van Es (pfh) van o.a.
Sociale Zekerheid ten aanzien van het
Sociaal Domein doceert: “Alles wat je
als burger zelf kunt moet je zelf doen;
alles wat je niet zelf kunt kun je
‘inhuren’ en nog een one- liner;” Geld
dat ‘over’ is binnen het Sociaal Domein
blijft binnen het Sociaal Domein.
Wethouder Hodselmans (pfh) o.a. van
Openbare Ruimten geeft aan dat er om
te bezuinigen i.p.v. 3 berm -maaibeurten er nog slechts 2 beurten plaats vinden. Wordt de overlast voor de inwoner
te groot dan kan deze de Gemeente
bellen en wordt er actie ondernomen.
Wethouder Schoenmakers (pfh) van
o.a. Sport en Grote projecten geeft een
overzicht van de stand van zaken bij de
Groeve Spaubeek. Hier moet er een z.g.
‘revisie vergunning’ komen en in de
komende periode wordt er weer hard
gewerkt aan de Keutelbeek en worden
er nog gronden aangekocht voor het
traject. Hij zoekt ook oplossingen voor
de geparkeerde trucks en de vol
geparkeerde markt. Wethouder Wachelder (pfh) o.a. van Financiën verdedigt
tegenover de oppositie de uitstekende
uitvoering en controle van de financiële
afdeling van het Gemeentelijk apparaat.
Beek heeft op dit moment ca. 200 leegstaande woningen. Een percentage van
ca. 10% zou in principe gebruikt/
beschikbaar te maken worden voor de
opvang van ‘statushouders’. Binnen het
Sociaal Domein geeft de realisatie van
de kosten als gevolg van de steeds
maar wijzigende voorwaarden een zeer
variabel fluctuerend beeld.

George Stevens

Goede budgettering is een zenuwslopend werk.
Portefeuillehouder Mevr. Van Basten
van o.a. Veiligheid spreekt over de onveilige situaties in Beek. Deze worden
via Boa’s (Bijzondere Opsporingen
Ambtenaren) naar de politie geleid.
Ook zal er worden gesurveilleerd op en
rond landgoed de Haamen. Zij stelt met
genoegen vast dat met de huidige
‘buurt APP’s‘ de inwoners van Beek
zich een stuk veiliger voelen.
En nadat de motie van CDA over de
evenementenhal wordt ingetrokken is
de tijd voor de stemming.
De 2e Bestuursrapportage 2016 en de
Kadernota 2017 worden afzonderlijk in
stemming gebracht en behalen beiden
een meerderheid van de Raad.
Met een kleine stemverheffing, want de
hamer is weg, sluit de voorzitter de vergadering.

Vergadering Gemeenteraad
07-07-2016
AGENDAPUNTEN:
1 Opening en vaststellen agenda.
2 Spreekrecht burgers.
3 Aan de Raad geadresseerde stukken (lijst A), stukken ter kennisname
(lijst B) en uitnodigingen (lijst C).
4 Vaststellen besluitenlijst van de
raadsvergadering van 23 juni 2016.
5 Vaststelling bestemmingsplan
De Beekse Bron.
6 Nieuwe Subsidieverordening.
7 Beschutte participatie en
transformatie Vixia.
8 Evaluaties evenementenbeleid
2012-2015 en promotiebeleid
2013-2016.
9 Jaarstukken 2015.
10 Sluiting - Vragenuur.
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Met dank aan Lindy Wintraecken
L!W! fotografie
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De nieuwe Natuurgidsen van IVN
Met een 15-tal natuurbelevingsactiviteiten onder de noemer ‘Beleef de zomer’ hebben 19 nieuwe Natuurgidsen in
de Westelijke Mijnstreek op zondag 19 juni hun opleiding
op een daverende manier besloten. Een dag tevoren hebben zij na 1,5 jaar studie hun felbegeerde diploma ontvangen.
De slotmanifestatie werd gehouden rondom het asielzoekerscentrum Moorheide en langs de Geleenbeek tot aan
de Biesenhof. Aan het einde van de zonnige dag hadden
53 kinderen en bijna even zo veel volwassen begeleiders
mee gedaan aan activiteiten rondom ‘water’, ‘flora’,
‘fauna’, ‘ontdekken’ en ‘duurzaamheid’.

Dortangs*, Fred Penners,
Marjo Dullens, Irene van
Kempen, Riël Snoep, Marly
Beursgens, Ellie Graafmans*, Jean Engels, Lei Nelissen*,
José Hermens, Neli Kalisvaart, Lilian Keulen, Stuf
Kaasenbrood, Jan Voncken, Herman Winkelhorst, Linda
Schoutelen, Petra Driessen* en Wim Wackers met hun
mentoren en het cursusteam.

