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We zijn inmiddels in de
herfst gekomen.
De bomen tonen weer mooie
kleuren en de natuur maakt zich
gereed voor een rustperiode.
Die rust zien we niet in het aanbod van
activiteiten die in de komende tijd weer
georganiseerd worden.
Een veelheid van aankondigingen ligt in deze editie voor u.
Zowel op cultureel als ook op sportief gebied is hier beslist voor elk
wat wils.
De keuze is natuurlijk aan u.
Er zijn ook terugblikken op gehouden activiteiten.
Het afscheid van burgemeester Krewinkel en ‘Beek for speed’
in beeld gevangen.
Andere aandacht voor geslaagde ondernomen evenementen zijn
uitvoerig beschreven, waar het gaat om een jubileum of
uitvoeringen van verenigingen in binnen- en buitenland.
Het IVN biedt ook weer de nodige leerzame
excursies in een schitterend jaargetijde.
Wij wensen u weer veel leesplezier en een
mooi begin vaan de herfst.
Wiel Heijnen, eindredactie
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JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 | Fax: 046-4362783 | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

Proef nu weer onze heerlijke balkenbrij
uit eigen worstmakerij !

25 jaar Geveriker Gemengd Zangkoor “Canta Libre”

17 januari jl. was het 25 jaar geleden dat
een 15-tal inwoners van het dorpje
Geverik (bij Beek) besloten tot het oprichten van een zangkoor.
Aanleiding hiertoe was de jaarlijkse
kerstavond voor senioren (georganiseerd door de buurtvereniging), waar
een aantal leden van de buurtvereniging
kerstliederen ten gehore had gebracht.
Men had het blijkbaar zeer geslaagd gevonden en besloot om eens in de twee
weken bij elkaar te komen om liederen in
te studeren. Via navraag binnen familieen buurt Geverik, ging Iny Jochems als
voorzitter op zoek naar een muzikaal leider. Na enige geestelijke massage en
morele druk besloot Albert Dols deze
uitdaging aan te gaan en het muzikale
leiderschap op zich te nemen.
Ook hij viert nu zijn 25-jarig jubileum bij
Canta Libre.
Het repertoire van “Canta Libre” bestaat
vanaf de oprichting op voorwaarde van
de dirigent uit louter “a capella” (zonder
begeleiding) liederen. Het zijn volksliederen, liefdesliederenen, andere wereldse werken (=profane) uit alle mogelijke
tijdvakken. Ook het zingen in dialect is
Canta Libre niet vreemd.
Omdat het koor regelmatig gevraagd
wordt een kerkdienst op te luisteren,
heeft men ook daarvoor een geschikt repertoire. Om dit alles mogelijk te maken
is na de oprichting de repetitiefrequentie
snel verhoogd naar 1 keer wekelijks een
repetitie van 2 uur.
Bij gebrek aan een gemeenschapshuis
werd de wekelijkse repetitie aanvankelijk
in de achterliggende zaal van het enige
plaatselijke café gehouden. Na sluiting
van deze locatie is men in het multifunctioneel centrum MFC“de Molenberg”
aan de Molenstraat 158 gaan repeteren.
Na enige tijd verkreeg de hechte
Geverikse gemeenschap door een gezamenlijke inspanning het “Bakhoes”.
Dit gebouw behoort bij De Geverikerhof
van de familie Collard (voormalige
Hoeve Corten) en werd met vereende
krachten en sponsoren en niet te vergeten de geweldige medewerking van de
familie Collard dusdanig gerestaureerd
dat het ook kon dienen als repetitieruimte van “CantaLibre”.

Zo kan men elke woensdag tussen
19.30 uur en 21.45 uur de gezangen uit
het “Bakhoes” horen schallen door het
glooiende Limburgs land. Na de repetitie
drinkt men gezellig een glaasje fris, wijn
en willen de heren onder het genot van
enkele “pilskes” nog wel eens gezamenlijk naar een voetbalwedstrijd kijken. Het
sociale aspect heeft onze zangvereniging “Canta Libre”, die inmiddels 22
leden telt, hoog in het vaandel staan.
Op 31 okt. a.s zal er een H. Mis worden
opgedragen voor de overleden leden en
leden van ons koor in de kapel te Geverik

met medewerking van de sopraan Janine
Goossens onder muzikale begeleiding
van Harrie Spronken. Aanvang dienst
17.00 uur. Klokslag 19.00 uur start de
feestavond voor de leden met hun partner en genodigden met de huldiging van
een 10-tal jubilarissen.
Voor meer informatie, aanmelding
proefrepetitie of lidmaatschap,
kunt U zich wenden tot ons secretariaat
Canta Libre, secretaris Lambert
Voncken p/a Gundelfingenstraat 22,
6191 KW Beek, Tel. 046-4372377,
mail: lvoncken@hetnet.nl

Openingstijden:
Ma
Di
Wo
Do
Vrij
Zat

08.00-18.00 uur
Gesloten
08.00-18.00 uur
08.00-18.00 uur
08.00-18.00 uur
08.00-16.00 uur
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DIART

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

* les in kleine groepen
* in professionele werkplaats
* intensieve begeleiding

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

046 437 7140
w w w . D I A R T d e s i g n . n l

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.

Kampioen van Oceanie naar
Limburgse Handbaldagen
Sydney Uni HC is de eerste buitenlandse
deelnemer
van
de
Limburgse
Handbaldagen. Dit is de eerste keer dat
een Australische handbalploeg aanwezig is
op het toernooi. Het team reist in december naar Duitsland voor verschillende oefenwedstrijden tegen Duitse Bundesliga
clubs. Daarna rijden de ‘Aussies’ door
naar Nederland voor de Limburgse
Handbaldagen.
Sydney Uni HC draagt de naam van de universiteit van Sydney en staat onder leiding
van Duitser Philipp Enders en Pool Adam
Molenda. Het team bestaat voornamelijk
uit studenten met maar liefst 12 verschillende nationaliteiten, naast Australie, ook
o.a. Denemarken, Spanje en Frankrijk. “De
kern van het team is in tact gebleven, maar
we moeten ieder jaar opnieuw bouwen.
Veel uitwisselingsstudenten blijven voor een korte periode in
Australië en de beste nationale spelers gaan naar de
Europese competities”, zegt teammanager Pascal Winkler.
De meest ervaren speler is Renato Tupac Rui, afkomstig uit
Brazilie. Hij speelde meer dan 300 interlands, twee
Olympische Spelen en diverse wereldkampioenschappen.
Afgelopen week werd het team vierde in de IHF Super Globe
in Qatar. Hier speelden ze tegen Barcelona, Veszprem en
Fuchse Berlin.
De 28e editie van de Limburgse Handbaldagen vindt plaats
op 27, 28 en 29 december in Fitland XL Sittard.
Naast de Limburgse clubs OCI-LIONS en Targos Bevo HC
nemen zes buitenlandse teams, waaronder Sydney Uni HC
deel aan het toernooi. De Limburgse Handbaldagen zijn
meer dan tophandbal alleen. De succesformule bestaat uit
een combinatie van topsport en entertainment. De organisatie ligt in handen van de toernooicommissie met 12 vrijwilligers. Tijdens de toernooidagen worden zij ondersteund door
ruim 100 vrijwilligers.
Meer informatie over het toernooi is te vinden op
www.lhd.nl.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek
T. 0031 - (0)46 437 2454
F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99

