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Van de Redactie
Als deze editie bij u op de mat valt, duurt het niet meer lang
voordat de vastelaovend begint.
Voor menigeen het Walhalla van het jaar, maar ook voor menigeen
het startsein om de biezen te pakken en op vakantie te gaan.
Wat u ook gaat doen met carnaval, ik weet zeker dat u ook weer terugkeert
naar ons mooie Beek, Neerbeek, Genhout, Spaubeek, Kelmond of Geverik,
want het prachtige liedje van Lex Uiting zal ook u niet onberoerd laten.
“Al die jaore waas ik nörges thoés,
’t is moëi gewaes, bring mich maar nao hoés
Kôm laot ôs nao ’t zuuje gaon, wao vastelaovend is ônstaon.
Heej bin ik gebaore, gelökkig gewaore… “
Carnavalist of niet, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wij zijn chauvinistisch
als het op Limburg aankomt.
Daar carnaval bijzonder laat valt, betekent dit ook dat het voorjaar eraan zit te
komen. En voorjaar betekent voorpret op alle tentfeesten, garage-sales,
rommelmarkten, openluchthappenings, noem maar op. Een fijne gedachte.
Geen jaagsysteem en genieten van kleine momenten.
En dan denk ik meteen aan een zin van Kartoesj:
“Ut graas is hie greuner, de loch haet mjèr blau,
De luu zin geweuner en niks mot gauw gauw…”
En inderdaad, niks mot gauw, gauw…, behalve natuurlijk het lezen van de Nuutsbaeker.
Het exemplaar dat u in handen heeft, staat weer vol met leuke weetjes, feitjes en
nieuwtjes.
ZijActief en KVG vieren respectievelijk hun 85 en 70 jarige verjaardag.
Met recht “Grand Dames”. Van harte proficiat.
Om toch in carnavalssferen af te sluiten, een oer chauvinistische zin van de Geliënde:
“De zals t’r mer wone, de zals t’r mer wèrke,
dan höbs te toch zelf allang kènne mèrke:
De meiste sjpas per kop van ’t volk.
wae laef hie in Limburg, dae laef op ’n wolk…”
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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
10 mrt. 2019
7 april 2019
12 mei 2019
9 juni 2019
11 aug. 2019
8 sept. 2019
13 okt. 2019
10 nov. 2019
15 dec. 2019
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week 14 - 2019
week 18 - 2019
week 23 - 2019
week 27 - 2019
week 36 - 2019
week 40 - 2019
week 45 - 2019
week 49 - 2019
week 1 - 2019

(1 t/m 6 april)
(29 april t/m 4 mei)
(3 t/m 8 juni)
(1 t/m 6 juli)
(2 t/m 7 sept.)
30 sept. t/m 5 okt.)
(4 t/m 9 nov.)
(2 t/m 8 dec.)
(6 t/m 11 jan. 2020)

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 UW ADRES
VOOR HEERLIJK VERS LAMSVLEES

maart 2019 - NB no. 3:Layout 1

14-02-2019

07:57

Page 3

70 jaar Katholiek Vrouwengilde Beek
Op 23 maart is het 70 jaar geleden dat het Katholiek
Vrouwengilde Beek opgericht werd door mejuffrouw Thil Klinkers. Zij bekleedde als eerste de
functie van voorzitter en deed dit tot 1965.

welke lezingen dit zijn, kunt u vinden in het evenementenrooster van de Nuutsbaeker.
Onze leden krijgen iedere maand de
Vooruitblik waarin het programma van de
maand staat. Een aantal dames (we noemen
ze onze postduiven) bezorgen deze
Vooruitblik bij de leden.
Ook hebben we verschillende clubs waaronder een handwerkclub, een literatuurclub en
twee wandelclubs, die begeleid worden door
contactpersonen.

Het KVG Beek is ondanks de K., die er vanaf
de oprichting voor staat, een vereniging waarbij alle gezindten welkom zijn.
Het KVG Beek telt tegenwoordig ongeveer 100
leden.
Ons programma is ieder jaar gerelateerd aan een
ander thema dat voorgesteld wordt door KVG Limburg.
Dit thema loopt vervolgens als een rode draad door het jaarprogramma.
Het thema van 2019 is: Positief gezond blijven.
Van september t/m mei worden 2 keer per maand lezingen/dia
klankbeelden ingepland. Centraal hierin staan: cultuur, natuur,
maatschappelijke en medische onderwerpen, muziek en
kunst. Maar het gezellig samenzijn wordt hierbij eveneens als
belangrijk ervaren.
Vele van deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor nietleden. Als een aangeboden onderwerp uw interesse heeft,
bent u als introducee van harte welkom. Waar, wanneer en

Het huidige bestuur bestaat uit de dames:
Mevr. L Hoffmann-Cals, voorzitter
Mevr. E. Vroemen-Stevelmans, secretaris
Mevr. R. Urlings, 2e secretaris
Mevr. E. Hurenkamp-Busch, penningmeester
Mevr. A. Bos-Bessems, lid
Mevr. M. Coumans-van Nuil, lid.
En nu vieren we op 27 maart a.s., samen met onze leden het
feest ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan ervan uitgaande dat we nog meerdere jubilea kunnen vieren.

Ein erfenis! En dan …?
Dat waor de titel van os sjtök ut
aafgelaope jaor.
Neet weitende dat veer es vereiniging
auch éch ein erfenis kreege.
Veer höbbe mit zien alle gevochte om
ut sjtök “Ein erfenis! En dan ..?” op
de planke te kriege.
Veural ter ere van ozze Wiel, mèr
auch veur elkaar es sjpelersgroep en
veur os vereiniging.
Dat is gelök, hjèl good gelök zelfs en
dao zeen veer GWREUTSCHJ op!

Ut waor de plenning dat
veer in maart 2019 ein nuuj
produktie op de bühne
zouwe bringe.
Mèr helaas… Veer motte
concludeere dat dát nog gèt
te schjnel is.
Veer zitte eerder veur zich nog met
“ein sjtökske erfenis”…
Daorom höbbe veer met pien in os hart
es groep besjloate dat veer dit jaor in
maart neet sjpeele…

Nao de wèrme zomer van ut aafgeloape
jaor zeen veer dan auch mèt hjèl veul
enthousiasme aan ein nuut sjtök
begonne.

Veer motte alles nog effe ein plaetske
gaeve en numme ein sjtepke teruk.
Veer numme effe gaas teruk en tied
veur oszelf.

De
Weer wunsje
Communielijsten uch ’nne sjoane
liggen in de
vastelaovend
winkel
Luxe

BakkerijBeek
Martens

Achter de schjerme
gaon veer aan de
schjlaag, veer gaon
zeker neet sjtilzitte!
Om volgend jaor weer ein
nuut sjtök op de bühne te
bringe, mèt ut enthousiasme en
de kwaliteit die geer van os gewènd zeet.
Leef luuj van Baek,
leef toneelleefhöbbers: tot volgend jaor!!
Speelgroep het Nieuwe Masker
Beek (L)

Kienavond
Op donderdag 28 maart a.s. om
19.30 uur vindt een ouderwets
gezellige kienavond plaats in
MFC ’t Raodhoes Spaubeek.
Deze kienavond wordt georganiseerd
door het ereledencomité van Fanfare
St. Caecilia Spaubeek. Uiteraard zijn er
prijzen te verdelen, waaronder geldprijzen en levensmiddelenpakketten.

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

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

U bent van harte uitgenodigd op
28 maart a.s. in het MFC!
Aanvang 19.30 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur.
3
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STERALLURES !!!

Cast van Sterallures

Toneelspelen is hun passie.
En dat kunnen ze heel goed.
Het zijn allemaal sterren.
Tenminste dat denken ze zelf!
En omdat ze zich zo geweldig vinden
gaan ze het dit jaar over een andere
boeg gooien. Henk al 37 jaar de
regisseur van de groep, doet dit jaar
een stapje opzij. Niet omdat hij het niet
goed doet, maar hijzelf wil nu ook onder
de leiding van een professionele
regisseur schitteren op de bühne.
En, deze keer in de Schouwburg!
En daar is hij dan Albert, de prof!
Hij heeft zelf een stuk speciaal voor
hun geschreven. Het is wel nog niet
helemaal af, maar ze hebben nog een
paar weken. Drie, en dat is niet te veel.
Henk als oude rot in het vak heeft de
nodige tips voor de nieuwe regisseur.
Maar hoe gaat Albert hier mee om?
En hoe gaat Albert met de jonge dames
van het gezelschap om? Dit gaat wel
erg ver. En dat terwijl sterspeelster
Esmee hopeloos verliefd op hem is.
Ocharm. En Harrie krijgt alweer een heel
klein rolletje. Het is altijd hetzelfde.
Tom verzorgt de muziek, met eigen
composities. Ondersteund door Nelleke
op de bas. Jaja, dit gezelschap heeft
altijd zang en dans in hun voorstellingen.
Laat u verrassen! En Daphne komt
waarschijnlijk vanavond weer niet aan
de beurt.
Vanavond mogen ze repeteren in de
schouwburg. Maar hoe werkt het licht
hier? Hebben ze nog steeds niet de
juiste kleding? Decor? En veel erger:
wie kent eigenlijk zijn tekst? Nog drie
weken?! Wat moet dit worden???

KIENEN
Organisa

Nederlan

eh

en

tie

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

andicapt

Ook dit jaar zijn we weer blij en verheugd om jullie te mogen uitnodigen
voor onze spiksplinternieuwe voorstelling met een bijzonder randje. Behalve
het heugelijke feit dat we dit jaar weer
kunnen spelen in onze eigen thuishonk;
zaal Vroemen, zetten we ook dit jaar
weer een jubilaris in de spotlights en
wel Jos Nijsten.

