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Als deze editie verschijnt, zijn alle Koninklijke
Hoogheden bekend.
Namens de redactie en het stichtingsbestuur 
wens ik alle prinsen, prinsessen en hun gevolg,
unne geweldige vastelaovend toe. Maak er iets moois van.

Vorige maand maakte ik de winnaar van 2018 bekend. Jo Nijsten heeft 
ondertussen een leuk presentje ontvangen. Misschien een inspiratie voor 
u allen om eens mee te doen aan de “foute foto”.

Onze facebookpagina wordt aardig bezocht en geliked en er zijn al een 
aantal artikelen geplaatst. Een zeer handig medium als plaatsing in de
Nuutsbaeker niet mogelijk is. Wilt u er gebruik van maken, stuur gerust 
een mailtje.
Zorg wel ervoor dat u dit dan naar het juiste mailadres stuurt.

Vanaf 1 februari 2019 is het Ziggo mailadres vervallen. Blijft u dit 
gebruiken, komt uw mail niet meer aan. 
Het enige, juiste mailadres is: nuutsbaeker@gmail.com

In deze editie ook twee “jubilarissen”.

Slagerij Guido Veugen, en wie kent deze naam niet, viert zijn 50-jarig 
jubileum. Dit heeft hij gedaan door middel van een geweldig, gratis boek, 
genaamd “Onderweg”. Ik heb het boek gelezen en was aangenaam verrast
door de heerlijke verhalen en prachtige foto’s. Een aanrader. 

De tweede jubilaris, Harambee, viert haar 25-jarig jubileum. Een magnifiek
initiatief dat, naar ik hoop, ook ooit haar 50-jarig jubileum mag vieren.

Beide jubilarissen, van harte proficiat. 

Verder in deze editie leuke en interessante artikelen die u wederom een
uurtje van de straat houden.

Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
3 febr. 2019 week 9 - 2019 (25 febr. t/m 2 mrt.)
10 mrt. 2019 week 14 - 2019 (1 t/m 6 april)
7 april 2019 week 18 - 2019 (29 april t/m 4 mei)
12 mei 2019 week 23 - 2019 (3 t/m 8 juni)
9 juni 2019 week 27 - 2019 (1 t/m 6 juli)
11 aug. 2019 week 36 - 2019 (2 t/m 7 sept.)
8 sept. 2019 week 40 - 2019 30 sept. t/m 5 okt.)
13 okt. 2019 week 45 - 2019 (4 t/m 9 nov.)
10 nov. 2019 week 49 - 2019 (2 t/m 8 dec.)
15 dec. 2019 week 1 - 2019 (6 t/m 11 jan. 2020)

Van de Redactie

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)

PROBEER OOK EENS ONZE
KANT EN KLARE STAMPPOTTEN!
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Lieve Beekenaren,

Ons jubileumjaar zit erop. We hebben met veel plezier ons meer dan vijftig jarig
bestaan gevierd, we zitten vijf jaar op de Markt en zelf word ik binnenkort alweer
51. We hebben ons jubileumjaar afgesloten met de uitgave van ons boek
‘Onderweg’.

In dit jubileumboek sta ik stil bij de keuzes die we elke dag opnieuw maken en
welke afwegingen ten aanzien van kwaliteit, dierenwelzijn en milieu daarbij komen
kijken. Daarnaast wilde ik een keer mijn passie voor het vak delen. Ik heb nooit
een beroepskeuzetest hoeven doen. Voor mij was het altijd duidelijk dat ik slager
wilde worden. Ik gun iedereen dat hij op jonge leeftijd zijn of haar passie vindt.

Allereerst dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd. Het boek
geeft daardoor niet alleen een tijdsbeeld van onze slagerij, maar ook van Beek. 
Van het kampioenschap van Caesar, de Paasveemarkt tot Flikken Maastricht op
Ooshaka. 

Ook mijn broer Rico wil ik speciaal 
bedanken voor het idee van dit boek en 
de uitvoering ervan. Er zijn behoorlijk wat
uurtjes in gaan zitten. 
We hebben heel veel leuke reacties gekre-
gen en daar zijn we natuurlijk blij mee. 

In 1965 brachten mijn ouders hun eerste
flyer voor de opening van de winkel rond in
Beek. 

50-PLUS JUBILEUM SLAGERIJ GUIDO VEUGEN

Openingsflyer uit 1965 van mijn ouders voor de
opening van de winkel.

Michel Peters vertelt het verhaal hoe Beek het kampioenschap van Caesar viert in 1971.

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

ELSresidentie   |   Tel. 046 - 46 000 40    |   www.elsresidentie.nl

KIENEN

IEDERE WOENSDAG
EN ZATERDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

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.

afdeling Beek en omstreken
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Vele verbouwingen en een
verhuizing naar de Markt
later, ben ik er trots op 
wat we als team hebben

neergezet. Wij blijven onderweg want gelukkig liggen
er nog genoeg uitdagingen om ons komende jaren in
vast te bijten. 

Bedankt dat we al vijftig jaar op u kunnen rekenen,
Guido Veugen

Ons huidige team.

Cover boek ‘Onderweg’

Pa tussen de dikbillen op de Paasveemarkt.

Sabine vertelt over de opname van Flikken Maastricht op het Ooshaka.
Foto van Marlie Visser.

Wilt u de waarde weten van uw woning? 
Bel dan nu voor een gratis waardebepaling 
van uw woning! 046-4810346

lassoo.nl 

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
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Op Zondagmiddag 23 december 2018 vertrok-
ken rond 13.00 uur het Lucia-Comité Beek met

Lichtkoningin en Hofdames  en Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ naar “de mooiste kerstmarkt in Noordrijn-
Westfalen” in Duitsland, zoals dit evenement in de promotie-
folder trots wordt aangekondigd.  
Belangrijk doel van dit  bezoek is het  in ontvangst nemen van
het Vredeslicht, welk vanuit Bethlehem via Wenen naar
Duitsland gekomen is.   
Het was de derde keer in historie dat Lucia Comité met
Lichtkoningin en Hofdames in Slot Merode aanwezig waren en
de tweede keer dat ook het Vredeslicht in ontvangst genomen
werd.
Maar zeker vermeldenswaard is dat dit de eerste keer was dat
Baeker Kleppermen dit evenement extra glans gaven. Een
heel mooi voorbeeld van de intentie tot samenwerking met an-
dere verenigingen, welke het Lucia Comité nastreeft. 

Wat is Kerstmarkt rondom Slot Merode?

De in de inleiding vermelde betiteling van deze kerstmarkt ver-
wijst naar de eervolle uitroeping in 2011 als zodanig door de
WDR televisie in het progamma ‘ Daheim und unterwegs’.  De
Kerstmarkt 2018 was  de tiende editie  en duurde de gehele
Adventsperiode van 28 november tot en met 23 december
2018. Het Slot Merode ligt in het dorpje Merode, een deel van
de gemeente Langerwehe, en is bereikbaar via de autosnel-
weg A4 tussen Aken en Düren. De afstand vanaf Beek is ca.
65 KM.

Ondanks de voortdurende regen op deze laatste dag van de
kerstmarkt was er een grote belangstelling van het publiek. De
markt zelf was ondergebracht in fraaie kleine houten chalets
op het landgoed rondom het kasteel, dat omgeven is door een
brede gracht, gelegen in een groot park.    
Het slot is van middeleeuwse oorsprong  (12e eeuw) en is één
van de meest prestigieuze van het Rijnland.   
De kerstmarkt is een initiatief van Charles-Louis Prins de
Merode en zijn echtgenote Clotilde Prinses de Merode.
Tevens de eigenaren en bewoners van het Slot.

Vredeslicht van Slot Merode in Duitsland

6
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Bijdrage van Lichtkoningin
en Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’

Om 14 uur werd het hele gezel-
schap uit Beek (ca. 50 personen)
officieel ontvangen  door de
Prins en Prinses op de binnen-
plaats van het Slot. Deze ont-
vangst bestond uit speeches,
overhandigen cadeau door
Lichtkoningin Romy aan de
Prins en Prinses en werd opge-
luisterd door muziek en zang
van de Baeker Kleppermen.    
Daarna volgde een uitgebreid bezoek aan de
Kerstmarkt, ondanks de slechte weersomstandig-
heden.

Na deze rondgang werd het programma voortgezet op de bin-
nenplaats en vervolgens in  de ontvangsthal van het Slot.
Diverse speeches werden afgewisseld met gezang van de
Kleppermen.

Het hoogtepunt van de middag was de overhandiging van het
Vredeslicht door Prinses Clotilde aan Lichtkoningin Romy.

Prins Charles Louis en Prinses Clotilde
waren zeer enthousiast over de aanwezig-
heid van het hele gezelschap en zeker ook
de optredens van de Kleppermen.
Zij spraken de wens uit dat deze aanwezig-
heid zal uitgroeien tot een traditie. Ter af-
sluiting volgde er nog uitgebreide fotoshoot
met alle betrokkenen.  Voor  het vertrek
huiswaarts  werd nog geluisterd naar de
Kerstengel, die vanuit het hoogste toren-
raam van het kasteel de geboorte van
Christus aankondigde en de gasten met
lieflijke gedichten warme kerstgroeten toe-
wenste.
Rond 17.00 uur werd het Slot verlaten en
de terugtocht naar Beek aanvaard met het
brandende Vredeslicht. 
Een prachtige middag werd hiermee 
afgesloten.

Vredeslicht in Gezinsviering Spaubeek op
Kerstavond.

Natuurlijk was het prachtig om het Vredeslicht mee te nemen
naar onze Gemeente Beek, maar dan is het wel
van groot belang dat dit ook weer doorgegeven
kan worden aan de inwoners van Beek.
Het Lucia Comité samen met Lichtkoningin
Romy en de Hofdames hebben het Vredeslicht
een dag later, op Kerstavond, aangeboden in de
Gezinsviering in de kerk van Spaubeek. Alle aan-
wezigen konden aan het einde van de dienst het
Vredeslicht middels kaarsjes meenemen naar
huis.
Deze overhandiging van het Vredeslicht aan alle
aanwezigen was ook een symbolische uiting van
de Vredeswens aan alle inwoners van Beek.
Een heel mooi begin van de Kerstdagen, welk
ook mooi past in de intentie van het Lucia-
Comité: 
‘Een lichtje in donkere dagen’.