Nederlands kampioen cross triathlon!!
Ik ben Youri Keulen, 16 jaar en woonachtig in Spaubeek.
Ik ben na de zomervakantie gestart op het Cios. Iets meer dan
twee jaar gelden heb ik de overstap gemaakt van atletiek naar
triathlon. Ik wilde iets nieuws proberen en zag hier wel een uitdaging in. Ik mocht me melden bij de Nederlandse selectie en
moest de focus gaan leggen op mijn zwemonderdeel. Ik ben
me volledig gaan richten op het zwemmen en heb me keihard
ingezet.
Heel langzaam werd ik een complete triatleet, want het is
belangrijk om alle drie de disciplines goed te volbrengen.
Het eerste jaar was vooral ervaren, maar nu kan ik zeggen dat
ik dit al aardig onder de knie heb.
Op dit moment train ik 6 dagen in de week en soms heb ik
meerdere trainingen op een dag. Ik zwem 5 keer in de week en
mijn fietsen probeer ik te verbeteren op de wielerbaan in
Geleen.
Mijn hardlopen moet ik vooral zelfstandig op peil proberen te
houden.
Dit in combinatie met mijn nieuwe opleiding is best pittig en
vereist veel zelfdiscipline. Mensen zeggen wel eens dat het
een opgave is, maar dat ervaar ik zelf absoluut niet. Het is mijn
passie...
Ik heb een heel goed seizoen gedraaid waarin ik veel hoogtepunten heb mogen meemaken.
Ik heb verschillende ETU wedstrijden gedaan in binnen- en
buitenland en ben opgenomen binnen het eredivisieteam van
Canyon Fusion. Ik heb een trainingsstage in Girona mogen
doen en twee weken geleden nog in Slovenië gestart.
Begin september ben ik in Ameland Nederlands Kampioen
cross triathlon geworden en ik kan vertellen dat dat een hele
mooie ervaring was.
Ik zit bijna in mijn rustperiode, maar probeer eerst nog de EK
titel mee naar huis te nemen.
Op 10 oktober start ik namelijk op het EK cross duathlon in
Spanje en op 18 oktober ga ik het werelduurrecord op de wielerbaan in Geleen fietsen.
Daarna is het seizoen voor mij ten einde en moet ik me gaan
voorbereiden voor 2016.
Ik ga meer deelnemen aan buitenlandse ETU wedstrijden en
me proberen te plaatsen voor het EK in Lissabon.
Dit alles is met als doel WK 2017 in Rotterdam.

Ik hoop dat ik mijn passie nog lang kan voortzetten en mijn
doelen mag bereiken......
Maar dit kan ik niet alleen.
Ik heb daar de ondersteuning van mijn ouders, familie en
sponsoren voor nodig.

Uniformen Commissie
van Fanfare St. Caecilia
organiseert KIENAVOND
Op donderdag 29 oktober a.s. vindt een ouderwets
gezellige kienavond plaats in MFC ’t Raodhoes.
Deze kienavond is georganiseerd door de Uniformen
Commissie van Fanfare St. Caecilia Spaubeek.
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de vereniging. Uiteraard zijn er prijzen te verdelen,
waaronder geldprijzen en levensmiddelenpakketten.
U bent van harte uitgenodigd op 29 oktober a.s. in het MFC!
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
Uniformen Commissie Fanfare St. Caecilia Spaubeek
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TRAKTEER U ZELF

PUUR ITALIAANS
TRADITIONELE PIZZA’S & PASTA GERECHTEN UIT EEN HOUT GESTOOKTE OVEN • BROODJES • KOFFIE • WIJN & MEER ...

Raadhuisstraat 21 Beek Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 12 - 22 uur • zaterdag en zondag 16 - 22 uur

NIEUW IN BEEK, HOUD ONZE WEBSITE IN DE GATEN.
ILTRATTAMENTO.NL

Hoedemakers Schoenmode in Beek
al 60 jaar “een begrip op de markt”
7 oktober 2015
was het 60 jaar geleden dat
Hoedemakers “Schoenmode”
in 1955 zich vestigde op de
Markt 25 te Beek(L) en haar
deuren opende voor het
publiek.
Deze winkel uit 1955 is
daarmee een zaak die het
langste in dit winkelgebied
van Beek is gehuisvest.
Het familiebedrijf bestaat
echter al meer dan 130 jaar.

Helaas is Karin op 184-2012 overleden.
Maar Thea staat stevig in haar schoenen
en gaat vol goede
moed verder, kortom
een familiebedrijf van
3 generaties om trots
op te zijn.

opgedaan bij een schoenwinkel in
Sittard, toen haar vader Pie, oom Gerard
en tante Fien inmiddels de leiding hadden. In 1974 namen Thea en oom
Gerard de zaak over.
Zij zelf heeft er dus ook al meer dan 40
jaartjes op zitten, maar denkt nog niet
aan stoppen.
Samen met haar dochter Karin Foppen –
Ramakers hoopte ze de zaak nog een
tijdje voort te kunnen zetten. De opvolging was immers geregeld en de zaak
zou in de familie blijven.