Jos viert dit jaar zijn 50- jarig jubileum
en dat laten we natuurlijk niet zomaar
voorbijgaan. Jos is een icoon, een
toneelman in hart en nieren en een
komisch talent met een ongekend
gevoel voor timing waarmee hij de
lachers steevast op zijn hand heeft.
Hij heeft ontelbare keren geschitterd op
de bühne en ook dit jaar laat hij zich
niet onbetuigd in onze voorstelling
***STERALLURES*** die we onder
regie van Marcel Lemaire op de planken
brengen.

d

Ons Genoegen Genhout staat al
bijna honderd jaar garant voor
plezier in toneel.

afdeling Beek en omstreken

G

IEDERE WOENSDAG EN
vanaf 23 april

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 046 - 26 00 113 | www.zorggroep-beek.nl
4

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.
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Laat je potgrond dit jaar thuisbezorgen
en steun tevens
de Koninklijke Harmonie Sint Caecilia
Dit jaar start de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia een
potgrondactie in
samenwerking met het
Beeker Tuincentrum.
De potgrond 40 l is uiteraard van
prima kwaliteit en wordt gratis
thuisbezorgt voor een heel
scherpe prijs.
U kunt de potgrond bestellen door
een email te sturen naar
secretariaat@harmoniebeek.nl

Onze jubilaris Jos Nijsten
Komt het zien op 16, 17, 22 en 23
maart om 20.00 uur.
Op zondagmiddag 24 maart hebben
we een matineevoorstelling om
14.30 uur met aansluitend van
17.00-18.00 uur een receptie waarin
we Jos in het zonnetje zetten om
hem te bedanken voor zijn vijftig
jaren loyaliteit, betrokkenheid en
liefde voor onze vereniging.
Iedereen die Jos wil feliciteren met
zijn bijzonder jubileum is van harte
welkom.
We zien jullie graag in zaal Vroemen,
Hubertusstraat 14 in Genhout.
Kaarten à 10 euro zijn te reserveren via
steralluresonsgenoegen@gmail.com of
via 046-4370999 (doordeweeks tussen
18.00- 20.00 uur).

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 minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Adres en de hoeveelheid zakken
vermelden.
Ook kunt u op de Facebookpagina lezen hoe u potgrond kunt
bestellen, stuur een PB met uw
adres en de hoeveelheid zakken.
U krijgt een PB terug met een
bevestiging.
Bellen mag ook:
Sef Mullens, 0620197737.
Dus geen gesleep meer met
zakken potgrond, dat doen wij voor u.
Op zaterdag 13 april, tussen 9.00 uur en 16.00 uur bezorgen wij de
potgrond bij u achterom.
De kosten bedragen 3,95 euro. Afrekenen doen we bij aflevering.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de jeugdopleiding van de
Kon.Harmonie.

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

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

lassoo.nl
5
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

15e jaargang nr. 3 (maart. 1989)
... Een nieuwe editie MAART 1989. En zij begint met deze
tekst: “Noe is de wei vol asfalt en ’t veldj is gans
versjteind”. Het is het begin van een lied. Een lied dat
confroterend vraagt om eens stil te staan bij het milieu.
Daarom ging redacteur Frader te rade bij de Beeker
wethouder, aangesteld voor dit soort zaken, dhr. Jan
Schreijen. Vragen te over. Oplossingen evenredig.
Maar..., de uitvoering ervan is niet zo vlug voorhanden.
De milieu portefeuille is overladen met vragen. Als ze ook
evenredig gevuld zou zijn met geld waren de zaken snel
opgelost. Edoch…, Jan Schreijen kreunt.
... Radio START houdt voor de derde keer in successie een
radiomarathon. Van 31 maart 18.00 uur tot en met zondag
2 april 18.00 uur. Vele interviews, veel muziek en een spel
voor de luisteraars die als een rode draad door het
programma loopt.
... Beeks danspaar Karin en Henk Vaassen promoveert naar
de hoofdklasse. Na diverse aanloopwedstrijden tegen
professionele dansparen o.a in Bratslava, en Blerick.
In België behaalden zij wederom een eerste plaats en de
behaalde punten waren ruim voldoende om te promoveren
naar de hoofdklasse in de Ballroom- en Latijns
Amerikaanse dansen.
Karin en Henk begonnen hun danspassen in het dansinstituut van Rien en Betty Decker in Genhout.
... De PHV “De Eendracht” krijgt de schijnwerper op zich
gericht als startpunt voor een ledenwerfactie.
Deze POLITIEHONDENVERENIGING heeft zoveel te
bieden voor hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeter
dat een gesprekje aan te bevelen is.
Kom eens naar de oefensessies op dinsdag en
donderdagavond aan het
“Mariabösjke”.

… Ook in deze editie geeft de eeuweling ”Beeker Liedertafel”
wat uit haar roemrijke geschiedenis prijs.
... En John heeft weer enkele geruchten gehoord:
Zo zou de burgervader last hebben van lichtschijnsel,
vooral ’s avonds. Ook de haan van friture het Hepke ligt in
ongenade. Zoals het hoort kraait deze ’s morgens vroeg.
Volgens de burger TE vroeg. En dat is schadelijk voor de
nachtrust.
De mooiste dikbil van de paasveemarkt werd ’s avond al
in hotel Kempener geserveerd. Tenminste dat mag men
aannemen want de marktcommissie met genodigden
zaten daar aan een prima diner.
... Op de praatstoel deze keer zuster Hentiëtte (van
Oorsouw) met haar verslag van de reis en haar verblijf in
Brazilië. Zij heeft daar veel meegemaakt en goed gedaan.
Een schrijnend leefmilieu van arm en rijk.
Soms onmenselijk. Met moed en Godvertrouwen heeft zij
daar haar werk gedaan.
… Beek opnieuw in de schijnwerper van de wielersport.
Koninginnerit van Olympias Tour krijgt de finish op de
Adsteeg nadat deze al 5 keer werd bedwongen.
… Uit de raadszaal: Wist u trouwens dat Rie Dirx 35 jaar
raadslid is.; Dat raadslid Henssen een opmerking wilde
maken die niet ter discussie stond, die hij ondanks het
verzoek van de voorzitter toch wilde doen, maar dat hij
toch maar zijn “keutel” introk.
... Ik ben ook tegen hondenpoep...
Groetjes Japo

... Met Pinksteren organiseert de jeugd VV Caesar
een jeugdzeskamp voor
de rakkers tussen de
12 en 21 jaar. Tijdig aanmelden en toeschouwers
zijn ook welkom.
... TSMK Lucia is op zoek
naar al haar oud-leden om
eens een leuke reünie te
houden. Zaterdag 5 mei in
clublokaal Metropole.
Muziek al aanwezig:
Henkie Penkie.

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

6
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STICHTING BAEKER BLUES SIDE
Op zaterdag 16 maart opent stichting Baeker Blues Side in
samenwerking met Mark en Diana van d’n Döbbele Vônck het
voorjaarsprogramma voor 2019.
Op deze avond, de night-before St. Patrick’s Day, speelt de band Dan Vanhoudt
& Friends.
Deze band staat hier niet voor de eerste keer in d’n Döbbele Vônck; zij speelden
al eens in 2017 en 2018 als opening van het Rock- en Bluesseizoen.
De muziek die ze brengen is heel breed; van Bob Dylan, Neil Young, eigen werk
en ook natuurlijk Ierse folk muziek.
De avond begint om 21.00 uur en de entrée is vrij.

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

Beek gaat struikelen over zijn geschiedenis
Op 12 april worden in Beek negentien struikelstenen gelegd.
Dat zijn kleine messing tegeltjes in het trottoir voor huizen, van
waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden en Sinti zijn
opgehaald om te worden vermoord in Duitse kampen.
Struikelstenen (Stolpersteine) zijn een internationaal project
van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig.
Op straat moeten wij – in de woorden van de kunstenaar –
over de steentjes ‘struikelen met hoofd en hart’. Zij herinneren
aan een episode uit onze geschiedenis, waarin wij geen veiligheid boden aan onze medeburgers. Zij liggen op de grond.
Om te kunnen lezen wat erop staat, moeten we eerbiedig
vooroverbuigen of diep door de knieën gaan.
Het plaatsen van struikelstenen bepaalde ook het thema
dat de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek heeft
gekozen voor de Dodenherdenking van 4 mei 2019:
‘STRUIKELEN OVER ONZE GESCHIEDENIS’.
Over dit thema zullen wij uitvoeriger schrijven in het volgend
nummer van de Nuutsbaeker. Dan zullen wij ook het definitieve
programma geven van de plechtigheden rond het leggen van
de struikelstenen op 12 april.
Noteert u vast in uw agenda: 12 april om 13.30 uur in het
Elsmuseum. Iedereen is welkom.
Aan die 12de april gaat nog een andere
gebeurtenis vooraf. De Duitse kunstenaar
Gunther Demnig komt zelf naar Beek om
de eerste struikelstenen in deze gemeente
te leggen. Aangezien hij zeven dagen in de
week door heel Europa rijdt met dit doel,
kan hij zijn aanwezigheid in Beek niet aanpassen aan de datum van de ceremonie in
Beek. De eerste stenen zullen daarom
door hem worden gelegd op 13 maart
rond 14.00 uur. Als u ook daarbij aanwezig
wilt zijn, kunt u het beste even telefonisch
contact opnemen of mailen met een van
de leden van onze Stichting.
Wij weten op het moment, dat wij dit artikel schrijven namelijk nog niet op welk
adres Demnig de steentjes zal leggen.
Op dit moment liggen er in 25 landen in
Europa al ongeveer 80.000 struikelstenen.
In bijna alle Limburgse gemeenten waaruit

Joden en Sinti zijn gedeporteerd, zijn ze al te
zien of worden ze binnenkort gelegd. Het bestuur van de provincie Limburg stimuleert dit
project en geeft ook een subsidie. Om het project te betalen ontvangt de Stichting Herdenking
Oorlogs-slachtoffers Beek ook een subsidie van
de gemeente Beek. U hebt zelf een royaal
bedrag gedoneerd tijdens de Dodenherdenking
op 4 mei 2018. Tevens hebben een aantal particulieren en bedrijven geld geschonken. Met ere
noemen wij Monuta Helpt en de Stichting Fonds
voor Sociale Instellingen FSI.
Maar de Stichting Herdenking Oorlogs-slachtoffers kan nog een bedrag gebruiken om de
begroting rond te krijgen.
Mocht u alsnog willen bijdragen, kan dit op
bankrekening NL86RABO0148322662 ten name
van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Beek, onder vermelding ‘struikelstenen’.
Wij hopen velen van u te zien op 12 april.
Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Jos Eggen, voorzitter en Roy Göttgens, secretaris

Westelijke Mijnstreek

VOOR VEILIG EN
SCHOON WATER
Waterschapsverkiezingen
20 maart 2019

Stem nr. 1

Ursula
Wijnen-Kivit
7

maart 2019 - NB no. 3:Layout 1

14-02-2019

07:58

Page 8

ZOMERKLEDINGBEURS QueensParade
damescomité Fanfare St.Caecilia Spaubeek 1 t/m 4 april
Van 1 t/m 4 april 2019 organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de zomerkledingbeurs in
MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en herenkleding (in goede
staat, d.w.z. zonder vlekken en heel), met uitzondering van herenkostuums en
kinderkleding tot maat 80.
Inbrengen kleding
Maandag 1 april van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 2 april van 10.00 - 14.00 uur
Verkoop kleding
Woensdag 3 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 4 april van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen
niet-verkochte kleding
Donderdag 4 april van 19.00 - 20.30 uur
Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op www.fanfarespaubeek.nl
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.
Op woensdag 3 april staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Als u dit artikel leest zijn het nog een
kleine 2 maanden voordat u kunt genieten
van de QueensParade 2019. De voorbereidingen zijn al vergevorderd en de
korpsen zijn er klaar voor.
Dit jaar belooft een waar spektakel te
worden. We vieren niet alleen 15 jaar
QueensParade maar ook 65 jaar IreneLucia en 90 jaar Kunst en Genoegen uit
Leiden.
Wij zullen alvast een tipje van de sluier
oplichten.
Zoals gewoonlijk start de 15e editie
van de QueensParade met het
middagprogramma voor jong en oud.
Voor de kinderen zijn er diverse workshops gepland zoals:
• Sport-clinics
• Kindertattoo en schminken
• Springkussen
• Creatieve workshops zoals cupcakes
versieren en dromenvanger maken
De inwendig mens wordt zeker niet
vergeten. Bij diverse stands kunt u
genieten van een hapje en een drankje.
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Koningsdag vier je in Beek!
Wel even inschrijven op de dag zelf
i.v.m. het startnummer. Voor de winnaars van de mooist versierde fietsen
verloten wij een mooie prijs.

op topniveau maken deze QueensParade 2019 tot een dag om nooit te
vergeten.
Afsluitend is het grootse vuurwerk
waarbij wij een geweldige verrassing
voor u in petto hebben. Wij houden
deze verrassing nog even geheim.
Zeker is wel dat u dit niet mag missen!