Namens Lucia Comité Beek
en Nachtwacht De Baeker Kleppermen,

Jack Broekhoven

d naar Beek
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Als u zin heeft in lekkere en gezonde
groenten ‘uit eigen tuin’, maar niet pre-
cies weet hoe je die zelf kunt kweken,
dan is deze cursus écht iets voor u.  

Het IVN Spau-Beek organiseert deze
Moestuincursus in samenwerking met
het IVN Sittard-Geleen en de
Volkstuinvereniging ‘De Looiwinkel’ en
kost € 30,- per persoon, waarvoor u niet

alleen 3 verzorgde cursusavonden krijgt
(inclusief koffie/thee), maar ook cursus-
materiaal in de vorm van een USB-stick
met de beamer-presentaties. 
Voor echtparen wordt  € 10,- reductie
berekend en IVN-leden binnen de regio
Westelijke Mijnstreek krijgen € 5,-
korting. 
Voor deelnemers die zélf geen moes-

tuingrond ter beschikking hebben, be-
staat de mogelijkheid om één jaar lang
gratis een stukje grond van ca. 45 m2 te
gebruiken in het volkstuincomplex aan
de Arntzstraat in Spaubeek (normale
huurprijs € 7,50 per jaar).

De cursusavonden zijn vooralsnog ge-
pland voor maandag 18 maart, 15 april
en 20 mei 2019 en beginnen steeds om
20.00 uur en zijn uiterlijk 22.00 uur afge-
lopen. 

De cursus is vooral bedoeld voor begin-
nende liefhebbers en wordt gehouden in
het IVN-home ‘Moorheide’, dat is ge-
vestigd in de kelder van het Asiel-
zoekerscentrum Sweikhuizen.

Aanmelding voor de cursus: vóór 28 fe-
bruari 2019 bij Wim Koetsier, per mail
d.w.koetsier@kpnmail.nl of telefonisch
06-12992601, waarbij we naast uw
naam, adres, telefoon en mailadres ook
graag willen weten of u reeds IVN-lid
bent en of u prijs stelt op het (gratis)
huren van een perceeltje aan de
Arntzstraat.

De cursus gaat door als minimaal 10
personen zich aanmelden. We kunnen
maximaal 25 cursisten herbergen; dus:
‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Cursus ’Moestuinieren’ bij IVN Spau-Beek

Marianne Roijakkers

Art Atelier 21 
Beeldend kunstenaar

Burg. Janssenstraat 21
6191 JB Beek
Tel. 06 - 487 186 06
marianneroijakkers@gmail.com

marianne-roijakkers.webnode.nl

Inschrijfformulier Kunst schilderen 

Naam : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Postc./plaats : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr. : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:. : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Maak hier uw keuze:

Dames & heren:
☐ Maandag 11.00 – 14.00 uur € 15,00 per les p.p. 

☐ Donderdag 09.00 – 12.00 uur € 15,00 per les p.p.

Dames:
☐ Donderdag 14.00 – 17.00 uur € 15,00 per les p.p.

☐ Vrijdag 14.00 – 17.00 uur € 15,00 per les p.p.

Inclusief begeleiding en advies & basismaterialen, koffie/thee.
Min. 3 deelnemers per les en max. 12 deelnemers per les. 

VOL = VOL
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Bijna is de winter ten einde, het voorjaar is het zicht. Wil je
in een blakende conditie verkeren als de dagen lengen,
dan kun je direct na de carnaval aan een nieuwe
START TO RUN cursus in Beek deelnemen. 

START:  
woensdag 13 maart 2019 om 18.00 uur. 
De training duurt altijd tot ongeveer 19.30 uur. 
In totaal 12 weken, (maar we houden rekening met de
mei vakantie) en vindt plaats op de atletiekbaan in Beek.
De laatste woensdag (vermoedelijk 5 juni) sluiten we het
Start to Run programma af met een officieel geklokte 
5 of 3 km. Deze wordt gelopen op de atletiekbaan in Beek. 

PROGRAMMA: 
Les 1: Ontvangst  met een consumptie. Praktische zaken
als voeding, kleding, schoeisel en blessurepreventie met
trainingsopbouw, worden besproken en vragen beantwoord.
Hierna maken we ons klaar voor onze eerste training, met
warming up, programma en cooling down. Na de training
krijgen jullie uitleg over de eerste trainingsweek en wordt
het schema per email toegestuurd. 
Les 2 t/m 11: opbouwend schema tot het lopen van 
3 of 5 km. (evt. vakantieweken huiswerk)
Les 12: Afsluiting met het lopen van een 3 of 5 km., diploma
uitreiking met een consumptie en gezellig samen zijn.
Tevens zal er informatie verstrekt worden over de mogelijke
overstap naar de atletiekvereniging en de mogelijkheden die
hier bestaan. 

ELKE LES  18.00 tot 19.30 uur BESTAAT UIT: 
Inlopen
Warming-up
Loopscholing voor langzame verbetering van de looptechniek
Loopprogramma (de kern)
Coolingdown

KOSTEN:
65,00 euro 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: 
elsrovers@gmail.com (trainster)

Vermeld naam, adres en woonplaats en als het kan
je emailadres. 

Op die manier kunnen, voordat de cursus 
begint, een aantal vragen gesteld worden, 

rekening houdend met ieders privacy, maar waar-
door er preventieve informatie bekend is en de kans op

succes groter wordt. 

TRAINER (s):
Start to run wordt gegeven door een gediplomeerde looptrainer
opgeleid bij de Ned. Atletiek bond, die tevens als maatschap-
pelijk werker kennis heeft van geestelijke en verstandelijke en
lichamelijke beperkingen. Er bestaat de mogelijkheid dat ook
een assistent trainer de training mee gaat begeleiden. Ook
EHBO en reanimatie kennis is aanwezig. 

Aarzel dus niet en durf je loopschoenen aan te trekken en 
ervaar hoeveel energie het lopen geeft en hoe gezond het is
voor geest en ledematen.

Voor meer informatie: 
Els Rovers  te  bereiken op Elsrovers@gmail.com of
0642282403 vanaf 20 februari 2019.

Nieuwe START TO RUN cursus 

Weer wunsje 
uch ’nne sjoane
vastelaovend

Maandag 4,  dinsdag 5 en 
woensdag 6 maart zijn wij gesloten

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84
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Op dinsdag 18 december mocht Makado Beek haar
3 miljoenste bezoeker in 2018 verwelkomen. 
Deze speciale gebeurtenis is als een kers op de
taart voor het winkelcentrum dat de afgelopen
jaren een ingrijpende herontwikkeling heeft door-
gemaakt. Alle bezoekers werden dinsdag door het
winkelcentrum bedankt voor hun komst en het ver-
trouwen met feestelijke acts. 

Makado Beek ver w

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck

Beek Geleen
Kerklaan 11b Dahliastraat 9
6191 GM Beek 6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4374664 T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl W: www.fysiotherapiegcn.nl

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK

Dahliastraat 9
6163 CH GELEEN

           Dhr. J. HUIJSMANS
      Mw. A. MAASSEN
 Mw. C. WEIJNEN

Ruim 35 jaar hebben wij met inzet en plezier ons werk als fysiotherapeut in
Lindenheuvel uitgevoerd. Met ingang van 1 januari 2019 gaan wij met
pensioen. Wij bedanken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en
de prettige samenwerking. 
De praktijk en de zorg voor onze patiënten dragen wij over aan
Roel Ghijselinck en zijn team van Fysiotherapie GCN.

                                                             Clementine Weijnen
                                                             en Jos Huijsmans.

Wij danken Clementine
en Jos voor hun jarenlange inzet
en zorg voor hun patiënten.
Vanaf januari staat Roel en zijn team klaar om
jullie met de beste zorgen verder te behandelen.
Om een idee te krijgen wat Fysiotherapie GCN voor
jullie kan betekenen, bezoek onze website: 

Fysiotherapie GCN gaat uitbreiden!

uw
Boerenbond

in Nuth
aan de Markt 12

voor alle honden,
katten en veevoer 
eigen parkeerplaats achterom

Kimberly de Jong en Velayno Kanders plaatsen hun handen in cement.
De afdruk zal verwerkt worden in het winkelcentrum

(Fotograaf: Eric Smeets)
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Makado, eigendom van Syntrus
Achmea Real Estate & Finance,
dankt dit succes aan de drukte
rond de feestdagen, maar voor-
namelijk aan de investeringen die
de afgelopen jaren zijn gedaan 
tijdens de herontwikkeling van het
winkelcentrum. Met de start
bouw in 2015 werd er ruim 7.000
m2 aangebouwd, waaronder twee
lagen parkeerdek. 
In de nieuwbouw zijn de afgelopen
jaren 18 nieuwe retailers verwel-
komd, waaronder Lidl, Bickels,
Rousseau, Van Os tassen en kof-
fers, Hunkemöller, Pieters Dortu,
Holland & Barret, Norah
Womenswear, Verser, Shoeby,
Scapino, Bufkes, Slagerij van
Melik du Chef en Van Dal 
mannenmode. Ook in de rest van
het centrum heeft een groot 
aantal retailformules de heront-
wikkeling aangegrepen om hun
winkel te vernieuwen, zoals C&A,
Shear Barber & Hair, Excentrique,
Miss Etam, Vonken Schoen- en
Sleutelservice, Otelli’s Ice Cream
en Eetwinkel Het Cabrys.

Robert Gerbracht, voorzitter van ondernemersvereniging
Makado Beek: “De succesformule van Makado is het gratis
parkeren, altijd mooi weer en ontzettend veel enthousiaste on-
dernemers. Terwijl er nog dagelijks hard gewerkt wordt aan
een nog beter Makado zorgt die combinatie ervoor dat er zo-
veel bezoekers hun weg naar Makado hebben gevonden. En
ik ben er trots op dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. 

Linda van Son-Bos, Asset Manager bij Syntrus Achmea: “We
zijn ontzettend trots op ons mooie winkelcentrum en de waar-
dering die we krijgen van onze bezoekers. Alle medewerkers in
Makado hebben service en persoonlijke aandacht hoog in het
vaandel staan wat resulteert in veel vaste bezoekers. We staan
klaar voor de volgende miljoen!”