Hoedemakers Schoenmode heeft een mooi
assortiment dames en
Herenschoenen in de
gemiddelde prijsklasse variërend van
€ 60,- tot € 140,-.
Gerenommeerde merken dames-en herenschoenen zoals Mephisto, Stonefly
zijn in voorraad leverbaar alsmede de
bekende damesschoenen Helioform,
Ara, Xsensible, Jenny, Högl en Jenny.
Hoedemakers Schoenmode is dagelijks
geopend van 9.30 tot 18.00 uur (dinsdag
gesloten).
U bent van harte welkom op het
vertrouwde adres aan de Markt 25,
6191 JH Beek tel. 046-4371658.

In 1925 startten ze met een echte winkel in de Lindestraat 30; dat is nu de
Bourgognestraat.
De grootouders van de huidige eigenaresse Thea Ramakers-Hoedemakers
(69)hadden er een winkel waar schoenen werden verkocht en gerepareerd. Er
werden ook zelf schoenen gemaakt.
Opa presteerde het om in de communietijd wel 2 paar op 1 dag te maken!!!
Schoenmagazijn H. Hoedemakers levert
aan scherp concurreerende prijzen
Dames-en Heerenschoenen naar maat.
De plaquette met prachtige dubbelle e’s
hangt nog in de zaak, evanals een prijslijst uit die tijd… ”winterpantoffels” vanaf
25 cent!
Thea zelf begon mee te werken in 1969,
nadat ze eerst enkele jaren ervaring had

U bent van harte welkom op
donderdag 22 oktober 2015 vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur om
met ons het glas te heffen bij gelegenheid van dit heugelijke
feit van het 60 jarig bestaan van
Schoenmode Hoedemakers en dit met ons te vieren.
7

DHL Express Kids Day
De doelgroep was dan ook meteen gevonden: Kinderen, waarvan de ouders
vaak geen extra middelen ter beschikking hadden.
De Gemeente werd aangeschreven en
het balletje begon te rollen.

DHL Express medewerkers Linda Sanders en Jelle Teheux namen de taak op
zich om Kids Day te organiseren.
Startkapitaal: 500 euro van DHL
Stichting Cares.
Grote uitdaging was natuurlijk:
Hoe bezorg je een aantal kids een
onvergetelijke dag?
Er waren 12 bussen ter beschikking.
Bussen die uiteraard een chauffeur vereisten.
Dat “probleempje” was binnen no
time opgelost. Ook 12 kids vinden
was zo gepiept.
Eén telefoontje naar Miranda
Brangers van PIW was genoeg
om geschikte kandidaten
te vinden.

DHL Stichting Cares is in 2011
ontstaan uit een idee van de
toenmalige DHL NL Board om
goede doelen, initiatieven die
binnen de organisatie ontstonden,
te stroomlijnen en te ondersteunen.
DHL Kids Day is ontstaan door SGA
Maatschappelijke betrokkenheid vanuit
DHL Eindhoven.

Echter werden niet alleen
de kinderen in het
zonnetje gezet, ook de
ouders werden getrakteerd op een boodschappenpakket.

De medewerkers in Eindhoven zochten
een doelgroep die volgens hen aandacht nodig had.
Er werd al veel gedaan aan armoede in
het buitenland, maar niets aan armoede
in Nederland.

Kids Day was een enorm
succes en DHL Eindhoven
heeft toen een oproep gedaan of niet elke DHL vestiging wilde
meewerken. E
en groot gedeelte heeft gehoor gegeven
aan die oproep, zo ook DHL Express
Maastricht,
gevestigd
aan
de
Horsterweg 26 in Maastricht-Airport.

Check!
12 bussen,
12 chauffeurs,
12 kids.
Toen kwam de grootste uitdaging:
Het budget moest worden aangevuld.
Linda en Jelle organiseerden op de jaarlijkse DHL Express familie BBQ een loterij. De prijsjes werden her en der gekocht, gekregen of gesponsord en dat
bleek een succes. Het budget groeide.
Tevens werden klanten van DHL
Express benaderd en ook dat was een
gouden zet.
Het werd tijd om een draaiboek te
maken.
De keuze viel op Toverland.
Er werd over en weer gebeld en gemaild
en Pretpark Toverland verleende meteen
haar medewerking. Ze halveerde de entreeprijs en gaf gratis parkeermunten.
So far, so good.
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De dag kon niet meer stuk en 12 september was het dan zover:
12 bussen, 12 chauffeurs, 12 enthousiaste kinderen en een aantal medewerkers van DHL Express, begonnen die
dag met een gezamenlijk ontbijt in de
sportkantine van Caesar.
Toon en Dorien Hazelhof, beheerders,
sponsorden een heerlijk ontbijt en toen
begon de reis.
Voor het ontbijt werden alle kinderen
thuis opgehaald. Elk kind had zijn/haar
eigen privé chauffeur en bus.

Na een lange, vermoeiende, maar reuze
gezellige dag, vertrokken de rood/gele
bussen richting McDonalds, want uiteraard hoort bij een dagje pretpark ook
een Happy Meal.
Na die traktatie werden de
kids naar huis gebracht,
nog altijd in hun eigen
privé-bus met hun
eigen privé-chauffeur.
Als klap op de vuurpijl kregen alle kids
nog een extra verrassing.
Een grote, goed
gevulde doos.

Belangrijkste vraag van de dag:
“Wat zit er in die doos?”
In samenwerking met Speelgoedbank
De Grabbelton in Geleen, waren
deze dozen gevuld met
speelgoed. Een extraatje
als afsluiter van een
fantastische dag.
Maar, dat was nog
niet alles. Ook voor
de ouders was er
een verrassing. Een
doos vol heerlijkheden en een waardebon om boodschappen te doen bij
de Plus.
De dag kon absoluut
niet meer stuk en alle
medewerkers kijken dan
ook al uit naar volgend jaar. De
glimlach van een kind geeft enorme voldoening.
Hopelijk kan men spreken van een
jaarlijkse Beekse traditie: DHL Kids Day.
Wat een prachtig initiatief.
Goed gedaan mensen van DHL Express
Maastricht. Chapeau voor jullie
belangeloze inzet en tomeloze energie.