Het zal heerlijk vertoeven zijn op het
terrein van Sportlandgoed De Haamen.
Tegen de avond starten we met de
Streetparade waarbij diverse korpsen
door de straten van Beek trekken.
Zij worden vergezeld door diverse oldtimers met gedecoreerden.
Daar horen natuurlijk ook de kinderen
met hun fleurig versierde fietsjes bij.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen en
mogen hier aan mee doen.

Noteer dus alvast zaterdag 27 april
in uw agenda, QueensParade Beek
op Sportlandgoed De Haamen.
Want: Koningsdag vier je in Beek!
www.queensparadebeek.nl
Nadat de prijsuitreiking
heeft plaatsgevonden,
is het tijd voor het
spektakelstuk van de
avond:

K&G Leiden
3 Korpsen,
150 muzikanten en
een geweldige show

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met
vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Altijd een
scherpe
hypotheekrente
door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs
in onze winkel

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek
T. 0031 - (0)46 437 2454
F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

gratis
oriëntatiegesprek

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat
17

9
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St. Hubertus Kunstcentrum te Genhout
Op zondag 7 april 2019 kunt U weer genieten in het
St. Hubertus Kunstcentrum te Genhout van een
sfeervol concert met o.a. Koninklijk Heerlens
Mannenkoor St. Pancratius en Vocaalensemble
Route66, maar ook van prachtige kunst samengesteld door diverse kunstenaars die speciale stukken
uit hun werk deze dag in het kunstcentrum tentoonstellen. Zij zullen ook aanwezig zijn om U te informeren over hun stukken.
Ook dit jaar verwachten we een “Secret Guest” met
nationale bekendheid van TV.
KUNST
De volgende kunstenaars zullen een selectie van hun werken
tentoonstellen:
Rietje Geurts, beeldhouwer
Annemiek Mommers, fotografe
Dina Dressen, kunstenaar
HET CONCERT WORDT OPGELUISTERD DOOR
Mannenkoor St. Pancratius uit Heerlen o.l.v. John Gerits
Vocaal ensemble Route66 uit Beek o.l.v Steven van Kempen
Paul Kicken, hoboïst
Jongtalentenklas conservatorium, Maastricht
Vanaf 13.30 uur kunt U de Kunst al bewonderen, al
hun werken zijn te koop.
Het concert begint om 14.30 uur, de entree bedraagt € 10,De jeugd tot 13 jaar betaalt slechts € 4,50 entree.
Voor dit unieke kunstconcert zijn kaarten verkrijgbaar bij:
Gemeenschapshuis, Hubertusstraat 14,
Genhout
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek
Bloemenhuis Manjefiek, Hoofdstraat 41,
Schimmert
en bestellen via wubaghs@gmail.com
of telefonisch 046 – 4375457

KUNSTENAARS
Rietje Geurts, beeldhouwer
Elke dag weer weet Rietje
Geurts de weg te vinden van
haar hart naar haar beelden.
De zo zichtbare menselijke
emoties in haar bronzen
beelden enthousiasmeren de
mensen nog altijd.
Ze herkennen in haar werk de
verbintenissen die ze zelf ook
aangaan met hun medemens.
De taal van de bronzen beelden
van Rietje Geurts wordt door
ieder van ons herkend.
Ondanks al de drukte die ons
vandaag omringt, blijven wij
gelukkig ontvankelijk voor deze
universele boodschap.
Rietje Geurts heeft zomer 2003 haar opleiding beeldhouwen
hogere graad aan de Stedelijke Akademie voor Plastische
Kunsten te Genk (België) voltooid. Zij exposeert permanent
bij Art Center Hores in St. Martens Latern & Knokke (België)
en bij galerie Cesart in Maastricht.
Annemiek Mommers, fotografe
“Een alledaags briesje in de tuin die de geur van lavendel

KUNST EN CONCERT IN
ST. HUBERTUS KUNSTCENTRUM
Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
10

€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering
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verspreidt en kriebelbeestjes op torenhoog onkruid laat
wapperen in de wind, ha, een onverwachte lach en altijd
prachtig natuurlijk licht,binnen of buiten. De SFEER, jouw
karakter, mijn foto’s zijn authentiek.
Voor een PUUR portret kom ik graag naar je toe. Kies maar
een plek waar jij je heerlijk voelt. In je uppie in het bos,
smoezend met je lief in de stad of juist bedolven onder het
speelgoed met je kids. Genietend van het moment, je hoeft
je niet ANDERS voor te doen. Jij bent mooi zoals je bent.”
NIEUWSGIERIG? Vóór, in de pauze en na het concert kunt U
haar werken bewonderen.
Dina Dressen, kunstenares
Dina Dressen volgde
haar opleiding aan de
kunstacademie van
Maastricht en Breda.
Zowel tijdens haar opleiding als daarna nam
zij meermaals deel aan
residenties op locatie
en heeft zij al meerdere
malen haar werk
tentoongesteld in
onder andere
Maastricht,
’s Hertogenbosch,
Hamburg en Gent.
Vanaf november 2018
wordt zij vertegenwoordigt door galerie
Cesart, waar doorlopend haar werk wordt tentoongesteld.
Haar werken verschillen alle van elkaar, maar toch weet zij
het gedeeltelijk oncontroleerbare proces zo te beïnvloeden,
dat het onmiskenbaar werken zijn van haar hand. Ze werkt
zowel met papier als met katoen; een mooie diversiteit van
unieke werken vindt hierin een basis.
Er is geen vooropgesteld idee, Dina werkt intensief met haar
materialen. Zij kijkt verder dan de conventie en weet zo te
verwonderen met de werken die onder haar handen ontstaan.
ARTIESTEN
Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius

Vocaal ensemble Route66
Vocaal Ensemble Route66 uit Beek bestaat uit gepassioneerde
zangers die je meenemen op hun muzikale reis. Hun muzikale
reis is 6 jaar geleden gestart in Grootgenhout.
Hun repertoire bestaat uit o.a barbershop liederen en topsongs uit het heden en verleden. Zij laten eigen arrangementen
maken en zingen zowel kolderiek als klassiek getinte liederen.
Absolute idolen zijn de wereldberoemde King's Singers. Zij
volgden in 2017 en 2018 twee fantastische masterclasses.
Sinds kort repeteren ze o.l.v dirigent Steven van Kempen.
Paul Kicken, hoboïst
Op 8 jarige leeftijd is Paul lid geworden van de harmonie te Wijlre.
Hij heeft vervolgens hobolessen gevolgd bij Jo Smeets. Hij was zeer talentvol wat resulteerde aan deelname
aan diverse concoursen.
Op dit moment is Paul lid van harmonie Klimmen, maar hij wordt veelvuldig
gevraagd als gastspeler bij diverse
korpsen.
Hij heeft als hoboïst ook deelgenomen
aan diverse musicalproducties met
het Maastrichts Volkstheater zoals
o.a. Kiss me Kate en My fair lady.
Ook is hij een zeer gewaardeerde gast van het Koninklijk
Heerlens Mannenkoor St. Pancratius. Met hen heeft hij diverse
optredens verzorgd.
Jongtalentenklas conservatorium Maastricht
Medewerking wordt nog verleend door de “jongtalentenklas”
van het conservatorium uit Maastricht.

Met meer dan 70 actieve leden behoort het Koninklijk
Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius tot de grotere mannenkoren in de regio. Pancratius is een sfeervolle vereniging,
opgericht in 1878, met gevoel voor zijn roemrijke verleden
en met een onstuitbare creatieve energie richting toekomst.
Samen met dirigent John Gerits zijn zij steeds op zoek naar
nieuwe muzikale uitdagingen waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Pancratius is een gezellige vereniging maar,
vergis u niet, er wordt op hoog niveau gewerkt aan koormuziek van verschillende stijl, genre en klank. Koorscholing,
stemvorming, partijrepetities en de jaarlijkse themadag
vragen toewijding en discipline van de zangers en hun
dirigent maar zorgen dan ook voor muzikaal hoge prestaties.
11
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Lekker wonen voor een leuke prijs
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Eefje
eetkamerstoel
in stof Kibo

699,-

Collin
eetkamerstoel,
in stof Old English

129,-

verkrijgbaar in de kleuren

159,-

Ovada eetkamertafel
200 x 100 cm

999,-

Lekker voor een
tafelen leuke prijs
La Cruz l,
amertafe

eetk
0 cm
160 x 10

699,-

Bruce
eetkamerstoel,
in stof

159,VEFATO-MOTKE MEUBELEN

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

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
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1e Seniorenzitting in Genhout daverend succes
De voortekenen waren prima: uitverkochte zaal en een prachtig programma.
Tel daarbij op een mooi versierde gymzaal in het Trefpunt in Genhout en de ingrediënten voor een seniorenzitting zijn
compleet. Deze mix van ingrediënten
leidde tot een middag vol zingen, lachen
en sjoenkelen.
Nog nooit eerder was er een seniorenzitting in Genhout georganiseerd.
De Sjravelaire trokken samen met de
Seniorenvereniging de stoute schoenen
aan en binnen een aantal weken was de
organisatie een feit.