De Natuurgidsencursus is georganiseerd voor de 7 IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek. Op de foto de nieuwe
Natuurgidsen (met diploma, vlnr): Carin Menger*, Marion

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Leon Heemels: leon.heemels@gmail.com of 06-22699460
Lieke Muyris: lieke@muyris.com of 06-28148985

* de nieuwe Natuurgidsen van IVN Spau-Beek
Foto: Ben Derks

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

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
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Acteertalent
gezocht voor de
Jeugdzitting op
15 januari 2017
Ieder jaar is de
Jeugdzitting van de
Baeker Pottentaote een
ware happening voor
zowel jeugdige
vastelaovesvierders, de
ouders, maar zeker ook
voor de deelnemende
acteurs.
Want zo mogen de
jeugdige deelnemers
aan de Jeugdzitting wel
genoemd worden. Ze doen er dan ook echt
hun best voor. Vaak gaan er weken van
intensief oefenen aan vooraf!
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Evenementenrooster

2016-2017
15 september
16 t/m 19 sept.
16 september
17 september
18 september
18 september
24 september
24 september

15 december
18 december
18 december
18 december

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Zwem4daagse Beek
10 jaar De Limburgse Boereblaoskapel Oktoberfest Im September m.m.v Wir sind Spitze.
De Limburgse Boereblaoskapel en uit Duitsland, Berthold Schick und seine Allgau6.
BoereBlaos Festijn: Boerebrunch en optreden van 7 uitstekende Blaaskapellen.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Accordeonvereniging Elsloo
Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
Octoberfest met het Open Spaubeekse Kampioenschap Boomstamzagen.
Multifunctioneel Centrum 't Roadhoes in Spaubeek, organisatie: de Auwt Prinse Sjpaubik
Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Dag van ouderen in ASTA. Organisatie Federatie van bonden van ouderen van Beek.
Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
Najaarsconcert met zang en dans door Mannenkoor Beeker Liedertafel,
in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,
gastkoor Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf
Lezing over allergie verzorgd door mevrouw Yola de Vries. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka
H. Mis voor overleden leden en leden van gemengd koor Canta Libre. 10.00 uur in de
kapel te Geverik
Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
Lezing over Sinterklaas door mevrouw Annie Schreuder. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
Kroningsavond van de 65e Lichtkoningin, 20.30 uur in Asta
Thema Concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta cultuurcentrum
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur
St. Lucia weekend
Kerstmarkt, georganiseerd door Gemengd Koor Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur in
gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. Toegang gratis.
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul

2017
27 april

Queensparade Beek

25 september
25 september
29 september
3 oktober
5 oktober
9 oktober
16 oktober

Op zondagmiddag 15 januari 2017 is het weer zo
ver: dan staat er weer een spectaculaire Jeugdzitting op het programma! Tijdens diverse acts
brengen de jeugdige acteurs de toeschouwers
van alles wat: dans, muziek en toneel.
Daarom zijn de Baeker Pottentaote weer op zoek
naar (nieuw) ‘acteertalent’.
Voor de Jeugdzitting van 2017 zoeken zij:
• dansers
• toneelspelers
• zangers
• figuranten
van de groepen 1 t/m 8 van de (Beekse) basisscholen. Zit je niet in Beek op school, maar woon
je er wel? Dan mag je je ook opgeven!
Om de acts in te studeren zal er samen met begeleiders enkele keren geoefend worden; de
data en de locatie(s) worden zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.
Als er teveel aanmeldingen zijn, zal helaas geloot
moeten worden wie mee mag doen.
Mocht het zo zijn dat je wordt uitgeloot: niet getreurd, want onder de afvallers worden er VIP
kaarten verloot! En volgend jaar heb je weer een
nieuwe kans!
Heb jij zin om mee te doen én ben je bereid om
een aantal keer te oefenen, ga dan naar de
website van de Baeker Pottentaote
(www.pottentaote.nl), download het aanmeldformulier, vul dit in en lever het vóór 22 oktober
2016 in bij Stephanie Vroemen-Dircks,
Reinaldstraat 14, 6191 WX Beek.

19 oktober
20 oktober
27 oktober
30 oktober
30 oktober
31 okt. t/m 3 nov.
2 november
5 november
13 november
17 november
20 november
24 november
26 november
10 en 11 dec.
11 december

Vincentiusvereniging Beek
Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood. Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl
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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.