Alle bussen
achter elkaar gaf een
prachtig beeld. In een lange colonne
vertrok de stoet dan ook naar Toverland
en menige automobilist keek zijn ogen
uit toen 12 rood/gele bussen hen passeerden.
Eenmaal aangekomen in Toverland,
begon de echte pret. De chauffeurs werden van hot naar haar geslingerd omdat
de kids uiteraard overal aan wilden deelnemen. Na een aantal uren werd de innerlijke mens versterkt en de lunchpakketten werden tevoorschijn getoverd.
Kids hebben echter geen geduld om
lang te lunchen, want er wacht een heel
pretpark op ze.

Christy
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Winterkledingbeurs
damescomité Fanfare
St. Caecilia Spaubeek
Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Burg. v. Meeuwenstraat 35
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

Van 2 t/m 5 november 2015
organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de
winterkledingbeurs in MFC ’t Raodhoes,
Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.
Inbrengen kleding
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november

•
•
•
•

Reparaties
Onderhoud motoren
Onderhoud en APK
Voorruiten (zonder eigen risico)*

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

van 18.00 - 20.30 uur
van 10.00 - 14.00 uur

Verkoop kleding
Woensdag 4 november van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 5 november van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen
niet-verkochte kleding
Donderdag 5 november
van 19.00 - 20.30 uur

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

OPENINGSTIJDEN
ma-di-wo-do: 9.30 - 18 uur
vrijdag: 9.30 - 21 uur
zaterdag: 9.30 - 17 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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Kijk voor de geldende regels tijdens
de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl
Voor eventuele vragen,
bel 046-4432056 of 046-4432215.
Op woensdag 4 november staat
om 10.00 uur de koffie voor u
klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

29e Herfstwandeltocht in Beek
Op zondag 25 oktober a.s.
organiseert het wandelcomité
van de Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek weer haar alom
bekende “Herfstwandeltocht”
voor de 29e keer.
Vanaf dit jaar heeft Castelijn Mode de naam aan
deze wandeltocht verbonden en is het “Castelijn
29e Herfstwandeltocht“.
Startplaats is, als vanouds, het Scoutinggebouw
“Ooshaka” aan de Molenberg te Beek. De weg naar het
startlokaal wordt duidelijk aangegeven met borden “wandeltocht”. Op ca. 100 meter van het inschrijflokaal is er
ruime parkeergelegenheid.
Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende
afstanden: 6 – 12 – 18 en 25 km.
Het wandelcomité is er wederom in geslaagd een prachtige tocht uit te zetten. De routes, gaan over goed begaanbare veldwegen, holle wegen en
bospaden en zijn met pijlen duidelijk
gemarkeerd.
Dit jaar gaat de tocht richting o.a. de
buurtschappen Catsop, Moorveld
en Geulle. U kunt genieten van
prachtige vergezichten en de herfstkleuren van het Bunderbos en het
Beekse Mariabos. De routes lopen gedeeltelijk over verharde wegen, maar
ook over smalle bospaadjes.
Het Bunderbos is één van de mooiste hellingbossen van ons Limburgse land.
Het staat bekend om zijn bijzondere flora en
fauna, maar zeker ook om zijn vele bronnen en
afvoerbeekjes.
Op mooi gelegen plaatsen, temidden van de prachtige natuur,
zijn twee controle – c.q. rustplaatsen ingericht, voorzien van
toiletgelegenheid, waar u een pauze kunt inlassen en tegen
sympathieke prijzen de inwendige mens kunt versterken.

Tevens kunt u op de gezellige start en finishplaats “Ooshaka” een natje en een droogje tot
u nemen, en bij rustige achtergrondmuziek,
uw wandelervaringen uitwisselen met uw
medewandelaars.
U kunt starten op de 18 en 25 km.
tussen 7.30 uur en 12.00 uur en op
de 6 en 12 km. tussen 7.30 uur en
14.00 uur.
De finish sluit om 17.30 uur.
Inschrijven conform richtlijnen Kon.
Wandel Bond Nederland € 2.50.
Rest nog te vermelden dat de wandeltocht onder alle weersomstandigheden
zal doorgaan en dat bij inschrijving een
sticker verkrijgbaar is, en bij terugkomst
het I.V.V. stempel voor alle afstanden beschikbaar is.
Iedereen kan aan deze prachtige wandeltocht
deelnemen.
Graag tot zondag 25 oktober aanstaande en alvast
veel wandelplezier toegewenst.
Het Wandelcomité.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met:
Sef Mullens tel 046-4376703 of Leon Vroemen 046-4378198.
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Genezing en gezondheid –
tegenwoordige een droom?

Alzheimercafé Stein
Elke maand organiseren Steunpunt Mantelzorg en Vivantes in
samenwerking met Alzheimer Nederland het Alzheimercafé in Stein.
De bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden.

Ziekte, iedereen
heeft er de
mond van vol.
Is dat nodig?
Gezondheid is
een heel
natuurlijke
toestand.
In driewekelijks
ritme vinden er
lezingen plaats met als thema “hulp en
genezing langs geestelijke weg door de
leer van Bruno Gröning – medisch bewijsbaar”.

Het Alzheimer Café-concept is in
1997 bedacht door psychogerontoloog Dr. Bère Miesen. Inmiddels zijn
er in Nederland 230 Alzheimer Cafés
en enkele Alzheimer Theehuizen opgericht. In Zuid Limburg worden
Alzheimercafé’s georganiseerd in
Stein, Valkenburg, Amstenrade en
Echt.

Bijeenkomsten

Ervaringen uitwisselen

De eerste bijeenkomst van het seizoen
2015/2016 vindt plaats op
dinsdag 8 september a.s. en heeft als
thema:
'Dementie … een gunstige omgeving'.

Het Alzheimer Café is een
laagdrempelige ontmoetingsplaats.
Aan het begin van de avond wordt
meestal een ervaringsdeskundige of
een hulpverlener geïnterviewd over
een thema.
Daarna praten de bezoekers, onder
begeleiding, met elkaar over hun
ervaringen en belevenissen in
verband met het ziektebeeld.
Het informeel kunnen stellen van
vragen helpt betrokkenen over een
drempel heen en maakt de stap naar
de hulpverlening minder zwaar.
Bezoekers praten over de
mogelijkheden voor hulp of zoeken
met elkaar naar praktische
oplossingen.

Het Alzheimercafé in Stein heeft telkens
een ander thema en vindt plaats elke
2e dinsdag van de maand van
19.00 – 21.30 uur in de Moutheuvel,
Heerstraat Centrum 45. Het volledige
programma vindt u op de website
www.vivantes.nl.