Nadat Theo ontwaakt was uit zijn dutje
en voorzien was van een veer op zijn
steek en een microfoon kon vol enthousiasme gestart worden met het drukke
programma.
De dansmarietjes van de Sjravelsjterkes
kregen de handjes van 140 senioren op
elkaar op hun perfect uitgevoerde dans.
De jeugd heeft de toekomst en dat geldt
zeker voor jeugdbuutreedner Dylano
Driessens.

De kaarten vlogen de deur uit, waardoor
zelfs senioren teleurgesteld moesten
worden.
Om 13.11 uur ging de zaal open en werden de senioren voorzien van een heerlijk stukje vlaai en een kopje koffie of
thee, uitgeserveerd door de dames van
de RV 11.
Om 14.11 uur opende vorst Ron de
zitting met het Limburgs volkslied en
kondigde de presentatoren voor die
middag aan: de Sjravelsenaat i.o. bestaande uit oud leden van de RV 11 te
weten John, Theo en Peter.

Als directeur van Gaia Zoo bracht hij de
senioren flink aan het lachen. Het welbekende zangduo Roger en Lydia bracht
de zaal in beroering met welbekende
liedjes van vroeger en hun succesvolle
sjlagers zoals bijvoorbeeld “De berg op,
de berg aaf”. De lachspieren werden
nogmaals getraind bij de buut van Fer
Naus. Als kapitein van een cruiseschip
nam hij iedereen mee aan boord zodat
iedereen in hetzelfde schuitje zat.

Hun schoonmoeders en vrouw waren
een perfect onderwerp om grapjes over
te maken en met liedjes als Gehaktbal
en Hannelore kregen prinsen Max en
Jeanot de polonaise aan de gang. De afsluiting van de middag was geheel in
handen van Genhouter artiesten. De
gardedans van Döbbel D liet het
Trefpunt op zijn grondvesten trillen en
May (Jos Nijsten) en Gerda (Pé Solberg)
trokken diverse Genhoutse prominenten
door het slijk.
De Sjravelvruikes sloten met hun
sjlager de gezellige middag af,
waarna wethouder Huub Schoenmakers lovende woorden had
over de organisatie. Vorst Ron
kondigde de nieuwe datum voor
2020 aan (1-2-2020) en bedankte
iedereen voor hun bijdrage aan
deze 1e seniorenzitting: met
name DJ Leon Beaumont die
belangeloos voor de technische
ondersteuning had gezorgd en
carnavalsplaatjes aan elkaar draaide.
Tot volgend jaar.

Vanuit Elsloo waren Jos en Pierre van de
Knöppele de berg op gesjraveld.

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Wegens succes van voorgaande jaren
verlengd... in

GENHOUT (gemeente Beek)

Garage/Oprit Sale!!!
op zondag 14 april a.s. van 10.00 tot 16.00 uur
Het voorjaar komt er
weer aan… tijd om
nieuwe spullen /
kleding / meubelen
aan te schaffen…
wel gebruikt…
maar zeker nog
welkom bij U!

BEWEE G OACH

Vanwege het grote
succes van voorgaande
jaren vindt ook dit jaar
weer de

Garage/Oprit Sale

 Sportief bewegen

plaats.

 Begeleid bewegen
 Bewegen met overgewicht
 Personal training
 Small Group Training
 Bootcamp
 Sportmassage

De deelnemers staan door het hele dorp verspreid, vanuit
hun garage / verkooppunt spullen te verkopen.
Aan de inwendige mens is ook gedacht…
Op diverse plaatsen in het dorp kunt u een lekker kopje
koffie / thee met zelfgebakken gebak / broodje of zeker
alvast een lekker paaseitje nuttigen.
U komt toch zeker ook!
(Plattegrond van de verkooppunten is verkrijgbaar op het
Kerkplein)

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek

Geleen

Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474

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

Deze actie wordt u aangeboden door het Damescomité
van Fanfare Sint Antonius uit Genhout.
De opbrengst komt geheel ten goede aan deze
vereniging.
Met vriendelijke groet,
Damescomité Fanfare Sint Antonius

uw

Boerenbond
in Nuth
aan de Markt 12

voor alle honden,
katten en veevoer
eigen parkeerplaats achterom
14
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ZijActief Spaubeek bestaat dit jaar 85 jaar
Tijdens de jaarvergadering
op 24 januari j.l. werd mw.
Mia Wierts in het zonnetje
gezet vanwege haar
60-jarig lidmaatschap van
ZijActief Spaubeek.
Toen was dit nog de
Boerinnenbond LVB.
ZijActief Spaubeek bestaat dit jaar 85 jaar en is een onderdeel van
ZijActief Limburg, het grootste vrouwennetwerk van Limburg.
Met 103 leden is ZijActief een van de grootste verenigingen van Spaubeek
waarbij ontspannen, ontmoeten en ontplooien voorop staat.
Sinds 1985 maakt
Mia Wierts deel uit
van het bestuur
waarbij ze gedurende
15 jaar de functie van
secretaris vervulde en
later een van de twee
webmasters werd.
Tot op de dag van
vandaag verzorgt zij samen met haar goede vriendin, Mieke Hautvast,
onze mooie website en de informatie aan onze leden. Dat gaat zowel via
e-mail als op papier voor leden die geen computer hebben. Ze is niet te
beroerd om de activiteitenblaadjes persoonlijk bij de leden in de
brievenbus te doen. Bovendien is zij binnen het bestuur een vraagbaak
voor de historie van ZijActief vanwege de kennis en ervaring die zij in de
loop der tijd heeft opgedaan.
Ook is zij voor ZijActief jaren werkzaam geweest op provinciaal niveau,
als lid van de werkgroep Politieke en Maatschappelijke Scholing en als
secretaris van het Kringbestuur Zuid-Oost. Voor de werkgroep Politieke
Scholing heeft zij vele landelijke politieke bijeenkomsten bijgewoond om
mooie thema’s voor de leden te verkrijgen.
Daarnaast heeft zij een tijd de coördinatie van het kerkpoetsen op zich
genomen en zij werkt nog steeds mee aan het maken van de adventskrans voor de kerk. Alsof dat nog niet genoeg is, is zij ook betrokken bij
de organisatie van de gymclub ‘Beter Bewegen’.
Zij is een echte powervrouw en een vrijwilliger pur sang die altijd klaarstaat
om bij alle activiteiten te helpen waar ze kan. Hiervoor is zij een aantal
jaren geleden uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar in de gemeente Beek.
Als dank voor haar jarenlange trouw, en de vele activiteiten op bestuurlijk
niveau kreeg zij het Erelidmaatschap aangeboden.

15
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Béste Baekenaere,
Op woensdag 20 maart zijn de provinciale
staten verkiezingen. De komende vier jaren
wil ik Baek hierin weer een stem geven. Het
is belangrijk dat de kansen en uitdagingen
uit onze regio op de provinciale agenda
komen. Daarom wil ik in de provinciale staten
uw vertegenwoordiger en aanspreekpunt
zijn, maar daar heb ik wel uw hulp bij nodig!
Stem 20 maart op lijst 1 nr. 10, dan ben ik de
komende vier jaar uw stem in de provincie!
Geef Baek en onze regio weer een stem
in de provincie!

Ralph Diederen
Lijst 1 nr. 10

Er moeten meer woningen gebouwd worden
Baekenaren moeten wanneer zij dit willen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, maar het
woningaanbod is schaars. Zowel voor ouderen die naar een levensloopbestendig appartement willen
verhuizen als voor jongeren die opzoek zijn naar een starterswoning. Daarom moeten de provinciale
regels over woningbouw en compensatie moeten worden versoepeld.

Er moet geïnvesteerd worden in onze dorpskernen
Onze dorpskernen vormen het hart van onze samenleving, waar tradities worden doorgegeven en
waar wij leven in onze eigen veilige en vertrouwde omgeving. Maar tijden veranderen en een groot
aantal ontmoetingsplaatsen voor inwoners, families en verenigingen sluit haar deuren. De afgelopen
jaren heeft de provincie honderden miljoenen beschikbaar gesteld om te investeren in onze steden,
nu is het tijd om te investeren in onze kleine kernen, om ook daar een mooie toekomst veilig te stellen.

Zorg moet ook in de toekomst in de eigen regio beschikbaar blijven
Onze regio beschikt met het Zuyderland ziekenhuis in Geleen over een van de meest moderne
ziekenhuizen van Nederland. Steeds meer wordt er samengewerkt met de ziekenhuizen in Heerlen
en Maastricht en dat is een positieve ontwikkeling. Maar dit mag er niet toe leiden dat brede zorg
verplaatst wordt weg uit Geleen. De provincie moet in haar sociale agenda in het bijzonder aandacht
hebben voor het behouden van goede zorg in de eigen regio.

Geef Baek ook een stem in het Waterschap Limburg.
Rob Schwillens staat als voorkeurskandidaat op plek 3 voor
Waterbelang Westelijke Mijnstreek.
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Afscheid en welkom: trainerswissel bij
heren senioren 1 van Handbalvereniging
Na drie succesvolle seizoenen komt bij
de sluiting van het seizoen 2018/2019
een einde aan de samenwerking tussen
trainer en coach Nick Onink en handbalvereniging BFC.
Drie succesvolle seizoenen

vonden. Maurice is een gevestigde
naam in de handbalwereld en ook zeker
geen onbekende in Beek. In het verleden is Maurice trainer geweest bij
Blauw-Wit. En in de beginjaren van BFC
heeft hij de heren senioren getraind en
gecoacht.

Na een kampioenschap in de eerste
divisie in zijn eerste jaar als trainer en
coach van Smezo BFC HS1 mochten de
heren zich in het tweede jaar onder de
leiding van Nick scharen in de middenmoot van de eredivisie. En ook dit seizoen weten de heren zich prima te
handhaven in de eredivisie en is er, na
een zeer verdienstelijke 6e plek vorig
seizoen, zelfs zicht op een 3e of 4e plek
aan het einde van de competitie.

In de afgelopen jaren is Maurice hoofdtrainer / coach geweest van de herenselecties van Sittardia, Volendam, Lions
en Tongeren. Daarnaast is hij afgelopen
jaar
nauw
betrokken
bij
de
Handbalschool Zuid-Limburg als trainer
van de selecties jongens jong en oud.
Ook heeft hij namens de Handbalschool
de Train-de-trainers bijeenkomsten georganiseerd om het niveau van de trainers te verbeteren.