Het vernieuwde winkelcentrum biedt met de uitbreiding meer

dan 70 winkels en ruim 1.500 gratis parkeerplaatsen. Naast
winkelen biedt Makado meer dan voldoende gelegenheid voor
een ontspannen kopje koffie, lunch en diner. Kinderen kunnen
gratis spelen in kinderopvang Maki (geopend van woensdag
t/m zondag). Het winkelcentrum is 7 dagen per week ge-
opend. 
Voor meer informatie kun je kijken op www.makadobeek.nl. 

Nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom in winkelcentrum Makado Beek!

De uitbreiding en revitalisatie van Makado Beek wordt gereali-
seerd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance in nauwe
samenwerking met Apleona Real Estate, Markus Bouwadvies,
Smeets Bouw en de gemeente Beek. 

r welkomt 3 miljoenste bezoeker

Kimberly de Jong is de 3.000.000 bezoeker van Makado in 2018 en was samen met haar neefje Velayno
Kanders naar Makado gekomen (Fotograaf: Eric Smeets)

februari 2019 - NB no. 2:Layout 1  17-01-2019  06:54  Page 11



GEBOORTEKAARTJES, 
TROUWKAARTEN EN MEER!

WWW. P R I N T S Y. N L

februari 2019 - NB no. 2:Layout 1  17-01-2019  06:54  Page 12



13

De mis is een hommage aan
de heilige Cecilia, patrones
van de muziek.
De premiere werd uitgevoerd
in St Eustache, Parijs op 22
november 1855, de feestdag
van de heilige Cecilia.
Gemengd Koor Crescendo
Doenrade heeft deze Messe
Solennelle in 1999 op ver-
schillende locaties in Zuid
Limburg uitgevoerd, samen
met de Koninklijke Harmonie
Ste Cecile uit Eijsden. In 2003
werd de mis weer uitgevoerd
met het orkest Symphonic
Impulse, bij de opening van
de Dag van de Blaasmuziek in
de Pancratiuskerk in Heerlen.
In het kader van het tweehon-
derste geboortejaar van Charles Gounod
heeft Crescendo deze mis in 2018 weer
opgepakt.

Charles Gounod werd op 17 juni 1818 in
Parijs geboren, als zoon van de kunst-
schilder François-Louis Gounod en diens
vrouw Victoire Lemachois, een getalen-
teerd pianiste. 
Van zijn moeder kreeg hij al op jonge leef-
tijd pianolessen. Muziek zou Gounods
toekomst worden, hoewel hij als jongere
aanvankelijk van plan was om priester te
worden.
Gounod had een onrustig karakter. Maar
ook een enorme drive om dingen neer te
zetten en op meerdere vlakken een bui-
tengewoon talent. 
Niet alleen kon hij uitstekend musiceren,
ook was hij een bovengemiddeld goede

tekenaar en schilder.
Gounod is minder bekend dan andere ne-
gentiende-eeuwse componisten zoals
Verdi, Liszt of Wagner. Toch gold hij in zijn
eigen tijd een internationale reputatie.
Hij legde de basis voor een eigen natio-
nale Frans klassieke muziekstijl, los van
Italiaanse en Duitse invloeden. Het soort
muziek dat Gounod tijdens zijn leven
componeerde, schommelde tussen ker-
kelijk-religieuze klassieke muziek en we-
reldse muziek. Charles Gounod brak als
componist door in onder meer Frankrijk,
België en Duitsland en gold in die landen
als een muzikant “van wie alle vrouwen
zijn melodieën zongen en alle jonge com-
ponisten zijn stijl imiteerden”.
Vanwege zijn gewaardeerde composities
kreeg Gounod meerdere onderscheidin-
gen en prijzen.

Op zaterdag 2 februari om 19:00 uur voert Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade
tijdens de mis in Spaubeek de Messe Solennelle van Charles Gounod uit.
Charles Gounod componeerde de Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile,
kortweg de Cecilia mis genoemd, in 1855. Deze plechtige mis in G majeur is ge-
schreven voor drie solisten, een gemengd koor, orkest en orgel.

Na zijn overlijden, op 18 oktober 1893,
viel hem een staatsbegrafenis ten deel.

Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade
zorgt al 72 jaar voor kwalitatief hoog-

staande koormuziek, van klassiek tot mo-
derne koorwerken. Mede daardoor is het
koor een begrip in de wijde omgeving.
Crescendo behaalde vele prijzen in bin-
nen- en buitenland, waaronder zilver op
het internationale concours in
Lindenholzhausen in 1998 en 2003.
Het koor staat al 30 jaar onder leiding
van dirigent Anton Kropivšek, die samen
met pianiste en tweede dirigent
Margreet Wesseling garant staat voor de
muzikale variatie en uitdaging, voor lei-
ding en begeleiding, voor koorscholing
en voor veel zangplezier.
In 2017 werd het koor, na deelname aan
het concours van de Limburgse
Koordagen, uitgeroepen tot Limburgs
beste grote koor van 2017.
Het koor bestaat uit 65 zangers en zan-
geressen uit de hele regio.

Charles Gounod’s Messe Solennele en l’honneur de Sainte Cécile in Spaubeek

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

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw
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Zuid-Limburg is een stukje buitenland in Nederland, dat blijkt
al uit het On-Nederlandse reliëf. Met name het gebied ten
zuiden van het Geuldal is on-Nederlands. 

In de hellingbossen bloeien bijzondere voorjaarsbloeiers als
Daslook, Zwarte rapunzel, Gele anemoon, Lelietje-van-dalen
en Dalkruid. Ertussen groeien diverse soorten morieljes.
Droogdalen, in Limburg grubben genaamd, doorsnijden de
hellingen van het Savelsbos. Ze zijn gevormd door het uitslij-
pen ervan door afstromend regenwater. In de bossen leven
bijzondere dieren als Hazelmuis, Eikelmuis en Wijngaardslak. 

Van een heel ander karakter is het bronnetjesbos bij Elsloo,
hier groeien twee soorten goudveil en leefde de bijzondere
Vuursalamander.

Een ander bijzonder element van het Zuid-Limburgse land-
schap zijn de kalkgraslanden met bijzondere planten als
Wilde marjolein, Duifkruid en Wilde tijm. 

In de buurt van Wijlre en het Gerendal groeien ook diverse
soorten orchideeën, zowel in de graslanden als in de bossen.

Bijzonder is het Geuldal bij Epen met zijn uitgestrekte boter-
bloemrijke graslanden waartussen ook Zinkviooltjes groeien.

Flora en fauna van Z
Op zondag 10 februari is er e

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Stationsstraat 1  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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De lezing is geïnspireerd op mijn
wandelboekje 
“Langs mijnen en groeven” 
10 natuurrondwandelingen door
Zuid-Limburgs mijnverleden. 
Deze boekjes zullen tijdens de 
lezing ook te koop zijn.

Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het 
IVN-home ‘Moorheide’, in de 
kelder van het AZC Sweikhuizen

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

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Zuid-Limburg
r een  presentatie over de flora en fauna van Zuid-Limburg door Olaf Op den Kamp
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De Sint Martinusschool heeft  via STEM-II (www.stem-
2-limburg.nl ), een samenwerking van zeven grote school-
besturen in Zuid Limburg, deelgenomen  aan het  project
“sociaal isolement”  een initiatief van de Rabobank RWM.
Het doel is om een grotere maatschappelijke betrokkenheid
te creëren bij de jeugd (in dit geval de leerlingen van groep 8)
en zo wellicht de lokale leefomgeving te verbeteren. 
Onze school stelt zich open voor vernieuwend onderwijs,
wat betekent dat er ook oog is voor onderzoekend leren,
ontdekkend leren en ondernemend leren.  Wij hebben ons
dan ook vol enthousiasme aangesloten bij dit project. 

Op 20 december is groep 8 onder begeleiding van mij, met
hulp van ouders, een oma en zelfs een zus (lees hierna: hulp-
familie) te voet naar bejaardenhuis Franciscus gelopen. Het
viel de kinderen direct op hoe groot het complex was, gek
hoe je plots anders naar een gebouw kunt kijken waar je al
vele malen langsgekomen bent! Binnen werden we hartelijk
ontvangen met een drankje en wat lekkers. 

In het grand café was er vervolgens alle ruimte en tijd voor de
jeugd en de ouderen om elkaar te ontmoeten en alvast een
praatje te maken met elkaar. Het was te danken aan het
harde werken van het personeel en de vrijwilligers dat de ou-
deren al zo vroeg gewassen en gekleed waren voor de dag.
Om elkaar na deze dag niet zomaar uit het oog te verliezen,
schreven de kinderen en de ouderen kerstkaarten aan elkaar.

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

• 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

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

Groep 8 van BS Sint 
bezoek aan woonzorg c
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De kaarten zijn inmiddels gepost en zullen een dezer dagen
door de postbode bezorgd worden op verschillende plekken
in Beek. Voor sommige ouderen een zeer welkome kerstgroet,
aangezien zij zelden tot nooit post ontvangen.

Daarna zijn de ouderen aan de leerlingen gekoppeld en onder
begeleiding van zorgpersoneel en hulpfamilie zijn de groepjes
aan een speurtocht begonnen in het bejaardenhuis. Een vra-
gentocht die leidde langs vele plekjes binnen het  woonzorg-
centrum waar de leerlingen normaliter nooit zouden komen,
maar die een mooie inkijk gaven in het dagelijkse reilen en
zeilen bij de verzorging van een
grote groep mensen die onder-
steuning nodig hebben. De in-
teractie tussen de kinderen en
de bewoners was prachtig om
te zien. Het omgaan met ie-
mand die qua leeftijd ver bij die
van jou vandaan ligt, vraagt
wat van beide kanten. Maar
gelukkig waren zorgzaamheid,
geduld, nieuwsgierigheid naar
elkaar en empathie deze dag
overal te voelen, een kerstge-
dachte in de praktijk. 

Iets wat voor ons ook nog eens bevestigde dat onderwijs niet
alleen gericht moet zijn op het aanbieden van leerstof, maar
ook ruimte moet bieden voor persoonsvorming. 

Na afloop van de speurtocht was er, voor het vertrek van de
leerlingen, nog een kort samenzijn onder genot van een drankje.
Er werd afscheid genomen van elkaar met de belofte dat we
elkaar in het nieuwe jaar opnieuw zullen ontmoeten. 
Hoe we dat gaan vormgeven weten we nog niet, maar na
zo’n prachtige dag kun je niet anders dan concluderen dat het
samenbrengen van jeugd en ouderen een verrijking is voor
beiden.