In een gunstige omgeving functioneert
een persoon met dementie beter. Ook
naasten en hulpverleners maken deel uit
van die omgeving. Maar hoe creëer je nu
een zo gunstig mogelijke omgeving?
Gastspreker Claudia Lemmens van de
Internationale Stichting Alzheimer
Onderzoek (ISAO) bespreekt dit belangrijke onderwerp.

Bruno Gröning (1906 – 1959) was een
eenvoudige, natuurlijke man,
die met zijn evenzo gemakkelijke als
simpele woorden in de gelegenheid
was, de wetmatigheden van de
geestelijke genezing door te geven.
De waarheid van zijn woorden bewijst
zich nu nog net zo als toen.
Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring
gebeuren er nog steeds – zoals tijdens
het leven van Bruno Gröning –
genezingen van ziektes, zelfs die als
ongeneeslijk gelden.
Meer informatie vindt u in Internet:
www.bruno-groening.org of
telefonisch via 045-5462664

Contact?

Data informatieve lezingen

Heeft u vragen over het Alzheimercafé
dan kunt u terecht bij:
Pia Bronckhorst
(SP. Mantelzorg) T: 06 – 83 66 81 78
David Smits (Vivantes) T: 06 - 51 46 07 62
E-mail: alzheimercafe.stein@gmail.com

Op 15 oktober wordt van 19.30 uur tot
21.00 uur in Asta Markt 6A te Beek
een informatieve lezing gehouden.
Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Toegang gratis.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Uw adres voor
nieuwe- &
gebruikte
scootmobielen!
Scootmobielen
vanaf

Rollators

350,-

vanaf

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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49,-

Vierde editie Roger Wijnen ATB Toertocht Genhout
Noteer alvast deze datum in uw agenda want
Alpe du Genhout organiseert de Roger Wijnen
ATB Toertocht Genhout. Deze schitterende
ATB tocht kent weer drie routes.
Mountainbikers opgelet!!
De 20 km route is wederom opgenomen
zodat jullie je zonen, dochters, neven of
nichten mee kunnen nemen om er een
sportieve zondagochtend van te maken.
Neem gerust de vriendjes of
vriendinnetjes ook mee.
De andere routes zijn 30 en 45 km.
Het belooft weer een uitdagende tocht te worden over de prachtige Limburgse onverharde
wegen. De hoogtemeters bedragen respectievelijk 225, 400 en 600 meter.

ROGER WIJNEN
ATB TOERTOCHT 2015

Het vertrek van de Roger Wijnen ATB
Toertocht Genhout is vanaf Hoeve Printhagen
aan Printhagen 3, 6191PR te Genhout-Beek.
Aanmelden en vertrekken is mogelijk tussen
8.00 en 10.30 uur.
Download het inschrijfformulier via onze website www.alpedugenhout.nl en lever dit in op
9 november a.s. bij de startplaats tezamen
met de contante betaling van het deelnamebedrag.
Ook kunt u vooraf inschrijven en betalen
vanaf 15 oktober 2015.
Na betaling krijgt u automatisch bericht.
Het startbewijs met consumptiebon ligt
dan voor uw klaar bij de start.
Graag tot ziens in Genhout
op zondag 8 november!

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

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
- diverse massages
microdermabrasie
- harsen/waxen
mesotherapie (zonder naalden)
- (bruids)make-up
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
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In het voorjaar van 2014 vonden een aantal mensen dat
Beek weer toe was aan een nieuwe band. Ze verzamelden
een groep enthousiaste muzikanten om zich heen en begonnen met repeteren.
Er werd volop geoefend en gediscussieerd over welke muziek de band wel en niet ging spelen.
Na maanden van heel hard oefenen, zowel op maandagavond bij de Heeren van Beeck, als thuis in de vrije tijd was
het op zondag 19 oktober 2014 (kermiszondag) dan eindelijk zover, het eerste optreden van Baton Rouge Band.
Het eerste optreden vond plaats in de zaal bij de Heeren
van Beeck. Het was die middag prachtig weer en kermiszondag. Het was heel spannend: zou het druk worden,
zouden veel mensen bereid zijn om met zo’n lekker nazomerzonnetje toch binnen naar een band te gaan kijken? Er
was voldoende repertoire om een uur te kunnen spelen,
daarna zou er verder worden gekeken.
Hub Lacroix nam het woord, deelde beschuit met muisjes
uit voor de geboorte van een nieuwe band en toen speelde
Baton Rouge Band haar eerste noten in het openbaar.
En het was een succes! De zaal was vol en de sfeer was
gezellig.

Het beviel zo goed dat ze werden gevraagd om tijdens
Queensparade 2015 te komen spelen op de markt. Wel op
voorwaarde dat er een repertoire van minstens twee uur moest
komen.
Weer werd er maanden hard geoefend maar het resultaat
mocht er zijn. Op een frisse Queensparade werd er op de
markt 2 uur lang muziek gemaakt.
In de tussentijd kwam het nieuws dat de Veldwachter zou
gaan sluiten en moest Baton Rouge Band op zoek naar een
nieuwe oefenlocatie. Deze werd gevonden bij het Patronaat.
Na eerst een hele tijd onder het dak letterlijk de sterren van de
hemel gespeeld te hebben werd uiteindelijk verhuisd naar de
grote zaal onder.
Het volgende optreden was tijdens de hoffeesten in Geverik. Ook dit was weer een groot
succes. Na 2 uur gespeeld te hebben kreeg het
publiek maar niet genoeg en werd er zelfs een
half uurtje langer door gespeeld.
In deze periode kwamen er bij een paar leden
‘reiskriebels’ en heimwee naar Filzmoos.
Eerst werd er genoten van een fijne zomervakantie en na de zomer ging iedereen weer hard
aan de slag om klaar te zijn voor het optreden
tijdens het mittsommerfest in Spaubeek op
zondag 30 augustus. Op een zonnige en
bloedhete dag werd er voor een enthousiast
publiek muziek gemaakt.