De aankondiging van het vertrek van
Nick betekent niet dat er geen focus
meer is op het resultaat. Op dit moment
bezet Smezo BFC de 4e plek in de ere-

divisie, met slechts 1 punt achter op de
nummer 3. Die 3e plek lonkt, én zou tevens een fantastische afsluiter zijn van
de 3 jaar waarin Nick trainer is geweest
van de heren.
Maurice Canton, een gevestigde
naam in handbal-land
Handbalvereniging BFC heeft in Maurice
Canton de nieuwe trainer en coach van
Heren Senioren 1 van Smezo BFC ge-

De vereniging heeft er alle vertrouwen in
dat Maurice de juiste man is om de volgende stappen te zetten met de ambitieuze herenselectie.

Per 1 februari 2019 ben ik verhuisd!
naar:
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
17
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IEDER ZIJN KRUIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

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

Servicepunt

In deze tijd rond Pasen
heeft het Sint Hubertus
Kunstcentrum een
toepasselijke expositie
onder de naan ‘Ieder zijn
kruis’ ingericht.
Deze tentoonstelling,
waarbij kruisen centraal
staan, zal op 17 maart
as. geopend worden in
de Hubertuskerk van
Genhout.
Hier staan ruim
100 prachtige kruisen
opgesteld in verschillende
vormen en van
verschillende materialen.
Zo zijn er kruisen van
Limburgse kunstenaars,
veldkruisen, kruisen in
een fles en de typisch
Limburgse kruisjes.
In het leven van veel mensen is het kruis aanwezig.
Het kruis (zoals bijvoorbeeld een askruisje) kan een uiting
van geloof zijn, het kan ook alleen de functie van decoratie
of sieraad hebben. En juist omdat iedereen er zijn eigen
betekenis aan kan geven, zal ook iedereen iets anders uit de
expositie halen. De expositie is zo ingericht, dat ongeacht
geloof of leeftijd, elke bezoeker er iets zal vinden wat hem
raakt. U zult versteld staan van de veelzijdigheid van de
kruiswerken en daarmee doet de tentoonstelling de titel
‘Ieder zijn kruis’ alle eer aan.
Kruisen worden vaak geassocieerd met het Christendom,
maar ze komen in veel culturen voor over de hele wereld.
Het is bijzonder dat een simpele basisvorm zo groot van
betekenis kan zijn. Zo gebruikten de oude Egyptenaren de
Ankh als het symbool voor het eeuwige leven.
Het Swastikakruis stamt uit het Hindoeïsme en staat voor
geluk. Het kruis dat we kennen uit het christendom (het
Latijnse kruis) is geïnspireerd op het Keltische kruis, een
kruis met een cirkel. Deze staat voor het opkomen en ondergaan van de zon, maar ook voor de vier elementen van de
natuur (lucht, water, vuur en aarde).
Maar ook in de moderne tijd komen we overal kruisen tegen.

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 WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN
18

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Nieuwe expositie in de Hubertuskerk in Genhout
We zien ze als opdruk op kleding, als sieraad aan een ketting
of armband, in logo’s van landen en hulporganisaties.
Zelfs bij tattoos zijn kruisen hip. Het is een trend die gezien
wordt bij bekende mensen zoals voetballer Wesley Sneijder,
presentator Arie Boomsma, popster Madonna en natuurlijk bij
motorbendes, maar zeker ook bij de ‘gewone man’.
Trendy en traditioneel tegelijkertijd. Zo is ook deze expositie.
Ze neemt u mee door de tijd en laat u zien welke ontwikkeling
de betekenis en het gebruik van het kruis door de jaren heen
gemaakt heeft.
De meeste kruisen in deze expositie komen uit de verzameling van pastoor J. van Oss s.m.m. van Schimmert en
Genhout, die niet alleen kerstgroepen spaart. Hij bezit een
exclusieve kruisencollectie waar hij bijzonder trots op is en
die hij graag aan u laat zien. Hij heeft bijvoorbeeld een zeer
oud 6e eeuws kruis en prachtige kruisen uit het Interbellum,
van Charles Vos en Max Weiss.
Ook zijn kruisen uit
bekende ateliers als
Terraco Beesel,
Astra Maastricht en
de Sfinxfabriek tentoongesteld, samen
met fraaie uit hout
gesneden of in
brons gegoten
kruisen uit het
Montfortaans
erfgoed, door
missionarissen meegebracht uit Afrika.
Daarnaast ziet u
reliekkruisen,
flessenkruisen,
koperen kruisen
waaronder de zogeheten Limburgse
kruisen. Wie goed
kijkt zal versteld
staan van de lettertekens en andere
uiteenlopende
versieringen op de
kruisen.

Er zijn kleurrijke
bloemschilderingen en zingende engelen, maar
ook verwijzingen
naar het lijden
van Christus,
zoals een doodshoofd, een speer
en de doornenkroon.
Wist u dat u aan
de vorm en de
uitvoering van
een kruis kunt
zien waarvoor het
gebruikt wordt?
Zo is een kruis
dat gebruikt
wordt bij het
toedienen van
de laatste
sacramenten
bijvoorbeeld
zwart met kralen.
Afbeeldingen van
bijzondere sieraden en tatoeages
maken van deze
tentoonstelling een mooi maar vooral uniek geheel.
Zoals eerder vermeld wordt de expositie geopend door
pastoor van Oss op 17 maart a.s. en wel om 14.00 uur. Onder
het genot van een hapje en drankje krijgt u de gelegenheid
om alle kruisen op uw gemak te bekijken, waarna u met een
glaasje wijn nog even kunt napraten.
Daarna zal de tentoonstelling geopend zijn op elke derde
zondag van de maand; op 21 april, 18 mei en tot slot op
16 juni 2019. Met een groepje mensen kunt u ook op
afspraak terecht.
Indien u hier meer informatie over wilt, ga naar onze website
www.sinthubertuskunstcentrum.nl en houd ons in de gaten
op Facebook.
Wij kijken ernaar uit u 17 maart a.s. te begroeten in
de Hubertuskerk in Genhout!

19
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Tribunes Plebes VII-II- MMXIX
De eerste Gemeenteraadsvergadering
in 2019 zal worden geleid door een, in
dit geval, raadslid die bezig is met
studie over vergaderen, protocollen en
voorschriften bij een raadsvergadering,
zeg maar een ‘stagiair’. Twee leden van
de Raad worden door de voorzitter
afgemeld en al snel wordt de hamer
gebruikt om niet minder dan vijf
hamerstukken af te “tikken”. Dat gaat
lekker zo!
Er zijn twee z.g. ‘insprekers’ die gebruik
willen maken van het ‘spreekrecht
burgers’ en vooruitlopend op de
behandeling van agendapunt
010 Raadsvoorstel Kadernota
Accommodatiebeleid 2019.
Als eerst neemt de heer Beckers van de
Heemkunde vereniging Beek plaats
achter de microfoon. Zijn betoog is
gericht op de gevolgen voor de Heemkundevereniging van de tekorten aan
accommodaties/ ruimten om hun
“spullen” op te kunnen slaan. Mede
door de opslag van spullen van de
Gemeente. Hun opbergplaatsen in
huize Franciscus zijn al overvol en er is
niet meteen een ruimte vrij om te gaan
verhuizen. Hij geeft de Gemeente ‘een
gele kaart’.
Dan is het de beurt aan de heer
J. Bosch van Harmonie St. Cecilia.
De harmonie is onlangs plotseling
geconfronteerd met een gesloten
‘thuisbasis’ c.q. club c.q. repetitie c.q.
verenigingslokaal. Een mogelijkheid om
te repeteren is onmisbaar, maar ook
moet er gezorgd worden voor de opslag

van de vele verschillenden muziekinstrumenten. Zij verzoeken de Gemeente
mee te kijken of ergens in de gemeente
een huisvesting, accommodatie ‘leeg’
ligt. Volgens de agenda komt het als
bespreekstuk onder nummer 010
Kadernota Accommodatie 2019 aan de
orde.
Door de verenigingen wordt de huidige
muziekschool voorzichtig voorgedragen
omdat er niet alleen muziek gemaakt
wordt maar het ook een groot gebouw
is en er momenteel geregeld lokalen/
ruimten ongebruikt zijn. De Heemkundevereniging heeft haar archief
deels kunnen onderbrengen in Huize
Franciscus en is zelfs nog gehuisvest in
de kelder van het tehuis.
Harmonie St. Cecilia met haar 65 leden,
waarvan 15 jeugdleden, heeft nog stalling bij café Auwt Baek en mag nog tot
1 juli 2019 blijven. Dan met alles wat er

George Stevens

nog ligt gaan verkassen. Ze zitten dan
zonder repetitielokaal voor het Jeugdorkest, de Harmonie en de drumband,
maar ook een ruimte voor informeel
samen te zijn. De eerste aanzet van de
kadernota, een inventarisatie van het
aan de gemeente relaterend maatschappelijk vastgoed met een beoordeling van de gebouwelijke kwaliteit van
elk object door Hospitality Consultans,
heeft tot de vernieuwde kadernota geleid.
Een tweede belangrijke bijdrage
leverden ‘stakeholders’ die in twee
sessies hun idee over toekomstig beleid
van de gemeente aanleverden. Nu is er
het nieuwe beleidskader waarin de verantwoordelijkheden aangaande accommodatiekwesties kan worden getoetst.
De wethouder vind dit een gelegenheid
om samen te werken en met Burgerkracht tot goede resultaten komen.
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Lentewandeling met bezinning Vrouwenbosroute Beek
Wat is er mooier dan te wandelen in Gods schepping die in de lente weer tot leven komt? De lessen voor het
leven liggen in de natuur voor het oprapen.
Op zaterdag 13 april 2019 organiseert Beek Leeft een rustgevende Lente-wandeling met bezinningsmomenten
rondom het thema: EEN NIEUWE START! De route van de wandeling is een gedeelte van de Vrouwenbos-route.
De Vrouwenbos-route is met recht de route naar de poort van het Heuvelland. Deze route is zeer gevarieerd:
over veldwegen, langs veldkruizen, op holle wegen, voetpaden, plateaus en door het Vrouwenbos.
Door de afwisseling van hoog en laag zijn er enkele prachtige vergezichten.
De start van de wandeling is om 9.00 uur in Beek bij restaurant 'De Oude Pastorie' (Oude Pastorie 25, Beek).
De wandeling van ongeveer 6 kilometer (van zo'n anderhalf uur) wordt afgewisseld met enkele opdrachten die
uitnodigen tot bezinning en gesprek. Om 11.00 uur sluiten we de wandeling af met een moment van ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie of thee met vlaai in het restaurant 'De Oude Pastorie'.
De kosten voor de wandeling zijn 5 euro (inclusief koffie/thee en een stukje vlaai).
Er is een maximum van 20 deelnemers, dus wees er snel bij als u interesse hebt.
Opgeven kan bij Peter Baan
pbaan@solcon.nl
of 06 - 404 664 98.