Langs deze weg nogmaals een grote dank je wel naar alle me-
dewerkers, vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentrum
Franciscus. 

Audrey Kloet, leerkracht van groep 8 
van bassischool Sint Martinus te Beek.

t Martinus in Beek brengt 
g centrum Franciscus
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Wachte Band’ al vaak op de bühne gestaan. Tom en
Xaviera zijn carnavalist in hart en nieren. Xaviera is al 
jarenlang lid van de Doorzetters en heeft als begeleiding
van de jeugd al vele kids het carnavalvieren geleerd. 
Ook de activiteitencommissie van de Doorzètters kan
sinds geruime tijd op haar bijdrage rekenen. Tom is van
origine een Steinder Bok maar enige jaren geleden 
toegetreden tot het rijk van de Doorzetters.

Het verlangen om prins en prinses te mogen zijn was er al
jaren maar werd sterker en sterker. Dus toen de vraag
kwam of zij in het jubileumjaar de Doorzètters wilden 
voorgaan was er weinig tijd van twijfel. Wel moest er eerst
nog het een en ander geregeld worden om als ondernemer
tijdens de drukke carnaval de scepter te kunnen zwaaien
als Prins en Prinses. Gelukkig hebben zij een prachtig
team waar ze op kunnen bouwen en die het mogelijk
maken om deze droom uit te laten komen. 

Prins Tom I en Prinses Xaviera roepen iedereen op om 
komend seizoen het rood geel en groen hoog te houden
en dit carnavalsavontuur samen met hen te beleven!

Prins Tom I en Prinses Xaviera
CV De Doorzetters

Vrijdag 11 januari komt een grote wens uit: voorop te
mogen lopen en de mensen uit het dorp mee te nemen.
Aan het woord zijn Prins Tom I en Prinses Xaviera, de 
nieuwe heersers van het Neerbeekse Doorzèttersrijk. 
Zij zijn de hoogheden in een speciaal jaar voor de
Doorzètters. Dit jaar vieren de Doorzètters namelijk hun
5x11 jaar jubileum. Een prachtig feit dat niet alleen groot
op alle posters staat maar ook op elegante wijze is 
verwerkt in de kleding van beide hoogheden.

Tijdens een gezellige en drukbezochte zitting in het
gemeenschapshuis in Neerbeek is afscheid genomen van
Prins Ivo I. Nadat Ivo uit de grond van zijn hart “Ja” zei op
de vraag of hij wilde toetreden tot het gezelschap van
Auwt Prinse was het zoetjesaan tijd geworden om de iden-
titeit van de nieuwe hoogheid te onthullen.

De spanning in de zaal is voelbaar als Spik&Span zingen
“veer telle aaf”… En dan, onder een wolk van confetti,
komen Xaviera en Tom plotseling uit de clip gesprongen.
Wat een spectaculaire ontknoping. En wat een kippenvel-
moment als de zaal als één man opspringt en juicht.

De medailles wordt omgehangen, kroontje op het hoofd
en veren op de steek gezet en de scepter overhandigd. Na
het uitspreken van de proclamatie begint onder daverend
applaus de regeerperiode van Prins Tom I en Prinses
Xaviera als 45ste heersers van CV de Doorzètters.

Beide hoogheden zijn geen onbekenden in Neerbeek en
omstreken. Zij zijn de uitbaters van het Asta in Beek en za-
lencentrum Kerensheide/Cafe-Preuverie Pinteliere in Stein.
Als DJ Tom is Prins Tom I al bij vele gelegenheden van de
partij geweest.  En Xaviera heeft als saxoniste bij de ‘Effe

1964
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-  Tabakspeciaalzaak
-  Stoere woonspullen
-  Lederwaren van Bear Design
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiele documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.nl

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl

Op zaterdag 12 januari vond de jeugdzitting in het Doorzèttersrijk te
Neerbeek plaats. Na enkele optredens, waaronder dat van Big
Benny werd afscheid genomen van jeugdprinses Emma.
En toen kwam het moment waar iedereen naar uitkeek…. 
Wie is de nieuwe jeugdprins(es)???

Het begon als een terugblik op 11 jaar uitroepingen door Patrick
(de Klerk) en Rob (Hofkamp). Vermeldenswaardig is dat beide heren
in dit jubileumjaar van de Doorzètters zelf ook alle twee een 11-jarig
jubileum vieren als lid van de Doorzètters. In de terugblik kwamen
vooral de gekkigheden van de twee heren aan bod. Dit viel uiteraard
erg in de smaak van de aanwezig jeugd. De terugblik werd 
afgesloten met het openen van een cadeau. En jawel hoor, het 
cadeau was de nieuwe hoogheid Fleur. Zij regeert dit jaar als
Jeugdprinses Fleur I over de jeugd van het Doorzèttersrijk.

Fleur (Ottenhof) is geboren op 7 juni 2006 in Sittard. Samen met
haar ouders en haar zusje Iris woont zij al haar hele leven in de
Vroenhofstraat in Neerbeek. Ze zit op basisschool De Bron in
groep 8 bij juf Suzanne en Juf Jildau. Stiekem weet ze al naar
welke middelbare school ze volgend jaar zal gaan maar dat wil ze
nog niet verklappen.

Buiten het carnavalsseizoen kun je Fleur tegenkomen in het
zwembad, want ze houdt erg van zwemmen. En ze zegt van 
zichzelf dat ze een echte lekkerbek is. Ze is dol op lekker eten.
Niet frietjes of zo, maar franse kaasjes, slakken en mosselen en
dat soort delicatessen.  Ook gaat ze graag met haar vader naar
vliegshows, en dan niet het langzame werk, maar snelle 
straaljagers. In de vrije tijd die dan nog rest maakt ze graag 
filmpjes op Musical.ly of speelt ze buiten.

Fleur is geen onbekende bij de Doorzètters. Als lid van de jeugdraad
heeft ze al heel wat activiteiten meegemaakt. En nu mag ze dan dit
jubileumseizoen de scepter zwaaien over het jeugdrijk van de
Doorzètters. Toen ze in oktober hoorde dat ze prinses zou worden
was ze superblij. “ik mocht een medaille kiezen met mijn eigen naam
als opdruk. Dat vind ik wel heel bijzonder” zegt ze. Het was wel 
moeilijk al die weken lang aan niemand iets te mogen vertellen, maar
gelukkig kon ze dit geheim wel delen met Kelie, haar adjudante.

Jeugdprinses Fleur verheugt zich erop om samen met Kelie, de
jeugdraad, de Doorzètters en alle carnavalsvierders van Neerbeek de
optocht te lopen, voorop te gaan in de polonaise en er een prachtig
carnavalsseizoen van te maken.

Prins Tom I
met zijn Prinses Xaviera en

Jeugdprinses Fleur I
houden hun prinsenreceptie

op zaterdag 9 februari
Aanvang 20.00 uur

in café De Keulsteeg
(Keulsteeg 43, Neerbeek)

Jeugdprinses Fleur I CV De Doorzetters
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Tiedens ein zeer drök bezochte en sjprankelende
groate zitting in het ASTA-theater aan de mèrt in
Baek is afsjied genômme van Prins Ivo I
(Wintraecken). Het publiek woort getrakteerd op
optraejens van ein keur aan artiesten; o.a. Coen
Janssen, Johan van Gulik, Patronaatknöppele,
Sjpik en Sjpan, het feestteam en natuurlijk de 
welbekende klanken van de Baeker Hofkapel.

‘T hwoagtepunt waor natuurlik de 
oetreuping en instalasie van de nuuje prins van 
‘t Pottentaoteriek: de 25 jaorige Michael Last.

Kômmend vastelaovessèzoen zal Michael Last regére ès Prins

Prins Michael I. 
Michael haet een relasie mit Uschi Schijlen en woont bie zien auwersj
aan de Luther Kingstraat 11 in Baek. 
Prins Michael I is geine onbekènde in ‘t Baekse en zeer zeker neet
bènne de Baeker Pottentaote. Hae haet in ‘t verleeje, deil oetgemaak
van de jeugraod van de jeugprins van de Baeker Pottentaote. 

Teeves is Michael reeds menig jäörke actief ès actief waageboewer
van de groep CV Napoleon van de gelieknamige kroeg, en is dus
auch menig uurke te vènge is in de optochthal van de Baeker
Pottentaote. Hae haet reeds mede de basis gelag aan ziene 
prinsewaage, womit hae ziene zaegetoch geit maake door de
Baekse sjtraote tiedens de groate optoch op vastelaovesmaondig. 
Auch veur anger hand en sjpandeenste is Michael te porren; 
o.a. de  hulp bie de organisasie van ‘t prinsebal. Teeves is hae sinds
kort toegetraeje pès ‘t halcomité. Deese zörge o.m. dat alles gladjes
verlöp in de optochhal, wo de waages waere geboewd veur de
leechstoet èsauch de groate optocht.

Michael is wirkzaam in Mèstreech ès wèrkvoorbereider bie 
machinefabrik Bosserveld; hae zal zien eige prinssjap dan auch
waal pès in de puntjes höbbe verzörg/ veurbereid. Ein angere
passie van prins Michael I is ‘t coachen van ein team van ZVV
Nirbik. In ‘t verleeje haet hae zelf taege ein bèlke getrap bie de
keizerlikke oet de Carmel/ voetbal vereiniging Caesar van z’n
4de tot zijn 20ste, wonao hae de jeug dao is gaon traine.

De liefsjpreuk van Prins Michael I:

“Zènge, sjprènge tot ’t lètste blieve gaon.”
“Dat is, wo veer deese vastelaovend 
saame veur môtte sjtaon!”

Wilt geer Prins Michael I kômme felicitére, dan kènt dat
op zaoterdig 2 mjèrt

in ‘t ASTA-theater aan de mèrt in Baek
vanaaf 20.30 oer.

Wilt geer leever danse mit ziene dorslustige hwoagheid,
dan zeet geer van harte wèlkom op `t PRINSE GALABAL

op zaoterdag 23 fibrewarie auch in ‘t Asta-theater
vanaaf 20.30 uur. 

Baeker Pottentaote installére 
nuuje heerser euver ‘t Pottentaoteriek!!!