Dit alles zal om 16.00 uur beginnen en de
entree is gratis.
Na dit optreden moet er weer hard gerepeteerd worden om voldoende repertoire te
hebben voor het volgende optreden tijdens
de kerstviering van de Zonnebloem op 12
december.
En in de tussentijd zijn de ‘reiskriebels’ van
de leden uitgegroeid tot een echte tournee
naar Filzmoos.
Baton Rouge Band gaat op tournee
naar Filzmoos!!!! Ga je mee?
Van 30 april tot 6 mei 2016 zal Baton Rouge
Band verschillende optredens geven in
Filzmoos. En uiteraard mag iedereen mee.
De reis zal per bus gaan op basis van halfpension met gratis entree voor alle optredens die Baton Rouge
Band hier geeft. Tevens zal er een feestavond zijn in het hotel
waar een lokale band te horen zal zijn.
Wie interesse heeft in deze reis of wie gewoon zin heeft om
met Baton Rouge Band een weekje op stap te gaan kan contact opnemen met Maria Lacroix, 046-4371572.

En nu is het dan bijna zover,
het 1 jarig bestaan moet gevierd worden.
Dit zal plaats vinden op zondag 18 oktober (alweer kermiszondag) in de grote zaal van het Auwt Patronaat. En niet alleen
Baton Rouge Band zal hier spelen, er speelt zelfs een supporting act, te weten Greyhound. Tevens komt er een mystery
gast langs.

Uiteraard zal er informatie over deze reis klaar liggen tijdens
het 1 jarig bestaan. Hier zullen ook de mensen van de organisatie aanwezig zijn om allerlei vragen te beantwoorden.
Er wordt wel gewerkt via het principe vol = vol, dus wie het
eerste komt, het eerst maalt etc……
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 18 oktober
en tijdens de tournee naar Filzmoos!!!

Gezichtsbehandelingen, Pedicure
Massages & Lichaamspakkingen

Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek - 06 - 55 80 23 65

www.skincarebycindyjonkers.nl
Aanbieding: Gezichtsbehandeling met
Kaviaar masker Nu 35,00
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En dan te bedenken dat een aantal meters verder, twee
onbemande, maar veilige kramen stonden, die bij navraag,
als reserve dienden. Zeer foute zaak, mannen van de Beeker
Liedertafel. (Ik moet er trouwens niet aan denken dat kinderen
die ‘afgrond’ kramen zouden bemannen)

Christy

In verband met de NB deadline, was het niet mogelijk in september hier iets over te zeggen. En hoewel het al oktober is,
moet me toch iets van het hart en wel het volgende:
29 augustus: Kelder-zoldermarkt.
Super gezellig, leuke kraampjes, mooi weer, fijne mensen en
een gevarieerd aanbod. Helemaal niets mis mee, maar…
In de Kloostersteeg stonden twee levensgevaarlijke kramen.
Niet de mensen en hun spullen, maar de locatie waar ze
stonden.
Achter de kraam hadden ze een meter ruimte en dan:
een afgrond. Letterlijk een afgrond! Mijn god, mensen van de
organisatie, ik weet niet welke intelligente persoon die
kramen daar heeft opgebouwd, maar alsjeblieft zeg.
Doe zoiets nooit meer! In plaats van standhuur te vragen
zouden jullie deze twee kramen gevarengeld moeten betalen.

Om nog even door te zeuren,
wat dacht u van de volgende zin:
Verenigingen en stichtingen die in Beek subsidie ontvangen
van de gemeente worden vanaf volgend jaar verplicht het
promotie-logo van Belevend Beek te gaan voeren.
Waarom:
‘Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat burgers,
verenigingen en instellingen binnen de gemeente Beek trots
zijn op de gemeente Beek en op de Beekse gemeenschap’.
Correcte Nederlandse zinnen, maar dat woordje verplicht!
Indien men dit niet doet, ontvangt men eerst een corrigerend
tikje en doet men het dan nog niet, wordt de subsidie met
25% gekort.
Er staat dus: Als je het logo niet op je briefpapier zet, ben je
niet trots op Beek.
Ooit zo’n Belachelijke Bullshit gehoord? Uiteraard zijn er
mensen die geen lid zijn van een vereniging of instelling.
Zouden die dan binnen no-time het logo op hun voordeur
moeten plakken? (Om aan te geven dat ze trots zijn op
Beek?) Dit doet me aan kruizen en sterren denken. Die waren
ook verplicht! Zeer enge gedachte, Gemeente Beek en daar
kan ik niet trots op zijn.

BACK2BALANCE
Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Postkantoor
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Servicepunt

Servicepunt

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

Gevonden voorwerpen!
En omdat ik toch al in de zeurmode zit:
Ik moest een acceptgirootje voor mijn moeder posten en
dat doe ik al sinds jaar en dag op de Markt, naast modezaak Castelein. Groot was mijn verbazing…, gleuf weg!
Huh, waar is die gleuf gebleven? Ik heb dat girootje mee
naar huis genomen en via internet betaald. Voor mij geen
probleem, maar waar moeten alle ouderen nu naar toe?
Mensen die géén internet hebben (en ja hoor Rabobank,
die bestaan nog). Turbootje op de rollator en tuffen maar?
Pff, als je geen digitaal mens bent, zit je in een verdomhoek. Ik heb diep medelijden met senioren. U, als mens,
telt helaas niet meer mee in deze digitale maatschappij.
Ben benieuwd waarom die gleuf weg is? Zal financieel wel
niet rendabel zijn, terwijl er toch genoeg senioren gebruik
van maken.
Misschien maar een actie starten:
Wij willen de gleuf terug… ☺
Zo zijn er altijd ergernissen, waar uiteindelijk toch ‘n
eenvoudige, vreedzame oplossing voor is. Als men zich
maar een beetje moeite doet, of beter gezegd, wil doen…
Rest me deze briljante Brabantse zin voor november:

Als er unne mug op oew ballen zit,
komde er achter
da geweld nie alle problemen oplost…