Interkerkelijke sing-in met zanger Christian Verwoerd
De jonge christelijke zanger en liedjesschrijver Christian
Verwoerd komt samen met een bandje naar Limburg. Op zondagavond 24 maart organiseert Beek Leeft een interkerkelijke
Sing-in in gebouw Kom en Zie in Schinnen (5 km vanaf
Geleen). Na eerdere prachtige sing-ins elders in het land, volgt
er nu een veelbelovende sing-in in Zuid-Limburg.
De avond wordt gevuld met prachtige (luister)liederen, getuigenis, worship en ontmoeting. Ook spreker Ron van der Spoel
uit Berg en Terblijt zal een kort inspirerend woord spreken.

Jong en oud is van harte welkom!
Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang is 20.00 uur.
Entree is gratis, wel wordt een collecte gehouden vanwege de
onkosten.
De locatie is in de Kom en Zie Kerk te Schinnen
(Breider 5, 6365 CX, Schinnen). Voor meer informatie of een
plaats reserveren: Beek Leeft | Peter Baan,
beek-leeft@solcon.nl of 06-40466498 - www.beek-leeft.nl

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
21
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LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE

Donateursactie Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek

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

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

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

www.vluggen.com

De Kon. Harmonie St. Caecilia Beek houdt
in de week van 25 t/m 31 maart a.s.
de jaarlijkse donateursactie.
Bestuur en leden van de Kon. Harmonie komen weer langs
de deur met het verzoek om een financiële ondersteuning in
de vorm van loten of een donateurskaart.
De Kon. Harmonie is een vereniging die onmisbaar is voor de
Beekse gemeenschap omdat ze jaarlijks vele activiteiten muzikaal opluistert.
Denk maar eens aan de Carnavals activiteiten en uitvoeringen zoals het Nieuwjaarsconcert, het bekende thema concert, de muzikale begeleiding van de communicanten, de
Processie, Koningsdag en de diverse serenades en optredens. De Harmonie is dan ook in Beek niet weg te denken.
En omdat de overheid genoodzaakt is te korten op de subsidies, en de prijzen van instrumenten en uniformen alsmaar
stijgen, wil het Bestuur van de Kon. Harmonie deze donateurs actie bij u van harte aanbevelen. Dit ook vooral voor de
instromende jeugd te voorzien van instrument en kleding.
Een succesvolle actie is een steuntje in de rug voor het bestuur en leden van de Kon. Harmonie en een stuk waardering
van uw kant.
Bij voorbaat dank, het bestuur

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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In maart start EHBO-Vereniging Beek
met een nieuwe cursus Reanimatie/AED
Tijdens deze cursus leert u hoe u iemand met een plotselinge hartstilstand
moet helpen.
Direct starten met reanimeren en het
aansluiten van een AED zorgt ervoor
dat u levens redt. Wanneer u graag wilt
weten hoe u moet handelen in een
noodsituatie is het volgen van een professionele reanimatiecursus niet overbodig. Met de vaardigheden die één
van onze instructeurs u aanleert kunt u
de tijd overbruggen voordat de ambulance er is en zou u iemand weer een
toekomst kunnen geven.
In deze basiscursus komt onder
andere aan bod:
• hoe u een hartstilstand herkent en
wat u dan als eerste doet
• hoe u moet reanimeren en in welk
tempo
• hoe u een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefent u
alle reanimatiestappen uitvoerig op
onze oefenpoppen en onze diverse
oefen-AED’s.
De lessen vinden plaats op:
maandagavond 11 maart 2019
(theorieavond van 20.00 tot 22.00u)
maandagavond 18 maart 2019
(praktijkavond van 19.00 tot 22.00u)

De leslocatie voor onze cursussen:
Stegen 35 (lokaal 9) in Beek.

website www.ehbo-beek.com of door
een mailtje te sturen.

Wist u dat een aantal zorgverzekeraars
een Reanimatie/AED-cursus vergoeden?

Wilt u meer weten over de EHBO-vereniging Beek of heeft u nog vragen of
opmerkingen stuur dan een email naar
secretaris@ehbo-beek.com. U kunt ook
bellen met 06-45734886.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus
dan kunt u zich inschrijven via onze

Na afloop van deze cursus ontvangt u
een certificaat van de Hartstichting.
De kosten voor onze cursus (dus in
totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.
Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent
en een arts.

-

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
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GEBOORTEKAARTJES,
TROUWKAARTEN EN MEER!

W W W . P R I N T S Y. N L
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Wie kent Wie

Aflevering 155

Wie kan ons iets vertellen over deze foto.
Deze foto is genomen in1981. Dat is het enige wat bekend is.
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.

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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De foute foto van Loe

Oplossing van de februari editie:
Waar? Neerbeek
Wat mist: Op de overkapping van het tankstation staat op de plaats
van het rechtse blauwe vlakje eigenlijk in blauwe letters op grijze
achtergrond “Tinq”.
Correcte inzenders:
Jan Lisman, Jo Nijsten, Carmen Bijlmakers, Marianne Schwachöfer,
Rezie van Geneijgen, Mia Drummen Jacobs, Ella Pauw, Manon Verstappen,
Netty van den Molengraaf en Dean Justice.

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.

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)

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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Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
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Tabakspeciaalzaak
Stoere woonspullen
Lederwaren van Bear Design
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiele documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl
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Evenementenrooster
2019
2 maart
13 maart
16, 17, 22, 23, 24 mrt.
17 maart
23-24 mrt. en
30-31 maart
28 maart
28 maart
1 t/m 4 april
6 april
7 april
7 april
9 april
10 april
14 april
14 april
24 april
25 april
27 april
4 mei
7 mei
11 mei
15 mei
17 mei
17 mei
18 mei
19 mei
19 mei
23 mei
27 mei
31 mei t/m 2 juni
1 juni
2 juni
4 juni
13 t/m 16 juni
15 en 16 juni
16 juni
27 juni

Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis Oos
Heim Neerbeek
KVG Lezing over het leven van Edith Stein, door
Fientje Nijsten-Lemmens. Brasserie "De Poort", 19.30 uur
Ons Genoegen speelt Sterallures. Voor tijden en locatie zie Facebook
en/ of de persberichten.
Vriendenviering: Vocaal Group Mes Amie Amby Maastricht, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Uitvoering van klucht in drie bedrijven
in het MFC te Spaubeek. aanvang 20.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. van fanfare St. Caecilia Spaubeek
Zomerkleding beurs, MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Concert & Kunst in de St.Hubertuskerk Genhout, aanvang 14.30 uur
Paasveejaarmarkt
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
KVG Lezing over America: gewoontes, historie, cultuur, Rob Huver.
Brasserie "De Poort", 19.30 uur
Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Op bezoek bij de boerderij, een wandeling vanaf de Oude Pastorie,
org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
KVG Lezing over de natuur in Limburg door Servie Roebroek.
Brasserie "De Poort", 19.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
QueensParade, Sportlandgoed De Haamen
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek
Asta Theater aanvang 19.30 uur
KVG Lezing over Johanna Vasconceles door Regina van Romondt.
Brasserie "De Poort", 19.30 uur
Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond.
Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Hosa am Samtag met WIR SIND SPITZE, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Vriendenviering: Zangvereniging Orpheus Nuth, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Bondschuttersfeest St. Gerardus, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Kruisprocessie Kelmond Geverik aanv. 19.00 uur bij de kapel in Kelmond
Antiek aan Huis door Victorian House Antiques & Art
van 11.00 tot 17.00 uur. Musschenberg 30, 6176 BD Spaubeek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Natuurontwikkeling in 'De Brounen’, een wandeling vanaf de Oude
Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
OCI BFC-toernooi
De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof
Vriendenviering: Vrouwenkoor Pro Musica Schinveld, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur

30 juni
30 juni
6 juli
4 augustus
5 t/m 9 aug.
7 september
8 september
10 september
13 t/m 16 sept.
14, 15 en 17 sept.
15 september
26 september
28 september
29 september
2 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
15 oktober
20 oktober
24 oktober
27 oktober
31 oktober
4 t/m 7 nov.
6 november
10 november
12 november
2 november
17 november
28 november
7 december
15 december
21 december
31 december

Garagesale in div. Beekse straten, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Jaarlijkse Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek,
van 9.00 uur tot 15.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Vrijmarkt in wijk de Carmel
Kinder Vakantie Werk Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia
Spaubeek
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Zwem4daagse
Bevrijdingsfeest
Vriendenviering: Francis Chorum Kamerkoor Rekem, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Partyband Tonca Asta Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Route van de bevrijders in 1944, een wandeling vanaf de Oude
Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
KVG Het hoe en waarom van ons bloed door Yvonne Henskens en
René van Oerle. Aanvang 19.30 uur in Brasserie "De Poort".
KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven.
Brasserie "De Poort", 19.30 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Veiling mer dan Angesj door Auwt Prinse Sjpaubik van 19.00-22.30 uur
in MFC Spaubeek, en daarna afterparty
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert - duo Almeh Luz in de Sint Hubertuskerk Genhout, aanvang 15.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Vriendenviering: Gemengd Koor Paluda Hoensbroek, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek,
start Ooshaka Molensteeg Beek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
KVG Muzieklezing door Maurice Wiche. Aanvang 19.30 uur in
Brasserie "De Poort".
Roger Wijnen ATB Toertocht
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,
Genhout
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.
Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.
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.