20
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Johan Cruijff Arena. Auch sjpeelt hae
gaer op ziene playstation ‘t sjpèl 
fornite. 
Hae haet ‘t vastelaovesblood door
zien aojers sjtruime en haet ‘t dan
auch mit de paplaepel bènnegekrége.
Ziene opa löp dit jaor veur de 33ste
kjaer mit in de groate optoch op 
vastelaovesmaondig.

Jaorliks löp hae van kleins af aan
mit, in de optochten mit de 
vrunjegroep van zien auwèrsj,
zwoawaal bènne èsauch boete ’t
Baekse saame mit ’t ganse gezin;
pap Jeroen, mam Sanne, breurke
Job en zösterke Saar. 
Jeugprins Gijs I zal d’r sjwoan op-
sjtaon tiedens ziene zaegetoch
door de Baekse sjtraote op zondi-
gaovend; ès de leechstoet ter èjre
van häöm wurd georganiseerd. Dit
wordt vas en zéker genéte ès hae
mit z’n vrundjes van de jeugdraod
door de Baekse sjtraote geit trèkke.

‘T motto van Jeugprins Gijs I is;
Ich bèn harsjtikke blie, 
want mit mien 
hofnar aan mien zie,
weurd dit van de Geveriker 
tot in de Baeker sjtraote,
èch vèt en cool sèzoen 
bie de Pottentaote!

Wilt geer jeugprins Gijs I komme
felicitére, dan kènt geer häöm

de hand kômme
sjudde op vriedig 1 mjèrt in café

Benelux, vanaaf 19.00 oer.
Hienao kènt geer auch mit

häöm danse.

Wilt geer allein danse mit jeugprins
Gijs I, dan zeet geer van harte

wèlkom op `t kènjersjprènge op
zondig 17 fibrewarie in

café Benelux vanaaf 14.00 oer.

Zondig 13 jannewarie verangerde 
’t Pottentaote-riek in ware DS-sfere.
Dit waor te bekieke in het Asta-thea-
ter, wo Pottentaote11DS ès thema
veur de jeugzitting op ‘t prègram
sjtông; ongermjèr Mario, Luigi,
Peach, Red, Bomb en Chuck waore
van de 
partie, om op zeuk te gaon nao de
nuuje jeugdprins van de Baeker
Jeugpottentaote. Ein fantastisch
decor zörgde auch dit jaor weer
veur de gooje sfeer tiedens dees
jeugzitting. ‘T ontbraok wèrkelijk
aan niks, om ‘t fjès compleet te
maake. 
Op ‘t einde van de jeugzitting woort
aafsjied genômme van auwt jeug-
prins Pim I (Daemen), wonao Gijs
Akkermans geinstalleerd is gewore
pès

Jeugprins Gijs I
van de Baeker Jeug Pottentaote.
Gijs I wurt ôngersjteund door 
hofnar Joep Sistermanns

Gijs is 10 jaor auwt en zit op 
basissjwoal St. Martinus in groep 7 en
woont in Geverik. 
Hae sjpeelt gaer saxofoon bie de 
keuninklikke  Hermenie St. Caecilia
en trap gaer taege ein bèlke mit zien
teamgenootjes bie Caesar voetbal.
Teeves kiek hae regelmaotig nao zien
favoriete voetbalclub Ajax, wovan
ziene druim is, dat hae de aaftrap
maog verzörge in z’n prinsepak in de
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Pottentaote11DS bie de Pottentaote
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Het is dit jaar 10 jaar geleden dat
Harambee een mini-uitwisseling organi-
seerde. Twee mensen uit Beek, Eric
Wishaupt en Ragna Wetzels, gingen op
reis naar Kenia en ontmoetten daar veel
mensen. 
Eric verbleef in een gastgezin op het
platteland, een gezin met 5 opgroeiende
kinderen. Een van die kinderen was
Eveline; een meisje van 14 jaar. Eric ver-
telde dat ze de hele dag thuis was en
voor het huishouden en de geiten zorg-
de. Hij vroeg waarom ze niet naar school
ging. Er was op dat moment niet genoeg
geld om haar naar school te laten gaan
en daarom moest ze thuisblijven. 
Uiteindelijk hebben haar ouders aange-
klopt bij het Harambee comité in Kenia
en zo werd het schoolgeld betaald en

kon ze naar school. Destijds berichtte
men het volgende over Eveline: 

Eveline is at St. Ursula Secondary
School Kitui. Eveline is in form four
this year, 2011 and has been the best
student in mathematics in form 4 class
leading in her class. She hopes to
pass well in her exams late this year
and join University to do journalism.
Eveline thanks Harambee for the much
help the team has accorded to her wit-
hout which it could be hard to com-
plete her education.

Zo te lezen een meid met veel potentie
en als je bedenkt dat wij hier met onze
vrijwilligers dat geld bij elkaar brengen,
mogen we wel trots zijn. 

In 2019 bestaat Harambee al 25 jaar! We gaan het in de loop van het jaar
vieren en we hopen dat u dan ook meer over ons in de Nuutsbaeker kunt
lezen. Het verhaal voor deze editie gaat over een van de leerlingen in
Kenia die we hebben gesteund en twee leuke initiatieven die in Beek
worden ondernomen om schoolgeld in te zamelen. 

3 jaar geleden ging een van onze kinde-
ren op vakantie naar Kenia. Ze kwam in
contact met Eveline en ze werden dikke
vriendinnen. Ze appten, mailden en bel-
den veel met elkaar. Toen ik zelf vorig
jaar in Kenia op vakantie was, zocht
Eveline me op om kadootjes voor mijn
dochter mee te geven. Toen ik haar ont-
moette herkende ik haar niet. Ik had nog
het beeld in mijn hoofd van een klein,
jong bescheiden meisje maar daar
stond een moderne, hippe Afrikaanse
vrouw voor me! 

Harambee 
25 jaar
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Ze was verhuisd van het platteland naar
de moderne hoofdstad Nairobi en stu-
deert nu aan de universiteit van Nairobi.
Haar studie is gericht op natuurbehoud
en klimaat. 

Eind vorig jaar hoorde ik dat Eveline
naar Nederland zou komen om in
Wageningen een cursus te volgen van
drie maanden. Alleen al het feit dat
Eveline naar Nederland kon komen was
al een droom van vele Kenianen die wer-
kelijkheid werd. Eveline heeft via de uni-
versiteit Nairobi een beurs gekregen om
dit mogelijk te maken.
Vanuit Harambee willen
we natuurlijk graag weten
hoe het met haar gaat. 

Onze dochter nam haar
een weekend mee naar
Limburg en ze was bij ons
te gast. Ik vroeg haar of ik
haar mocht interviewen
zodat we haar verhaal
konden vertellen aan
onze Harambee-achter-
ban in Beek en omgeving.
Ze twijfelde hier over,
vandaar dat haar naam
niet bekend wordt ge-
maakt. 
We hebben wat gespro-
ken over haar leven en
het verbaasde me dat ze
niet wist wat Harambee
was. 
Na mijn uitleg over Ha-
rambee viel ze een beetje
stil. 

Ik had me niet gerealiseerd dat haar
ouders haar waarschijnlijk nooit verteld
hebben dat zij niet zelf, maar een
organisatie het schoolgeld voor Eveline
betaalde. Iedereen heeft zo zijn trots,
dat is te begrijpen. 
En de vraag blijft open: zou Eveline tot
hier zijn gekomen als Harambee niet
had kunnen steunen? 
Wat in ieder geval zeker is dat we haar
een duwtje in de goede richting hebben
kunnen geven en dat is waar Harambee
ook voor staat! 
Harambee = samen vooruit!

En op deze plek wil ik iedereen
die zich inzet voor Harambee,
doneert aan ons, of die spullen
kopen van Harambee, 
bedanken: 
Asante Sana: Hartelijk bedankt!

Afgelopen kerstperiode verkocht de
brocante winkel Sjieke Kroam tegenover
de kerk in Beek mooie stoffen tassen,
schorten, vlaggenlijnen en kussens voor
Harambee. Wij hebben alle spullen die
we verkopen het hele jaar door in de op-
slag en verkopen alleen op markten. 
In december bood de Sjieke Kroam ons
aan om ook de rest van het jaar spullen
van Harambee te verkopen, dus bij deze
is iedereen er tijdens winkeltijden van
harte welkom!

Wat we in deze Nuutsbaeker ook graag
willen vermelden is een ander bijzonder
initiatief dat voor Harambee heel waar-
devol is. We hebben een vaste donateur
die het hele jaar door kleingeld bewaart
in een jampotje. Elk jaar krijgen we dus
een potje muntjes overhandigd en de
gever verdubbelt het bedrag wat er in
het potje zit. Misschien een leuk idee
voor anderen.

Wordt vervolgd.
Matje Mattheij

Meer weten?  
kijk op www.harambee.info of 
mail met harambee@live.nl
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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 een bibliotheek bij u 
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

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

mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
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-  Tabakspeciaalzaak
-  Stoere woonspullen
-  Lederwaren van Bear Design
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiele documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.nl

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 een bibliotheek bij u 
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

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

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

Oplossing van de januari editie:

Waar? Neerbeek kruising Fattenbergstraat
Wat mist: ut benkske

Correcte inzenders: 
Leo Snel, Netty van den Molengraaf, John van den Berg, Mia Drummen, Jo Nijsten,
Marianne Schwachöfer, Ria Tummers, Netty Hendriks, José Jansen, Wim Dormans,

Jack Beaumont, Carmen Bijlmakers, Dave Tegelaers, Mien Kubben, Ben Wallink,
Lily Peters, Rezie van Geneijgen, Ella Pauw. Piet Pijls, Hilde Hofkamp-Thomassen,

Ria Smeets, Hub Schrouff, Marjan Janssen, Guus Muijters en Maria Demandt.

Bovenstaand wederom een “foute” foto. Onze vraag: Wat mist er op deze foto?

Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

De foute foto van Loe
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Honderden deelnemers verzamel-
den zich zondagmorgen 11 novem-
ber 2018 op de idyllisch gelegen
boerderij Printhagen van de familie
Bruls. De voorspelde regen bleef ge-
lukkig uit en zelfs de zon liet zich uit-
gebreid zien. Jong en oud genoten
van het mooie parcours rondom
Genhout. Het regende op Facebook
complimenten voor de mooi uitge-
zette tocht. Ook de goede verzor-
ging onderweg was weer vanouds.
Pechgevalletjes werden door het
team van Roger Wijnen Sportief
Fietsen vakkundig verholpen.