Ouderen en Veiligheid
Wat is een Veiligheidscoach?
Op dit moment wordt een groep vrijwilligers
opgeleid tot Veiligheidscoach omdat wij regelmatig vragen van ouderen horen zoals:
• Wat doe ik als ik op straat of aan de voordeur
wordt aangesproken door een verkoper?
• Aan wie mag ik mijn DIGID, BSN of
banknummer geven?
• Hoe ga ik om met de praatjesmaker aan de
telefoon die ik niet ken?
• Waar stop ik mijn portemonnee veilig weg?
• Hoe zat dat ook weer met veilig pinnen?
Veiligheidscoaches zijn vrijwilligers die speciaal
zijn opgeleid om het veiligheidsgevoel onder
ouderen te verhogen. Zij kunnen u tips en trucs
geven met als doel u weerbaarder te maken in
het dagelijks leven en bewust te maken van
mogelijke risico’s.

Dat kan op verschillende manieren.
Een Veiligheidscoach kan bij u thuis
adviezen, tips en trucs geven maar kan
ook een presentatie geven aan een
groep ouderen of verenigingen.
De opleiding voor deze vrijwillige
Veiligheidscoaches is opgezet door de
gemeente Beek, Partners in Welzijn
en de ouderenverenigingen.
Ook de wijkagenten zijn betrokken bij
het project.
Iets voor u?
Wilt u meer informatie over wat een
veiligheidscoach voor u kan betekenen?
Of wilt u zich aanmelden?
Dan kunt u contact opnemen met
Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn,
via 046 – 45 75 700 of
maatjesbeek@piw.nl.
Aanmelden kan individueel of als groep.

Rectificatie
In de Nuutsbaeker van juli/augustus jl. stond een artikel met de titel ‘Veilig over straat, veilig thuis’. In dit
artikel stond een fout in het e-mailadres. Hierdoor konden uw emails niet aankomen bij de contactpersoon.
Wilt u contact opnemen om te kijken of een Veiligheidscoach iets voor u is? Dan zijn de juiste
contactgegevens: Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn: 046 – 45 75 700 of maatjesbeek@piw.nl

Collecterooster 2017 beschikbaar
Wanneer u als instelling, vereniging of stichting voor een
goed doel geld wilt inzamelen, heeft u een collectevergunning nodig. Bij de verlening van de vergunning let
de gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en
de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste
tijdstip en locatie van collecteren. Om spreiding in collectes
te garanderen is er door het Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk schema opgesteld van perioden
waarin landelijke verenigingen collecteren.
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Plaatselijke instellingen of verenigingen kunnen hun
collectes organiseren in de vrije perioden. Een collectevergunning wordt afgegeven voor één kalenderweek,
zijnde maandag tot en met zaterdag. Het landelijke rooster
voor 2017, aangepast naar de Beekse situatie, kunt u
terugvinden op www.gemeentebeek.nl > Direct regelen >
Collectevergunning. Hier treft u ook de uitgangspunten
die de gemeente hanteert bij het uitgeven van collectevergunningen aan.
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23 november: Vrijwilligersavond
De 9e editie van de jaarlijkse vrijwilligersavond staat er weer aan te komen! Op 23 november
2016 zal het Asta Cultuurcentrum vol lopen met enthousiaste vrijwilligers die weer een jaar hard
hebben gewerkt voor
hun vereniging,
stichting of instelling.
De vrijwilligersavond is bedoeld om deze
mensen te bedanken voor hun inzet.
De besturen van de Beekse vrijwilligersinstellingen ontvangen een brief, waarin ze gevraagd
worden hun vrijwilligers uiterlijk 5 november aan
te melden voor de vrijwilligersavond.
Aanmelden kan dus, zoals elk jaar, alleen via
het bestuur van de vrijwilligersinstelling.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
met Tom Eijkelenberg (info@gemeentebeek.nl
of 046 – 43 89 222).