Woonvisie 2035: Samen bouwen veur Baek
De gemeenteraad van Beek buigt zich op 21 maart over de Woonvisie ‘Samen bouwen veur Baek’.
De visie biedt het hoofd aan de uitdagingen waarvoor de Beekse woningmarkt zich de komende
decennia gesteld ziet staan. Niets doen is geen optie, want ook in 2035 wil Beek de aantrekkelijke
vestigingsplaats zijn die ze nu is. En daar kunt u bij helpen.
Als Beekenaar weet u het vast als geen ander: Beek is een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen. In Beek floreren
de lokale economie en de gemeenschapszin. En dat vertaalt zich in voorzieningen waar menige gemeente van gelijke grootte jaloers op is. Maar ook ons mooie Beek
ontkomt de komende jaren niet aan uitdagingen als krimp
en ontgroening. Het aantal jonge gezinnen in de gemeente
daalt, de vergrijzing neemt toe en ook het aantal jongeren
dat Limburg verlaat voor een opleiding of een baan in de
Randstand stijgt.
Momenteel is de helft van alle inwoners in Beek vijftig jaar
of ouder. In 2035 bestaat een op de twee Beekse
huishoudens uit bewoners van 65 jaar of ouder. Van die
huishoudens is dan bijna 30 procent een eenpersoonshuishouden met een bewoner van 75 jaar of ouder.
En iets meer dan 20 procent bestaat uit een tweepersoons-

huishouden met mensen die tussen 65 en 74 jaar oud zijn.
Daar komt bij dat het totaal aantal huishoudens in 2035
met circa 350 daalt, een daling van 5 procent.
Het toenemende aantal senioren in Beek zorgt de komende
jaren voor veranderingen in de woonbehoeften van onze
inwoners. Met een visie op wonen wil de gemeente ervoor
zorgen dat de woningvoorraad in Beek zich gaat aanpassen aan wat de woningmarkt vraagt, nu en in de toekomst.
Wethouder Ralph Diederen (wonen): “Momenteel bestaat
het merendeel van de Beekse woningvoorraad uit eengezinswoningen, die tussen 1945 en 1990 zijn gebouwd.
Deze woningen worden vooral door senioren bewoond en
voldoen vaak niet meer aan hun woonwensen. Zij willen
graag verhuizen naar een gelijkvloerse woning of appartement, maar blijven in hun huis wonen omdat zulke woningen in Beek schaars zijn. Ook zijn hun eengezinswoningen
vaak toe aan onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen zoals isolatie, dubbele
beglazing en zonnepanelen. Veel senioren
twijfelen of ze die investering nog wel
willen doen.“
Daarnaast ziet de wethouder dat Beek
met een tekort aan starterswoningen
kampt. Diederen: “Veel senioren blijven in
hun eengezinswoningen wonen omdat ze
geen alternatief hebben. Het is dus zaak
om meer gelijkvloerse nieuwbouwwoningen te realiseren, zodat er doorstroming
in de woningvoorraad ontstaat en starters
en jonge gezinnen een aanbod krijgen.”
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De wethouder realiseert zich dat hij niet van vandaag op
morgen nieuwe woningen heeft gerealiseerd. Het is volgens
hem zaak om na te denken over tijdelijke oplossingen.
Denk daarbij aan het plaatsen van tijdelijke zorgunits voor
ouderen of zogenoemde tiny houses voor starters.“
De woonvisie biedt talloze mogelijke oplossingen voor de
Beekse uitdagingen. Ook staat erin beschreven met wie de
gemeente gaat overleggen en samenwerken om handen
en voeten aan de plannen te gaan geven. Dat zijn bijvoorbeeld de provincie Limburg, woningbouwcorporaties en
particuliere investeerders. Maar ook u bent aan zet. Want
de Beekse woningvoorraad bestaat voor 80 procent uit
woningen die uw bezit zijn. Echte veranderingen op de
Beekse woningmarkt komt dus alleen van de grond als we
met u kunnen samenwerken.
Wethouder Diederen: “Als gemeente kunnen en willen we
onze inwoners natuurlijk niet verplichten om te investeren

in hun woningen of om te gaan verhuizen zodat er ruimte
ontstaat voor een jong gezin. Wat we wel kunnen doen is
onze kennis delen en daar waar mogelijk de woonwensen
van onze inwoners ondersteunen en faciliteren. Maar dat
kan alleen als we het samen doen. Ik daag alle Beekenaren
uit om ‘Samen te bouwen veur Baek‘ en met de gemeente
mee te denken, mee te praten en mee te doen. Als de
gemeenteraad de woonvisie heeft goedgekeurd, gaan we
met een aantal concrete Challenges de boer op en dan
bent u van harte uitgenodigd om met ons mee te doen.”

De woonvisie Samen bouwen veur Baek wordt op
donderdag 21 maart om 19.00 uur behandeld in de
gemeenteraad. De raadsvergadering vindt plaats in het
gemeentehuis van Beek en is openbaar voor iedereen.
U bent van harte uitgenodigd om op de openbare
tribune te komen luisteren.

Spoorwegovergang Spaubeek tijdelijk dicht voor
onderhoudswerkzaamheden
De spoorwegovergang Oude Kerk in Spaubeek wordt van 30 april tot en met 2 mei tijdelijk afgesloten.
Dit is nodig om onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.
De overgang wordt van dinsdagmorgen 30 april om 07.00 uur
afgesloten. Op donderdag 2 mei, als alles volgens planning
verloopt, gaat de overweg om 23.00 uur weer open.
Het verkeer wordt omgeleid via de Heggerweg/Hegge/Veeweg
en Heisterbrug.
Belanghebbenden zoals direct omwonenden worden door

Strukton op de hoogte gebracht.
Uitvoerder Strukton Rail probeert de overlast tot een minimum
te beperken. Mocht u een schriftelijke reactie willen geven
naar aanleiding van de afsluitingen, dan kunt u dit doen via:
info@gemeentebeek.nl onder vermelding van uw naam en
adres.

Enexis vervangt gasleidingen in Stationstraat Beek
Enexis begint dit jaar met het vervangen van oude gasleidingen op de Stationstraat in Beek en de
Steinderweg in Elsloo. De leidingen liggen aan beide zijden van de Stationstraat in het trottoir.
Het werk wordt in vijf delen uitgevoerd. De aannemer is onlangs begonnen met fase 1, aan de Steinderweg in Elsloo. Dit werk
duurt ongeveer zes weken, waarna men het spoor oversteekt en aan de zijde van de gemeente Beek verder gaat.
Voor het uitvoeren van het totale werk verwacht Enexis het hele jaar nodig te hebben.
Reden hiervoor is, dat de aannemer per aansluiting te werk moet gaan.
Verkeersmaatregelen
Om het werk goed uit te kunnen voeren zijn verkeersmaatregelen nodig. Daar waar
nodig worden verkeersregelaars ingezet. De aannemer zal de overlast voor bewoners en weggebruikers tot een minimum beperken. De gemeente Beek houdt hier
toezicht op.
De bewoners en bedrijven worden tijdig op de hoogte gebracht van de planning en
de werkzaamheden.
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Verkiezingen Provinciale Staten Limburg en Waterschap
Limburg 2019
Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor
de Provinciale Staten Limburg en het Waterschap Limburg
plaats. Ga naar het stemhokje, want elke stem telt.
Wie mogen stemmen?
Voor Provinciale Staten: mensen met de Nederlandse
nationaliteit. Zij moeten achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Om te mogen stemmen voor
de Provinciale Staten moet je wonen in de provincie waarvoor
de verkiezing plaatsvindt.
Voor het waterschap: mensen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Zij moeten achttien jaar
of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Stempassen
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig.
Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u een of twee stempassen. U krijgt de stempas van de gemeente waarin u staat
ingeschreven, met een woon-/briefadres in de Basisregistratie
Personen. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen
stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk
6 maart 2019 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.
Geen stempas
Bent u uw stempas kwijtgeraakt of heeft u hem niet ontvangen? Dan kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur, een
vervangende stempas aanvragen bij team Publiekszaken van
de gemeente Beek. Als u een nieuwe stempas aanvraagt,
moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. U kunt
ook digitaal een nieuwe stempas aanvragen via de website
www.gemeentebeek.nl. U heeft hiervoor uw DigiD-inloggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot 15 maart 2019. Mocht u uw
oude stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen.
Dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren
met een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs.

Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen mag u
een identiteitsbewijs gebruiken dat op woensdag 20 maart
2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.
U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar de geldigheid
21 maart 2014 óf later op vermeld staat.
Geen identiteitsbewijs?
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u
zich bij het stembureau melden met een door een Nederlandse
gemeente óf de Nederlandse politie opgesteld proces-verbaal
van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw
naam is vermeld én waarop een foto van u is afgebeeld.
Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan
kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot uiterlijk
15 maart 2019 bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.
Iemand anders voor u laten stemmen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt
u iemand die ook kiesgerechtigd is een volmacht verlenen.
Deze kiesgerechtigde mag dan namens u stemmen. Op de
achterzijde van de stempas kunt u een onderhandse volmacht
geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente.
Vul de volmacht volledig in!
Let op: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw
stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie van uw
(geldige) identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een
maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn. Maak een
kopie van uw identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen, geef
niet zomaar informatie over uzelf. Pas op met persoonlijke
informatie op papier.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Beek
woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor dezelfde
Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen. Het
hiervoor benodigde formulier (model L 8) kunt u afhalen of
aanvragen bij team Publiekszaken van de gemeente Beek of
downloaden via www.gemeentebeek.nl.
De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door de
gemeente Beek zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt
daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie
van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau
te laten zien.
Een kiesgerechtigde mag niet meer dan twee volmachten
aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem
te worden uitgebracht.
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Stemmen in een andere gemeente bij Provinciale Statenen Waterschapsverkiezingen
Als u voor de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente in Limburg wilt stemmen, dan
moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen
door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas.
Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Limburg.
Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk
19 maart 2019, 12.00 uur, bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.
U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een
kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K 6)
kunt u afhalen of aanvragen bij team Publiekszaken van de
gemeente Beek of downloaden via www.gemeentebeek.nl.
De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door
de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.
U ontvangt daarna een kiezerspas.
Stemlokalen
U kunt in elk stemlokaal binnen de gemeente Beek uw stem
uitbrengen:
•
•
•
•

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
De Dagbeeker, Hoolstraat 30, Beek
Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek

• Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,
Beek
• Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
• Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
• Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik
• Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
• MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek
• Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek
• Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, Spaubeek
• School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Vanaf 2019 is MFC ’t Raodhoes (Musschenberg 101 te
Spaubeek) aangewezen als stemlokaal bij verkiezingen.
Hiermee is WOZOCO (Musschenberg 45 te Spaubeek)
komen te vervallen als stemlokaal.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s
avonds 21.00 uur.
De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in bovengenoemde stemlokalen plaats.

Meer informatie over het stemmen vindt u op,
www.elkestemtelt.nl, www.gemeentebeek.nl of via team
Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer
046 - 43 89 222.