De opbrengst van de Roger Wijnen
Toertocht, georganiseerd door 
stichting Alpe du Genhout, kwam
wederom geheel ten goede aan een
goed doel. Dit jaar had de stichting
Alpe du Genhout gekozen voor
Limburg hoort zo. Op zaterdag 29 december werd tijdens een feestelijk diner op kasteel Hattem de cheque uitgereikt door 
Elly van Wunnik en Thea Deuzings. Met dit geld kan de stichting Limburg hoort zo, activiteiten organiseren om slechthorende
mensen samen te brengen.

Noteer alvast in de agenda: 10 november 2019 staat de Roger Wijnen ATB Toertocht weer op de planning.

Stichting Limburg hoort zo, 
krijgt een mooie cheque
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De Artamuse Bigband is sinds begin jaren '90 een van
de vele ensembles van Artamuse, het centrum voor
muziek, dans en cultuureducatie van de Westelijke
Mijnstreek. De thuisbasis van de band is de muziek-
school te Beek.  
De Bigband treedt regelmatig op bij diverse activitei-
ten in Limburg. Het repertoire bestaat uit swingnum-
mers uit de 50’-er en 60’-er jaren, gecombineerd met
pop- en latinnummers. De samenstelling is sinds de
oprichting regelmatig vernieuwd, maar kent zeker ook
een aantal ‘die hards’. Door die combinatie blijft de
band boeien en zich ontwikkelen. 

Wij willen graag ‘Big’ blijven en zijn daarom
op zoek naar nieuwe bandleden op
saxofoon, trompet, trombone en gitaar. 

Lijkt je dit wat, kom dan eens luisteren
of meedoen met een repetitie op zater-
dagochtend van 9.30 tot 11.00 uur,
Muziekschool Beek, Dr. Stassenstraat
88, 6191 VP Beek. 
Je kunt ook contact opnemen met 
muzikaal leider van de bigband 
Eric Voncken
(eric.voncken@artamuse.nl). 

Wie kent Wie december 2018

Artamuse BigBand

Per 1 februari 2019 ga ik verhuizen.

Nieuw adres:

Elsstraat 33 te 6191 JW Beek (Back2Balance)

Tel: 06 20 89 71 61

info@bekkenfysiotherapie-smeets.nl

De bekkenfysiotherapeut

helpt met diagnostiek en behandeling van klachten in het

gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug

1 Maart 1956 was de dag van een
waarlijk bijzonder jubileum, n.l. het 
25-jarig presidentschap van President
Mr. A.M.A.H. Imkamp.

Foto gemaakt ten huize van de jubilaris.
v.l.n.r.: 
1e rij: H. Hoppers, F. Senden, 

Mr. Imkamp, Mevr. Imkamp,
Pater Andreas, A. Lemmens.

2e rij: J. Klinkers, L. Crombag, 
H. Frissen, P. Cobben, 
Th. Cornelussen, W. Caris, 
H. Janssen, F. Corten, 
H. Budé, M. Schols, J. Debey.

3e rij: L. Soons, J. Slangen, H. Bruls,
J. Goossens, W. Stassen, 
L. Vossen.
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto.

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep 

bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

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

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 154

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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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GEBOORTEKAARTJES, 
TROUWKAARTEN EN MEER!

WWW. P R I N T S Y. N L
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Dit jaar wordt een geweldig jaar voor zowel
de QueensParade als de gemeente Beek.
2019 staat in het teken van de jubileum edi-
tie van de QueensParade. Deze 15e editie
zijn kosten noch moeite gespaard om u een
spektakelstuk voor te schotelen. Dit vergt
nogal wat voorbereiding, zeker omdat de
QueensParade tot de grote evenementen in
Beek behoort. 

Uniek in Nederland, 3 korpsen, 
150 muzikanten Kunst & Genoegen uit
Leiden treden samen op tijdens één evenement. 
K&G Show & Marchingband, Jong K&G en K&G3. 

K&G Show & Marchingband

De Show- & Marchingband K&G, het paradepaardje van de
vereniging, is opgericht in 1928 en sinds de jaren ’70 uitge-
groeid tot een orkest met een bezetting van trommels, slag-
werk, piccolo’s, dwarsfluiten, saxen, trompetten, trombones,
baritons en sousafoons. 

Het ongeveer 80 leden tellende korps speelt  stevige marsen
voor op straat, showmuziek (thema: “British Pop” en “Another
Night At The Opera”), finale- en concertwerken.  

Het orkest heeft in zijn 90-jarige bestaan deelgenomen aan
vele optochten, defilés en taptoes in binnen- en buitenland  en
was te zien in tv uitzendingen. 

Ook traden zij een aantal maal op voor leden van het Koninklijk
huis, o.a. bij het huwelijk van kroonprins Willem Alexander met
prinses Máxima en voor de toenmalige president van de USA,
de heer Bush sr., tijdens diens bezoek aan Leiden.

Jong K&G

Jong K&G is opgericht op 1 april 1954 en is in de loop der tijd
uitgegroeid tot een toonaangevend orkest in binnen- en bui-
tenland. 

De jongens, variërend van 9 tot 16 jaar, treden op tijdens tap-
toes en optochten én draaien hun hand ook niet om voor een
concert. 
Jong K&G staat bekend om zijn karakteristieke K&G-geluid,
exercitie en hun muzikaal hoog niveau.

Bij een eerder optreden in Beek wist Jong
K&G het publiek “op de banken te krijgen”
wat met een daverend en langdurig applaus
werd beloond.

K&G 3

Het orkest bestaat grotendeels uit leden die
vele jaren hun sporen hebben verdiend bij
Jong K&G en de S&MB K&G, sommige al
meer dan 50 en 60 jaar. 

Daarnaast bestaat het orkest uit leden die bij andere orkesten
hun sporen hebben verdiend. Samen vele jaren muzikale erva-
ring en dat is te merken aan het steeds maar weer stijgende
niveau van dit orkest.

De 43 leden van K&G 3 spelen muziek uit musical-, film-, pop,
Latin- en dansmuziek, maar ballades en klassieke muziek wor-
den ook gespeeld. De bezetting bestaat uit trompetten, trom-
bones, baritons, bassen, saxen, dwarsfluiten, een basgitaar en
slagwerk. 

In de volgende editie krijgt u een voorproefje van ons middag-
programma. Reserveer zaterdag 27 april alvast in uw agenda
en kom naar Sportlandgoed De Haamen want Koningsdag
vier je in Beek!

www.queensparadebeek.nl

Avondprogramma QueensParade Beek
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Kortingspas BeneFits
Voor een gezond en gelukkig leven thuis

Aanbiedingen van betrouwbare dienstverleners 
aan huis, lokale winkels, sportscholen, pretparken 

en nog veel meer. Workshops, activiteiten 
en coaching op onze locatie aan de Raadhuisstraat 27 in Beek.

Telefoon 046 - 204 06 28 | E-mail info@bene-fits.nl 

www.bene-fits.nl 

Loop
vrijblijvend 

bij ons
binnen!

Krijg met uw Kortingspas van BeneFits
5% korting op de basis- en aanvullende verzekering bij CZ
(Geldt niet voor collectief verzekerden en CZ-directverzekerden)

Voor
€ 20,50
per jaar

per gezin

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

15e jaargang nr. 2 (februari) 1989 

... Carnaval is voorbij. Ook de Nuutsbaeker kijkt pagina-
groot terug op dit evenement. En zoals burgemeester
van Goethem verwoordde op de raadsvergadering van
9 februari, daags na het hiëringe biete: ”Geen enkele
wanklank hebben wij gehoord in Beek. Terwijl in de 
omliggende gemeenten diverse problemen waren, heeft
men in Beek carnaval gevierd zoals het hoort.“ 
Voor Frits Mennens was het de laatste keer dat hij hoog
op de wagen van de raad van elf stond. 
In de carnavalsgezet stond het mooi verwoord:
”Offesjeel trooj’r aaf. Ging zaogezag in konklaaf.
Mae’ne kebeijer zal ‘r veur Baek ummer blieve.” 

... Hoofdredacteur Frans Augustus overhandigde het door
hem samengestelde eerste jaarboek van de gemeente
Beek  aan burgemeester van Goethem.

... En een inwoner van Beek bekritiseert de handelwijze
van pastoor Quanjel die hem de communie weigerde
omdat hij kauwgum in de mond had.

... Op 23 maart 1949 werd het Kath. Vrouwen Gilde (KVG)
opgericht. Een robijnen jubileum om feest te vieren.

... Nog even een pluim voor de redactie: Frans Augustus,
Mia de Koning, Hub Augustus, John Bannier, Frans
Derhaag, Herman Kurvers, Henk le Rütte en Peter
Thomas.

... Uitvoerig is de beschrijving van “Een statig pand aan de
stationstraat in Beek.”  
Op nr. 10-12  huis Aardening-Damoiseaux. Ook een
vluchtadres voor joodse onderduikers die zich tijdens
een razzia in een koker in de kelder konden verschuilen.

... John Bannier belicht steeds de raadsvergaderingen in
zijn rubriek “Wist u dat...”. 
Dat Hobbelrade zwaar belast gaat worden als Voncken

aan de Manegeweg een manege gaat bouwen... 
Dat Jan Dekker de conclusie trekt dat het parkhotel 
gesloopt gaat worden… 
Dat dit agendapunt veel vuurwerk bracht... 
Dat Cor Vorstenbosch zich afvroeg of de 8 nieuwe 
woningen in Genhout dienden om het woonwagen-
kamp af te schermen... 
Dat mannen ook zwangerschapsverlof kunnen krijgen.
Dat dit dan wel met de eigen verlofkaart moet...

... Wat waren de straten van Beek gezellig versierd 
tijdens de carnavalsoptocht. In de Veldekelaan had
zelfs iemand de was buiten gehangen.

... In 1988 geen sportvrouw in Beek. Veel mannen belden
ons op met de vraag of hun vrouw niet in aanmerking
kon komen. We zullen de jury vragen of het criterium
een beetje verlegd kan worden.

... T.S.M.K.Lucia gaat een inzamelingsactie houden voor
de aanschaf van uniformen en instrumenten.