Virtual Reality
Experience
Met behulp van Virtual Reality (VR) laat de Antidiscriminatievoorziening ervaren hoe het voelt om gediscrimineerd
te worden. De VR-films plaatsen de gebruiker in situaties
waar discriminatie voorkomt, zodat hij of zij dit ervaart
vanuit het perspectief van het slachtoffer.
In de VR-films komen drie thema’s aan bod: leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op grond
van ras/godsdienst en discriminatie op grond van een
handicap.
Zelf ervaren?
Wil u zelf de VR-bril opzetten en ervaren hoe het voelt om
ongelijk behandeld of gediscrimineerd te worden?
Dinsdag 11 oktober is de VR-stand aanwezig van
14.00-17.00 uur in de bibliotheek in Beek.
Meer informatie over de Antidiscriminatievoorziening
Limburg kijk dan op www.advlimburg.nl
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Tour de Limbourg te gast bij
Sportlandgoed De Haamen
Op donderdag 21 juli j.l. was het sfeervolle wielerprogramma van de regionale omroep L1 ‘Tour de
Limbourg’ te gast bij Sportlandgoed De Haamen.
Dit rondreizend televisieprogramma heeft gedurende de gehele tourweken wisselend verschillende andere Limburgse gemeenten bezocht.
Op Sportlandgoed De Haamen presenteerden wij
de sportiefste kant van de gemeente Beek.
Gedurende de draaidag zijn er radio en televisieprogramma’s gemaakt vanuit het sportlandgoed.
Waarbij ook publieke belangstelling van toeschouwers voor het programma ruimschoots
aanwezig was. In het tv-programma zaten
handbikester Laura de Vaan, oud-wielrenner
Aart Vierhouten en Louis Delahaye, trainer van
enige Nederlandse World Tour formatie Lotto NL
Jumbo aan tafel bij L1 presentator Sander
Kleikers.

Tijdens het ruim 30 minuten durende programma werd niet
alleen gepraat over de etappe van die dag maar
werd er ook ingehaakt op de verschillende
activiteiten van Sportlandgoed De Haamen.
Zo werden er opnames gemaakt van de reeds
hernieuwde sportterreinen, het sportzorgprogramma de OZO Carrousel, werd er een
korte kwinkslag gelegd naar de aanstaande
opening van de Oude Pastorie aan de overkant
van de weg en toonde een tiental verenigingen
en beweeggroepen hun sportieve kunsten
tijdens de televisie uitzending. Ondanks de
behaalde tweede plek van Maastrichtenaar
Tom Dumoulin in de etappe van de dag ‘een
klimtijdrit’ was de uitzending en de dag in zijn
algeheel een geslaagd succes.
U kunt de uitzending terugkijken via
www.dehaamen.nl.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Judith van Veen via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl
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Europese Kampioenschappen Parabadminton
(EK) op Sportlandgoed De Haamen
In samenwerking met Provincie Limburg en gemeente Beek wordt in de herfstvakantie op
Sportlandgoed de Haamen de Europese Kampioenschappen Parabadminton (EK) georganiseerd door Badminton Nederland (BN) Regio team Limburg. De wedstrijden van de EK worden
gespeeld op donderdag 27 t/m zondag 30 oktober, 30 oktober is de dag van de finales.
Het toernooi is onderdeel van de internationale kampioenschappen welke door de Badminton World Federatie
(BWF) 2 jaarlijks georganiseerd worden en waarvoor de
BWF aan haar aangesloten nationale
sportbonden een verzoek doet om
als gastheer voor dergelijk evenement op te treden. Het toernooi is
bedoeld voor mensen met een
lichamelijke beperking, er zullen
ongeveer 125 spelers uit een 30-tal
Europese landen meedoen aan
deze EK. De organisatie van het EK
2016 in Limburg zet Beek in heel
Europa op de kaart.

Komt u ook kijken naar mooie, spannende en ontroerende
wedstrijden van de Europese top?
Entree € 2 incl. 1 consumptie (t/m 12 jaar gratis).
Voor meer informatie zie www.parabadminton.eu.

Hopelijk tot 27 t/m 30 oktober!

Aanmelden evenementen voor
gemeentekalender 2017
In december van dit jaar valt de
gemeentegids & kalender 2017 weer bij
alle inwoners in de bus. De kalender zit
boordevol informatie over gemeentelijke zaken én interessante weetjes
vanuit de gemeenschap.
Deze kalender is natuurlijk niet
compleet zonder uw evenementen.
Wij horen graag uiterlijk 30 september
2016 van uw vereniging/organisatie
welke evenementen voor volgend jaar
op het programma staan!
Voorwaarde is dat het evenement
toegankelijk is voor het publiek.
Besloten bijeenkomsten worden niet
opgenomen.
Geef bekendheid aan uw evenement
Het spreekt voor zich dat publicatie in de gemeentekalender
voor bekendheid van uw evenement zorgt. Mis deze
mogelijkheid dan ook niet! Evenementen die voor de
kalender aangemeld zijn, worden bovendien gepubliceerd