Wijksteunpunt Spaubeek verhuist naar Hoever Residentie
Maandag van 10.00u - 11.00u – Musschenberg 45 – Hoever Residentie
Het wijksteunpunt in Spaubeek is verhuisd naar de
Hoever Residentie aan de Musschenberg 45.
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur houdt het
wijkteam er spreekuur en kunt u er terecht met al
uw vragen over opvoeding, opgroeien, wonen,
hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Maakt u zich zorgen over een
eenzame buurman of ervaart u overlast? Of wilt u
zelf de handen uit de mouwen steken en een
dorpsgenoot helpen? Het wijkteam staat graag
voor u klaar.
Overige spreekuren van het wijkteam:
• Beek, locatie de Muziekschool,
Doctor Stassenstraat 88,
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
• Beek, locatie de Stegen, Stegen 35,
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
• Beek, locatie gemeentehuis, Raadhuisstraat 9,
Woensdag 9.00 tot 12.30 uur.
• Neerbeek, locatie gemeenschapshuis,
Callistusplein 9, Maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
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Wordt u gediscrimineerd?
Melden helpt!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van
discriminatie? Meld dit dan bij Antidiscriminatie
voorziening Limburg (ADV Limburg)
De gemeente Beek is verplicht om meldingen van discriminatie te behandelen en te registreren. ADV Limburg voert deze
wettelijke taak uit voor gemeente.
Wanneer melden?
U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op
grond van onder andere uw leeftijd, afkomst, handicap, chronische ziekte, godsdienst en seksuele gerichtheid. Discriminatie kan overal plaatsvinden en het kan iedereen overkomen:
• u wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat u te oud bent;
• u wordt geweigerd in een restaurant omdat u in een rolstoel
zit;
• u mag niet sporten met een hoofddoek op;
• u krijgt geen contractverlenging omdat u zwanger bent;
• u wordt uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskeur;
• u bent bedreigd vanwege uw seksuele voorkeur.
Wat wordt met uw melding gedaan?
Uw melding wordt door ADV Limburg in behandeling genomen.
Een medewerker neemt contact met u op, biedt een luisterend
oor en bespreekt met u hoe uw klacht afgehandeld kan worden.
Daar waar kan worden bemiddeld heeft dat de voorkeur.
Ondersteuning bij een officiële klachtenprocedure of ondersteuning bij aangifte bij de politie is ook mogelijk. Zonder uw
toestemming worden geen stappen ondernomen. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld.
De dienstverlening van ADV Limburg is bovendien gratis.

Heeft het zin om te melden?
Melden heeft altijd zin! Alleen dan kan er daadwerkelijk iets
worden gedaan aan discriminatie. Door te melden helpt u niet
alleen uzelf maar ook anderen. De klachtbehandelaar adviseert en begeleidt u bij de afhandeling van uw klacht. U staat
er niet alleen voor. Daarnaast leveren meldingen waardevolle
informatie op voor onder andere de gemeente, politie en overheid zodat zij discriminatie effectiever kunnen aanpakken.
Waar kan ik melden?
U kunt uw melding doorgeven via het meldformulier op
www.advlimburg.nl of telefonisch via 043-3218489.

Voorlichting en preventie
Werkgevers, scholen en (maatschappelijke)
organisaties kunnen bij ADV Limburg terecht met
vragen over discriminatie en ongelijke behandeling.

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.
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 verpakkingsmateriaal en vervoer
zorgen.
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Alle toekomstige bewoners van BMV hebben intentieovereenkomst getekend

BMV Spaubeek: we gaan bouwen!
Op vrijdag 1 februari werd in MFC ’t Raodhoes een belangrijke mijlpaal
gevierd. Alle toekomstige bewoners van de Brede Maatschappelijke
Voorziening hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Daarmee
geven zij aan allemaal mee te doen aan de realisatie van het splinternieuwe gebouw. Wethouder Hub Hodzelmans hield een korte toespraak
en benadrukte dat hiermee een belangrijke stap is gezet naar de daadwerkelijke bouw van de BMV. “De raad heeft het bestemmingsplan
goedgekeurd, het aanbestedingsproces is opgestart en er wordt op
korte termijn met alle betrokkenen gesproken over het toekomstige beheer van het nieuwe gemeeschapsgebouw. Kortom, we zijn klaar voor
de realisatiefase!”, aldus de wethouder. Als alles meezit, gaat nog dit
jaar de eerste schop de grond in.

Platform Beek voor Iedereen zet zich in voor toegankelijkheid

Keurmerk voor ondernemers
In Beek moet iedereen mee kunnen doen, ongeacht afkomst, ziekte of een beperking. Platform Beek
voor Iedereen zet zich hiervoor in door onder meer toegankelijkheidstesten uit te voeren in openbaar
toegankelijke gebouwen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen op basis van gelijke rechten en plichten kan meedoen, ontplooit het platform diverse
activiteiten. De eerst volgende activiteit die op de planning
staat is het uitvoeren van toegankelijkheidstoetsen voor openbaar toegankelijke gebouwen zoals winkels en horeca.
Beekse ondernemers worden door het platform benaderd om
een afspraak voor deze keuring te maken, die gemiddeld drie
kwartier duurt. Zij ontvangen daarna een rapport met aanbevelingen om hun onderneming toegankelijk(er) te maken voor
mensen met een beperking.
Keurmerk
Ondernemers en instanties die voldoende rekening houden
met mensen met een beperking, ontvangen en keurmerk
voor toegankelijkheid. Door dit keurmerk op het gebouw te
plakken, kunnen mensen in één oogopslag zien dat het

gebouw toegankelijk is voor iedereen. Ook worden hun
toegankelijkheidsgegevens geplaatst op de website
www.beekvooriedereen.nl.
Libergo-app
Als extra service kunnen ondernemers gebruikmaken van de
Libergo-app. De gemeente Beek werkt samen met Libergo
aan toegankelijkheid. Ondernemers die het keurmerk hebben
ontvangen kunnen hun gegevens in de app laten plaatsen.
Doordat mensen met een beperking deze gegevens op een
overzichtelijke manier kunnen inzien, vinden zij sneller hun
weg naar een toegankelijke onderneming.
Als introductie biedt Libergo een korting van vijftig procent aan
voor plaatsing in de app. Ondernemers betalen € 120 in
plaats van € 240.

PIW brengt uw financiën in beeld
Vraagt u zich wel eens af hoe telebankieren werkt? Wilt u een toeslag
aanvragen, maar weet u niet hoe dat werkt? Wilt u in beeld brengen van
uw inkomsten en uitgaven zijn? Of heeft u geen idee hoe Digid werkt?
PIW legt het u graag uit.
Met al uw vragen over geldzaken kunt u elke eerste dinsdag van de
maand terecht bij de vrijwilligers van Partners in Welzijn. Zij bieden u
administratieve ondersteuning en begeleiding tijdens hun maandelijkse
spreekuur in de muziekschool aan de Dr. Stassenstraat 88.
Het spreekuur duurt van 14.30 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
Recreatief softballen bij de Cheetahs
Hebt u zin om eens recreatief te softballen? Dat kan!
Het bestuur van de Cheetahs nodigt iedereen uit om op een
aantal maandagavonden een wedstrijdje mee te spelen. Op
27 mei, 3 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli kunt u zich individueel
of in teamverband inschrijven. De wedstrijden beginnen om
19.00 uur. Verzamelen op het softbalveld om 18.30 uur.
Wilt u meedoen? Schrijf dan een e-mail aan:
e.bentink@t-mobilethuis.nl
Graag tot ziens op De Haamen in Beek.

Gemeente Beek blokkeert 130 pasjes van Omnibuzz
Uit onderzoek blijkt dat circa 130 mensen uit Beek al twee jaar geen gebruik maken van een aan hen
verstrekt vervoerspasje van Omnibuzz. Omdat de gemeente voor het verstrekken van de pasjes kosten
maakt, heeft de gemeente besloten om deze pasjes te blokkeren.
De eigenaren van de niet-gebruikte pasjes worden hier allemaal vooraf met een
brief over geïnformeerd. Mocht het blokkeren van het pasje toch tot problemen
leiden, dan kan contact worden opgenomen met de gemeente.
Ook worden deze mensen geadviseerd het geblokkeerde pasje te bewaren.
Mocht men in de toekomst toch weer gebruik moeten maken van de Omnibuzz,
dan kan het pasje binnen zeven werkdagen geactiveerd worden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met telefoonnummer
046 – 43 89 321 of stuur een mail aan:
wmojeugd@gemeentebeek.nl onder
vermelding van 2019-01CVV.

Ruzie met de buren? Schakel Buurtbemiddeling in
Hebt u een conflict met uw buren? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de
diensten van Buurtbemiddelng Westelijke Mijnstreek.
Buurtbemiddelaars helpen buren met problemen en
ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddelaars
zijn onpartijdig en bieden een luisterend oor. Het is doel
is om het contact tussen buren te herstellen en samen
oplossingen voor het conflict te bedenken.
U kunt buurtbemiddeling bereiken op telefoonnummer
06-22968998. U kunt ook een e-mail sturen naar
buurtbemiddeling@piw.nl.
Meer informatie over Buurtbemiddeling leest u op:
www.buurtbemiddeling-wm.nl.
Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is een
samenwerkingsproject van de gemeenten Beek,
Sittard-Geleen en Stein, politie,
woningbouwcorporaties en Partners in Welzijn.
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Adviesraad Sociaal Domein zoekt secretaris
De Adviesraad Sociaal Domein Beek (de Adviesraad) geeft namens de inwoners van Beek gevraagd en ongevraagd
advies aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig
leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk en inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden en opgroeien
(jeugdhulp).
Het bestuur van de Adviesraad is op zoek naar een

Secretaris M/V

• Deelname aan periodiek overleg met Gemeente
• Het actueel houden van onze website middels aansturing
van externe webmaster
• Ondersteuning van overige bestuursleden.

De secretaris heeft de volgende taken:
• Het centrale aanspreekpunt binnen de Adviesraad
• Het voeren en opvolgen van correspondentie
• Opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen en
verslaglegging hiervan

Wilt u als onafhankelijke vrijwilliger een bijdrage leveren aan
de samenleving in de Gemeente Beek en heeft u enige
affiniteit op dit vlak neem dan voor nadere informatie gerust
contact op met de huidige secretaris: Vic Sturmans,
tel. 046-4264213.

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.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er
diverse inloopspreekuren in de gemeente Beek.
Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandagen dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Een greep uit het aanbod van de vrijwilligerscentrale:
• Speelgoedbank de Grabbelton zoekt 2 vrijwilligers voor
uitgifte speelgoed (V2151)
Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg zoekt
twee vrouwelijke vrijwilligers die kunnen helpen bij de
uitgifte van speelgoed. Deze uitgiftes zijn twee keer per
maand op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.15 uur.
• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)
Ben je van huis uit een vredestichter, minimaal 21 jaar, kun
je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je minimaal één
keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling iets
voor jou!

Spaubeek: Hoever Residentie, Musschenberg 45,
maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Beek /
De Carmel in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88,
op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Beek /
Stegen:

MFC De Stegen, Stegen 35,
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
MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek
Bezoekadres:
Telefoonnr.:
046 4575700
Website:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Last minute
kostuums,
accessoires,
schmink of
nonnevotten
nodig?

Openingstijden
tijdens carnaval
zaterdag
heel Makado geopend

zondag
gesloten

maandag
enkele winkels geopend

dinsdag
heel Makado geopend
Kijk voor meer info op
www.makadobeek.nl