… De Beeker Liedertafel bouwt aan de viering van haar
eeuwfeest.Op korte termijn een belcantoconcert in de
Odiliakliniek in Geleen, en de feestelijke jaarvergadering.
In april een jubileumconcert in de ASTA en een 
euregio-concert in het Staargebouw in Maastricht. 
Ook de opluistering van Koninginnedag. 
Het jubileumboek wordt ook een topper.

... Stichting Promotion Caesar gaat een club van honderd
oprichten. 
Voor 100 gulden kunt u al lid worden. U krijgt er vanal-
les voor terug. Dat hoort u als u zich nu laat inschrijven.

Ik ben al weg. 

Tot ziens in de bestuurskamer voor koffie… 

Japo
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sale
Lekker wone n voo r ee n le uke prijs

sale

NIEUW!
in onze coll  ectie

sale
Samos

3-zits in stof  
vanaf 999,- voor

899,-

designpoot
100,- meerprijs

standaard poot

VEFATO-MOTKE MEUBELEN
Printhagenstraat 3 • 6191 PS Kleingenhout (Beek) • Tel.: (046) 437 30 44 • Fax: (046) 437 74 86 • www.vefato.nl
Openingstijden Maandag: gesloten • Dinsdag t/m Vrijdag: 10 tot 18 uur • Zaterdag: 11 tot 17 uur

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen gelden t/m 28.02.2019.
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Even ementen carnaval

2 febr. Rondbrengen Bookejstok CV de Doorzetters
2 febr. 1e Seniorenmiddag voor alle 50+ers in de Gemeente Beek
3 febr. Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek, 11.11 uur
8 febr. Seniorenavond in Woonzorgcentrum Franciscus, 

aanvang 19.00 uur
9 febr. Prinsen receptie CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 19.00 uur
10 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, MFC 't Raodhoes, Spaubeek
13 febr. Gezellige carnavalsmiddag georganiseerd voor leden van de

Zonnebloem, Centrum WenG  en KVO-ers in het 
gemeenschapshuis te Neerbeek, aanvang 13.45 uur.
Andere geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.
Entree € 3,50, inclusief 1 kop koffie/thee met cake

16 febr. Thema ball CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 uur
16 febr. Prinsereceptie Prins Max II en Jeugdprins Jeanot I, 

CV de Sjravelaire
17 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux, 14.00 oer
20 febr. Verkoup Vasteloavesgezet “De Pottentaot”
23 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote mit aanwezigheid van 

Die Glinken oet Gundelfingen, Asta Theater, 20.30 oer
24 febr. Heilige Carnavalsmis

Graote Optoch door de Genhouter straten, CV de Sjravelaire
25 febr. Pyjama-frühshoppe, CV de Sjravelaire
26 febr. Aankoms Blauw Sjuut gemeinte Baek, 

15.11 oer MFC Sjpaubik
1 maart Auwt prinse bal CV de Doorzetters, Café de Keulsteeg 21.00 oer
1 maart Sjwaolecarnaval OBS de Kring

1 maart Jeugprinserecepsie mit aansjleetend Jeugprinsebal 
Baeker Pottentaote, Café Benelux, aanvang 19.00 oer

2 maart Sjleuteleuverdrach, Asta Theater 18.00 oer
2 maart Prinserecepsie Baeker Pottentaote, 

Asta Theater 20.30 oer

Carnaval: 3, 4 en 5 maart

3 maart Grote optocht CV de Kwakkerte, Spaubeek
3 maart Carnavalsmis de CV Doorzetters, Sint-Callistus Kerk
3 maart Sjravele mit de Sjravelaire
3 maart Leechsjtoet & Leechsjtoet Live Baeker Pottentaote, 

Baekse Sjtraote, 19.00 oer
4 maart Groate Optoch Baeker Pottentaote, Baekse Sjtraote 

14.11 oer
4 maart Jeugdbal CV de Doorzetters, Café de keulsteeg 16.00 uur
5 maart Vaan Sjtrieke Baeker Pottentaote, 

De Pottentaot 23.45 oer
5 maart Optocht Neerbeek CV de Doorzetters, 14.11 uur 
5 maart Genhouter carnaval en afsluiting seizoen 2018/2019, 

CV de Sjravelaire
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GEBOORTEKAARTJES, 
TROUWKAARTEN EN MEER!

WWW. P R I N T S Y. N L
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10 februari Sigarenindustrie in Beek, presentatie door Paul Mennens in de Oude
Pastorie, 11.00-13.00 uur

12 februari GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai

17 februari Vriendenviering: Koperensemble Cupros, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,
Genhout

21 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Francis-
cus 19.00 uur

2 maart Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos
Heim Neerbeek

13 maart KVG Lezing over het leven van Edith Stein, door 
Fientje Nijsten-Lemmens. Brasserie "De Poort", 19.30 uur

16, 17, 22, 23, 24 mrt. Ons Genoegen speelt Sterallures. Voor tijden en locatie zie Facebook 
en/ of de persberichten.

17 maart Vriendenviering: Vocaal Group Mes Amie Amby Maastricht, 9.30 uur, 
St.- Hubertuskerk, Genhout

23-24 mrt. en Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Uitvoering van klucht in drie bedrijven 
30-31 maart in het MFC te Spaubeek. aanvang 20.00 uur
29-30-31 mrt. Toneelvoorstelling/ blijspel van Speelgroep het Nieuwe Masker Beek

in Asta Theater Beek, aanvang 20.00 uur.
28 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 maart Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek
1 t/m 4 april Zomerkleding beurs, MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
6 april Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
7 april Concert & Kunst  in de St.Hubertuskerk Genhout, aanvang 14.30 uur
7 april Paasveejaarmarkt
9 april GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
10 april KVG Lezing over America: gewoontes, historie, cultuur, Rob Huver.

Brasserie "De Poort", 19.30 uur
14 april Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
14 april Op bezoek bij de boerderij, een wandeling vanaf de Oude Pastorie, 

org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
24 april KVG Lezing over de natuur in Limburg door Servie Roebroek. 

Brasserie "De Poort", 19.30 uur
25 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
27 april QueensParade, Sportlandgoed De Haamen
4 mei Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis

Oos Heim Neerbeek
7 mei GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
11 mei  Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek

Asta Theater aanvang 19.30 uur
15 mei KVG Lezing over Johanna Vasconceles door Regina van Romondt. 

Brasserie "De Poort", 19.30 uur
17 mei Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 
17 mei Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond.

Schutterij St. Laurentius Spaubeek 
18 mei Hosa am Samtag met WIR SIND SPITZE, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 
19 mei Vriendenviering: Zangvereniging Orpheus Nuth, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout
19 mei Bondschuttersfeest St. Gerardus, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
23 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
1 juni Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
2 juni Natuurontwikkeling in  'De Brounen’, een wandeling vanaf de Oude

Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur

Evenementenrooster 
2019

4 juni GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai

15 en 16 juni De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof 
16 juni Vriendenviering: Vrouwenkoor Pro Musica Schinveld, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout
27 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
30 juni Garagesale in div. Beekse straten, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
30 juni Jaarlijkse Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek,

van 9.00 uur tot 15.00 uur  
6 juli Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
7 september Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
8 september Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia 

Spaubeek
10 september GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 t/m 16 sept. Zwem4daagse
15 september Vriendenviering: Francis Chorum Kamerkoor Rekem, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout
26 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
28 september Partyband Tonca Asta Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
29 september Route van de bevrijders in 1944, een wandeling vanaf de Oude 

Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
2 oktober KVG Het hoe en waarom van ons bloed door Yvonne Henskens en 

René van Oerle. Aanvang 19.30 uur in Brasserie "De Poort".
3 oktober KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven. 

Brasserie "De Poort", 19.30 uur
5 oktober Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
6 oktober Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert  - duo Almeh Luz - 

in de Sint Hubertuskerk Genhout, aanvang 15.00 uur
15 oktober GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
20 oktober Vriendenviering: Gemengd Koor Paluda Hoensbroek, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout
24 oktober Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
27 oktober 33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, 

start Ooshaka Molensteeg Beek
31 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
4 t/m 7 nov. Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
6 november KVG Muzieklezing door Maurice Wiche. Aanvang 19.30 uur in 

Brasserie "De Poort".
12 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
2 november Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
17 november Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout
28 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantus Franciscus 19.00 uur
7 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis

Oos Heim Neerbeek
15 december Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,

Genhout
21 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.  

Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.
31 december Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
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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.

Op donderdag 3 januari jl. vond in ’t Kaar in Beek de nieuwjaarsreceptie

plaats. Net als voorgaande jaren was de receptie weer gezellig en druk be-

zocht. Het college bedankt alle inwoners die de moeite namen om te komen

en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dankzij u werd het een ont-

zettend leuke avond. 

In haar nieuwjaarstoespraak

deelde onze burgemeester een

hartenkreet met ons: handen

af van onze hulpverleners! 

Zij riep 2019 uit tot het jaar van de hulpverlener. 

Wilt u haar speech nalezen? 

Dat kan op onze website: www.gemeentebeek.nl.

Volgt u ons al op Facebook? www.facebook.com/uwgemeentebeek   

Nieuwjaarsreceptie gemeente Beek

Fijn dat u er was! Foto’s: Annemiek Mommers
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De zakken zijn geleverd om ten tijde van

sneeuwval en ijzel de verkeersveiligheid 

op en rond de school te verbeteren.

Wethouder Schoenmakers: “Als er 

gestrooid wordt dan zijn de doorgaande

wegen en fietspaden als eerste aan de

beurt. Bij scholen moet handmatig worden

gestrooid en daar komt RWM niet of 

nauwelijks aan toe. Door de scholen

strooizout te verstrekken, kunnen ze

voortaan zelf de toegang tot de school 

ijsvrij houden.”

Schooldirecteur Kim Tholen is blij met het

aangeleverde zout. “Mocht het nodig zijn

dan komen we gewoon een halfuur eer-

der naar school om het zout te strooien”,

zegt ze monter. “Want het is belangrijk

dat onze kinderen, 285 stuks in totaal, 

de school veilig kunnen bereiken. En ook

ouders die hun kinderen naar de kinder-

opvang of peuterspeelzaal brengen 

moeten dat zonder glibberpartijen kunnen doen. Dus ja, ik 

ben er blij mee.”