op de online evenementenkalender op
www.belevend-beek.nl. Ook worden (een
selectie van) de aangemelde evenementen gepubliceerd op de elektronische
lichtkranten, die op drie plekken in de
gemeente staan.
Mocht de datum van uw evenement op
30 september nog niet bekend zijn, dan
kunt u uiteraard uw evenement ook later
doorgeven voor publicatie op
www.belevend-beek.nl en de lichtkranten.
Vermelding in de gedrukte kalender is dan
echter helaas niet meer mogelijk.
Hoe aanmelden?
Aanmelden van evenementen kan via de website
www.belevend-beek.nl (onderaan de homepage). Mocht u
niet in de gelegenheid zijn het evenement digitaal door te
geven, neem dan contact op met afdeling Communicatie
via tel.nummer 046 – 43 89 222. Geef uw gegevens zo
snel mogelijk door, uiterlijk vóór 30 september a.s.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg
WM-Beek van Partners in Welzijn diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Beek.

Oktober
Mantelzorgthema: Overbelasting Mantelzorg
Als mantelzorger geeft u zorg aan iemand met wie u een
emotionele band hebt. Die betrokkenheid kan voldoening
geven, maar is ook een risico. Mantelzorg kan leiden tot
overbelasting. Want naast de verantwoordelijkheden en

praktische taken die bij mantelzorg horen, is er vaak ook
een emotionele kant. De relatie met de persoon die u
verzorgt, verandert. U bent niet meer alleen partner, kind,
broer/zus of vriend, maar ook verzorgende. Lang niet
iedere mantelzorger raakt overbelast. Maar soms is er
extra risico op overbelasting.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op overbelasting
herkennen en wie kan u helpen?
MFC ’t Raodhoes
Musschenberg 101 Spaubeek
Woensdag 12 oktober van 14.00u tot 16.00u.

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is wenselijk maar niet verplicht.
U bent altijd welkom als u zorgt voor een ander.
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact opnemen met:
Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens, Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4575700 / E-mail: mantelzorg@piw.nl / Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Gesprek ouderenadviseur
Met het ouder worden en het feit dat veel mensen langer
zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen er steeds meer
hulpvragen 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.

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

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Maatje om mee te vissen (V1768)
Voor een cliënt zoeken wij een maatje om mee te gaan
vissen. Meneer is 41 jaar oud en zelfstandig, hij heeft
eigen vervoer, eigen visspullen, een vlotte babbel en
gevoel voor humor. Hij vindt het alleen niet prettig om
alleen te gaan.
• Vrijwilligers voor het boogschieten in Beek (V1762)
Cliënten kunnen vanuit rolstoel of staand boogschieten.
Er wordt ook met hulpmiddelen gewerkt, waardoor deze
sport voor meer mensen toegankelijk is. De activiteit
wordt begeleid door een vrijwilliger, die zelf het
boogschieten beheerst, en de cliënten hierin kan
begeleiden. De huidige vrijwilliger heeft aangegeven te
gaan stoppen.
• Mantelzorgvrijwilliger (V1652)
Steunpunt mantelzorg westelijke mijnstreek zoekt
vrijwilligers die de mantelzorger, woonachtig in de
gemeente Beek, wil ondersteunen.
Hierdoor kan de mantelzorger even een kleine
adempauze nemen en weer energie opladen om te
zorgen voor zijn/haar zorgvrager.
• Kookvrijwilliger (V1757)
In het verzorgingshuis Franciscus komen cliënten in een
huiskamer samen. Een keer per week koken ze samen.
Bij deze activiteit is een vrijwilliger zeer welkom, om
samen te koken en te eten.

• Vrijwilliger activiteiten voor mannen (V1069)
Samen met onze mannelijke bewoners iets leuks
gaan doen, zoals bijvoorbeeld een borreltje drinken,
video kijken, kaarten, dammen, of gewoon een gezellig
gesprek. U praat over leuke onderwerpen die mannen
aanspreken bijvoorbeeld de tuin, de duiven, auto`s enz.
U draagt zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.

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

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

27 SEPT
T/M

8 OKT

RAD VAN

FORTUIN
ZATERDAG 1 OKTOBER
ZATERDAG 8 OKTOBER
Draai aan het Rad van Fortuin en
maak kans op leuke prijzen!

FRÜH-

SHOPPEN

VAN DINSDAG T/M ZATERDAG
maak kans op GRATIS* boodschappen
tussen 10.00 - 12.00 uur
*max. € 200,-

gezellig

boodschappen

winkelen

makkelijk

www.makadobeek.nl