Wist u dat gevonden voorwerpen ook naar het
gemeentehuis gebracht kunnen worden?
Dan worden ze bewaard aan de balie, kennelijk in een grote
plastic doos. Het volgende bericht bereikte de redactie met
de vraag om bekend te maken door middel van plaatsing,
aangezien in die grote doos bij de balie nog al wat spullen
lagen die kennelijk niet opgehaald worden. Misschien is deze
mogelijkheid niet algemeen bekend.
28 augustus was ik op de fiets naar Beek of in Beek mijn
autosleutels verloren.
10 dagen later kwam ik op het idee om eens op het
gemeentehuis te informeren of de politie nog “spreekuur –
inlooptijden” heeft.
Ik vertelde aan de balie dat het ging om een verloren
autosleutel.
De mevrouw aan de balie zei, dat zij die verloren, kleine
dingen beheerde, en pakte een grote plastic doos, waar wel
10 – 15 kleine pakjes in lagen.
Het bovenste was een autosleutel, gevonden 28-8 om
14.00 uur in de Kasteel Genbroekstraat.
Wat een opluchting, ik had mijn autosleutel terug.
Verder wil ik diegene die de moeite heeft genomen om de
op 28-8 in de Kasteel Genbroekstraat gevonden autosleutel
op het gemeentehuis af te geven hartelijk danken.
Een kop koffie + een kleine attentie staan klaar.
Fam. Stoop, telefoon; 046-4370237
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IVN
Spau-Beek
Zaterdag 24 oktober

Op zoek naar
pikdonkere
plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’
nemen gidsen van het IVN Spau-Beek
u mee voor een wandeling door Beek
en haar buitengebied op zoek naar
het donker.
Samen met u speuren naar het
nachtleven van dieren en staren naar
sterren. Zijn er nog pikkedonkere
plekken in Beek? Waar kunnen we
nog genieten van de geuren, de
kleuren, de geluiden en zeker ook de
spanning van de echt donkere nacht?
Kent u de schoonheid en het nut
van de nacht?
Het IVN afd. Spau-Beek nodigt u uit
om de antwoorden op deze vragen
zelf mee te beleven.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een
landelijke activiteit
(meer info: www.nachtvandenacht.nl/)
en is op de avond dat de zomertijd
wijzigt in wintertijd, dit jaar op
zaterdag 24 oktober.
De start van onze activiteit is om
19.30 uur. Einde rond 21.30 uur.
Bijzonderheden: Stevig schoeisel,
en eventueel zaklamp.
Voor wie: iedereen die wil genieten
van duisternis en stilte en zeker voor
kinderen een hele belevenis.

Trendy dames- en tienerkleding
TIP!!!
Bel voor een afspraak om te
komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd
en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet
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Open: woensdag van 12.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
of op afspraak: telefoon 06- 284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

Deelname is gratis.
Vertrek 19.30 uur.
Sportacomodatie De Haamen.
De Haamen 1, 6191 HV Beek
Info www.ivnspaubeek.nl
of tel 046-4435549.

Jaarlijkse TRADITIONELE ROMMELMARKT
Muziekkorps St. Callistus Neerbeek
Zondag 25 oktober 2015 organiseert Muziekkorps
St. Callistus van 11.00 tot 15.00 uur weer haar
jaarlijkse rommelmarkt in het Gemeenschapshuis in
Neerbeek. De toegang is gratis.
Er is van alles te koop zoals curiosa, speelgoed, boeken,
glaswerk, huishoudelijke artikelen, kleding, elektra, kleine
meubelen en vele andere bruikbare goederen.
(Meubels, tv’s en computers worden niet aangeboden).
Op zaterdag
24 oktober, komen
wij in Neerbeek,
spullen, die U niet
meer gebruikt, ook
kleding, en voor ons
nog verkoopbaar zijn,
ophalen tussen
9.30 uur en 13.00 uur.

Vindt U het jammer om de spullen in deze periode buiten te
zetten, bel dan tot en met 24 oktober naar het volgende nummer: 046 4334321.
We bellen dan even bij U aan tijdens onze ophaalronde.
U mag de spullen ook zelf afleveren in het
Gemeenschapshuis: op zaterdag 24 oktober tussen 10.00 en
12.00 uur.
Muziekkorps St. Callistus

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een BiblioNova
vestiging bij u in de buurt!
(www.biblionova.nl)

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

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

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

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

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

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur

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

in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
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Start van het obs de Kring in Genhout
tijdens hun eerste busrit naar het nieuwe onderkomen van hun
school in Genhout.
Tevens sprak hij de leerlingen en hun ouders in Genhout toe en
verrichtte hij een korte openingshandeling.
Vossenjacht/verkeersdag
Woensdag 2 september
hebben alle leerlingen
door Genhout gelopen en
op diverse plekken de verkeerssituatie verkend. Alle
juffen en meesters stonden als “vos” verkleed en
hebben aan alle groepen
een vraag gesteld met betrekking op de verkeersituatie daar ter plekke.
Ook dit was een zeer geslaagde dag, mede dankzij de inzet van al die hulpouders die
met een groepje door het dorp hebben gelopen.
Circus Tadaa…..

Obs de Kring heeft het schooljaar
op een feestelijk manier geopend
op hun nieuwe locatie.

Op de donderdag
dan toch wel het
hoogtepunt van de
week.

De 1e schooldag, spannend… nieuwe kinderen, nieuwe meesters en juffen, voor de 1e keer met de bus…
Maar uiteindelijk een superleuke dag.
Met de trampoline de school binnen springen, in de pauze
samen met de wethouder het nieuwe naambord onthullen en
proosten op het nieuwe schooljaar…
De papa’s en mama’s hebben binnen in de hal nog lekker
samen koffie gedronken.
Op maandag 31 augustus jl. begeleidde wethouder Thijs van
Es de Beekse leerlingen van Openbare Basisschool De Kring

even de weg
kwijt?
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schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl

Wat een
stralende
gezichten, wat
een samenwerking tussen
kinderen,
tussen ouders
en leerkrachten.
Geweldig!!

Het was een dag met mooi weer, om half 9 waren er al heel
veel ouders die hebben geholpen met het opbouwen van het
circus.

De hele ochtend hebben alle kinderen heel
intensief in circuit alle
“kunstjes” kunnen beoefenen.
Na de middagpauze
mochten ze kiezen
welk kunstje ze tijdens
de voorstelling wilden
laten zien. Dit werd onder begeleiding van ouders en leerkrachten nog eens extra ingeoefend.
Andere ouders
en leerkrachten waren in
de hal bezig
met uitzoeken
van kleding en
het schminken
van de kinderen.
Om 13.45 uur
stroomde het
schoolplein
langzaam vol
met ouders,
opa’s en oma’s oppas,
enz.. die naar de circusvoorstelling kwamen kijken.