Het is maar te hopen dat het dit jaar nog gaat sneeuwen of

ijzelen. “Want”, zegt wethouder Schoenmakers, “na dit jaar

gaan we deze pilot evalueren en als het een succes blijkt, dan

gaan we ermee door.” Directeur Tholen: “Als dit jaar net zo

koud begint als 2018, dan zullen we ze vast nog wel nodig

hebben.” Mocht het gaan sneeuwen of ijzelen en de 25 kilo

zwaar wegende zakken raken op, dan krijgen de scholen

extra zout aangeleverd. 

Gemeente verstrekt strooizout aan Beekse basisscholen
Wethouder Hub Schoenmakers bezorgde in januari hoogstpersoonlijk vijf grote zakken strooizout bij
schooldirecteur Kim Tholen van Brede Basisschool De Bron. De zakken zijn bedoeld om de stoep en 
toegang naar de school ijsvrij te houden wanneer het sneeuwt of ijzelt. Alle Beekse basisscholen kregen
gratis zout. 

De Spaubeekse Schutterij Sint Laurentius be-

staat dit jaar 400 jaar. Dat wordt gevierd van

17 tot en met 19 mei met een feestweekend

‘Sjpas in Sjpaubik’. Tijdens dat weekend staat

Spaubeek met een Kinderschuttersfeest, 

Limburgse Aovend en een Bondsschutters-

feest bol van de feestelijke activiteiten. 

Mini-documentaire
Ter ere van het 400 jarig bestaan is in 

samenwerking met de gemeente Beek een

prachtige mini-documentaire gemaakt over

Schutterij Sint Laurentius. Benieuwd? 

Neem dan eens een kijkje op www.euregiobizz.be. 

Schutterij Sint Laurentius bestaat 400 jaar: 
feestweekend Sjpas in Sjpaubik!
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Mantelzorgwaardering: wat is het?
De gemeente Beek wil met een eenmalige jaarlijkse financiële

bijdrage haar waardering uitspreken voor de zorg en inzet van

mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente

Beek. De gemeente heeft de regeling voor de jaren 2018-

2021 vastgelegd. Deze financiële bijdrage kunt u jaarlijks aan-

vragen. Uw mantelzorgwaardering voor 2018 kunt u tot en

met 30 april 2019 indienen bij de gemeente Beek.

Welke voorwaarden zijn er?
Als zorgvrager kunt u via een aanvraagformulier voor uw

mantelzorger een eenmalige mantelzorgwaardering aanvra-

gen van € 100 per jaar. Hieraan zijn wel een aantal voorwaar-

den verbonden. De belangrijkste zijn:

• De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantelzor-

ger mag in een andere gemeente wonen.

• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per

week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt of is

verleend.

• Er kan jaarlijks maximaal één mantelzorgwaardering aan-

gevraagd worden.

• De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Man-

telzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?
Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het

aanvraagformulier in de eerste weken van 2019 automatisch

thuis. Staat de mantelzorger niet ingeschreven bij het Steun-

punt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek? Zorg dan dat de man-

telzorger zich alsnog bij het steunpunt inschrijft. Alleen als de

mantelzorger staat ingeschreven bij het steunpunt, kunt u via

het aanvraagformulier de mantelzorgwaardering aanvragen. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u van

1 januari 2019 tot en met 30 april 2019 indienen bij de ge-

meente Beek, ter attentie van de afdeling Samenleving/team

WMO Jeugd.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het 

inschrijven bij het steun-

punt, het aanvragen van

het aanvraagformulier 

of het invullen van het

aanvraagformulier kunt 

u terecht bij het steun-

punt of bij een van de

wijkteams. 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens

T 046 - 457 57 00

E-mail: avermeulen@piw.nl

E-mail: mwehrens@piw.nl

Wijkteams:
Beek, locatie gemeentehuis

Raadhuisstraat 9 in Beek:

woensdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Beek, locatie Muziekschool Artamuse Beek

Dr. Stassenstraat 88 in Beek: 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Beek, locatie wijkgebouw de Stegen

Stegen 35 in Beek:

donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Neerbeek, locatie gemeenschapshuis:

Callistusplein 9 in Neerbeek: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

Spaubeek, locatie MFC ’t Raodhoes

Musschenberg 101 in Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?
Alle aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behande-

ling genomen. Wacht niet te lang met het aanvragen van uw

mantelzorgwaardering. Als het maximaal beschikbare budget

voor de mantelzorgwaarderingen wordt overschreden, kan het

zijn dat niet alle aanvragers in aanmerking meer komen voor

een mantelzorgwaardering. 

Wanneer wordt er
uitbetaald?
Uw aanvraag wordt

vanaf 1 mei 2019 in

behandeling 

genomen. Er wordt

gestreefd om de

uitbetaling van de

mantelzorgwaar-

dering voor 

1 augustus 2019

te laten plaats-

vinden.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2018
Heeft u een mantelzorger en zou u voor hem of haar graag een mantelzorgwaardering willen 
aanvragen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.
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Fotoclub Grensland is een nieuwe, 

moderne fotoclub die in 2015 is opgericht

door vijf fotografen met verschillende 

achtergronden en qua niveau variërend

van amateur tot professioneel. De leden

besteden veel aandacht aan het bespreken

van foto’s om zo kwaliteit en creativiteit 

binnen de club te verbeteren. 

Fotoclub Grensland presenteert met trots

foto’s die in de afgelopen vier jaar zijn 

gemaakt. De beelden geven een inkijk in

de beleving, de emotie en de kijk op het

leven van de fotograaf. Thema’s variëren

van mens en natuur tot abstracte vormen. 

De expositie toont werk van: 

Robert Appeldoorn, Mart Cremers, 

Alain Dacier, Petra Godschalk, 

Marlies Kierkels, Tineke Laurens, 

Annemie Lauvenberg, 

Patricia Rennenberg, Marjo Smeets, 

Ine Tops, Peter van der Ven en 

Will Wouters.

Openingstijden:
De openingstijden van de expositie

zijn op maandag tot en met vrijdag

van 9.00 tot 12.30  uur en op 

woensdag van 14.00  tot 19.00 uur.

Foto-expositie Grensland in gemeentehuis Beek
Wethouder Thijs van Es (cultuur) opende op vrijdag 11 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis van
Beek de fototentoonstelling ‘Click Happens’ van de Sittardse Fotoclub Grensland. De expositie duurt tot
en met 8 februari en is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis gratis te bezoeken.
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Achterliggende gedachte van de compostactie

is dat elk huishouden in Beek de mogelijkheid

krijgt om het eigen gft-afval terug te krijgen in

de vorm van mest. Uit goed gescheiden

groente-, fruit- en tuinafval kan namelijk

schone compost worden gemaakt, wat voor de

land- en tuinbouw, maar ook voor de eigen

tuin en bloembakken een nuttige meststof is.

Er is geen limiet aan de hoeveelheid compost die per persoon

wordt uitgedeeld. Men moet wel voor eigen verpakkings-

materiaal en vervoer zorgen.

Gratis compost voor inwoners Beek
Beekenaren kunnen op 30 maart tussen 09.00 en 13.00 uur gratis compost krijgen bij de gemeentewerf
van de gemeente Beek op Sportlandgoed De Haamen. De gemeente organiseert de compostactie samen
met RWM om het goed scheiden van gft-afval te belonen.
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“Mijn naam is Milan Dijkstra, ik ben 28 jaar en woon in Sittard. Ik ben niet 

helemaal onbekend met de Gemeente Beek, want vijf jaar geleden heb ik tij-

dens mijn werkstage een bijdrage geleverd aan Sportlandgoed 

De Haamen. Ik vind sporten erg fijn, met name hardlopen. Eind oktober heb 

ik mijn eerste marathon, in Amsterdam, gelopen. Dat was een hele mooie 

ervaring! Ik coördineer alle activiteiten die de verenigingen aanbieden voor de

kinderen en de jeugd op de basisscholen, maar ook de Sportdagen in 2019 en

het project Smart & Fit.”

Wil je meer informatie over NJOY of deelnemen aan een van de activiteiten ga

dan naar www.njoybeek.nl

Milan Dijkstra nieuw gezicht NJOY
Margoo Timmermans heeft in december vorig jaar het stokje 
overgedragen aan Milan Dijkstra. Margoo was tien jaar het 
gezicht van NJOY in Beek en heeft NJOY gemaakt tot wat het nu
is. Onlangs heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden en Milan
Dijkstra is haar opvolgster.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die 
vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Heel wat organisaties zijn 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Op de website van de vrijwilligerscentrale vindt u alle actuele
vrijwilligersvacatures. 

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilliger Kledingbank de Grabbelton (V2152)

Kledingbank de Grabbelton zoekt een vrouwelijke vrijwilliger

om te helpen met het nakijken van de binnengekomen 

kleding op maandag tussen 9.45 en 14.15 uur.

• Speelgoedbank de Grabbelton zoekt 2 vrijwilligers voor

uitgifte speelgoed (V2151)

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg zoekt

2 (vrouwelijke) vrijwilligers om te helpen bij de uitgifte van

speelgoed. Deze uitgiftes zijn twee keer per maand op

woensdagmiddag van 13.30 tot 17.15 uur.

• Overblijfkrachten in Neerbeek gezocht (V2049)

Stichting Tussen de Middag is op zoek naar vrijwillige over-

blijfkrachten voor BS Brede School de Bron in Neerbeek.

Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk om tijdens

een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen tijdens

het overblijven op BS Brede School de Bron? Neem dan 

gerust contact op.

• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)

Ben je van huis uit al een vredestichter, minimaal 21 jaar,

kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je minstens

één keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling

iets voor jou!

Spreekuur Vrijwilligerscentrale in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk 

vrijwilligerswerk zijn er diverse inloopspreekuren in de ge-

meente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandag-

en dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101, 

maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek /  De Carmel in de muziekschool, 

De Carmel: Dr. Stassenstraat 88, 

op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. 

Beek / MFC De Stegen, Stegen 35, 

Stegen: donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook via onze website www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

reageren op vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen

Bezoekadres: MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Website: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

E-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl
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VAN GEKLUTST TOT

GOED GEMUTST

Het
vernieuwde

Makado Beek
heeft het
allemaal!

 Ruim 
70 winkels onder 1 dak  

7 dagen per
week open 
altijd gratis 
parkeren
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