Volleybalclub Genhout
Wij zijn op zoek
naar nieuwe leden,
heren en dames.
We spelen op de maandagavond,
van 20.30 uur tot 22.30 uur, in de gymzaal bij
het gemeenschapshuis van Genhout.
We bestaan al ruim 40 jaar en kunnen wel wat
nieuwe leden gebruiken met enige ervaring.
Voor inlichtingen tel. 06 - 142 705 21
21

in beeld
Bakkerij Martens Koninklijke Hofleverancier
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Mededeling vanuit het bestuur
Sint Hubertus kunstcentrum
Met ingang van zondag 18 oktober
2015 zal de Sint Hubertuskerk
en het Kunstcentrum open zijn voor
bezoekers.
Elke derde zondag van de maand kunnen belangstellenden
zowel de kunst in de kerk als het Mont-fortaans Erfgoed dat
uitgestald is, bewonderen.
Voor belangstellenden is informatie en uitleg over kunstwerken, kunstenaars en het ontstaan van de kerk mogelijk.
Bovendien kan men kennis nemen van het werk van de H.
Montfort en de Montfortanen in de loop der tijden.
De uitgestalde kunstvoorwerpen zullen een verbinding leggen
tussen heden en verleden.
U bent van harte welkom tijdens de openingstijden
van 14.00 uur tot 17.00 uur, elke derde zondag van de maand.
Er wordt geen entree geheven, maar een vrije gift is welkom
om de kunstschatten en kunstvoorwerpen in stand te houden.
Het bestuur

NIEUW
IN BEEK EN
OMSTREKEN
Mijn naam is Willem Derrez en ben de vaste instructeur binnen
mijn eigen bedrijf.
Sinds 19 juni 2015 heb ik mijn opleiding succesvol afgerond en ben
ik in het bezit van mijn bevoegdheidspas Wet rijonderricht
Motorrijtuigen Categorie B.
Met mijn autorijschool kies ik voor een persoonlijke aanpak.
De bedoeling is een leuke sfeer te creëren en op een ongedwongen
en correcte wijze een uitstekend rijgedrag aan te leren.
Als moderne autorijschool maak ik gebruik van moderne technieken
en leermiddelen; ik ben dan ook up to date en ‘het nieuwe rijden’
wordt de leerlingen tevens prima aangeleerd.
Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats voor leerling en
ouders; op deze manier maakt u al persoonlijk kennis met mij en
wordt het gehele traject voor u duidelijk uitgelegd.
Bij mij bestaat de mogelijkheid om overdag, in de avonduren en/of
op zaterdag de rijopleiding te volgen.
Ook meerdere lessen bestaat tot de mogelijkheid.
Verder wordt er gewerkt middels
instructie-vorderingskaarten op
tablet en ook bij het plannen van de
lessen kan de leerling zichzelf
vanuit thuis inplannen.
Bij interesse kunt u me bereiken
onder telefoonnummer
06 - 193 464 30
of via mijn website

www.autorijschoolwillem.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang nr 9 (oktober )1985
….. Met deze Nuutsbaeker gaan we fluitend de maand in.
Door samenwerking van drie verenigingen zullen voor het
eerst in de geschiedenis “De Beeker
Kanariekampioenschappen” worden gehouden.
Ondertekend door de kanarieverenigingen:
“Vogelvreugd” uit Spaubeek, “De Kanarievrienden “uit
Beek en “De Topvogels 80” uit Genhout. En dat allemaal in
het Pannesjopke in Spaubeek.
….. Aussems verhaalt in een uitvoerig artikel de geschiedenis
van het wegkruis dat staat op de hoek Heirstraat –
Nieuwstraat.
..... En het gemengd koor Beeker Koorzang geeft een Belcanto
concert in het ASTA cultuurcentrum. Dirigent Wiel Boonen
heeft een mooi repertoire uitgezocht.
….. En de redactie verontschuldigt zich voor de onlogische
nummering van de Nuutsbaeker. Vanaf nu zullen de
jaargangen van januari tot januari lopen en niet meer in
september verspringen. Het is maar dat u het weet.
….. Muzikaal schiet Beek niet tekort. Succes voor drumband
LUCIA met een eerste prijs met promotie (in Roggel).
En 1 december gaat de drumband op voor het Limburgsch
Kampioenschap.
….. En hou je vast. Drumband Irene behaalde in Roggel ook

Japo
een eerste prijs met promotie. En ook zij zullen in
december strijden voor het Limburgse Kampioenschap
in De Haamen.
….. De federatie van bonden van ouderen in Beek geeft weer
verdere uitleg over hun werkzaamheden voor de oudere
mens van Beek. Aan de orde zijn uiteraard buiten de
sociale contacten, ook de recreatie en ontspanning, het
vervoer en verkeerprobleem, de gezondheidszorg.
Onderwerpen die in alle afdelingen en verenigingen van
ouderen gepromoot en toegepast worden. Meld u aan
en informeer.
….. Trainer Jo Beckers heeft de zaalvoetballers van
De Haantjes verlaten. Zal Geert Benedik hem opvolgen?
….. Aan de Langeweide in Neerbeek is een heuse echte
fietscrossbaan geopend. Jammer dat initiatiefnemer
Cor Vorstenbos geen rondje maakte.
….. Wist u dat u nu reeds vergunningen moet aanvragen .
Denk aan mechanische muziek, kansspelautomaten,
vent- en standvergunningen. En we kunnen nog wat
vergunningen opnoemen. Doe maar navraag bij de
gemeente.
….. Een lijvig artikel van de politie wil het toenemende
vandalisme aanpakken. Er is nog teveel vernielzucht,
vooral bij de jeugd. Signaleren en doorgeven is
eenieders taak.
….. Denk eraan dat alarminstallatie bij de politie kenbaar
gemaakt moeten worden. En ook hier is een vergunning
voor nodig.
….. Het gemeentehuis nadert haar voltooing.
Medio december zal het in gebruik worden genomen.
Men is nu bezig aan de bewegwijzering.
….. En we besluiten met u mede te delen dat de Dijkerallee
in Spaubeek over een lengte van 15 meter aan het
verkeer wordt onttrokken.
Dan maar een rondje omrijden met de groeten van
Japo

IVN Spau-Beek
Zondag 8 november

Geologische presentatie
door Lei Nelissen
Aan bod komt de geologische opbouw van het
Spaubeekse landschap.
Tijdens deze presentatie maken we kennis met de
geologische opbouw aan de oppervlakte, diepte en de
vormgeving van het landschap.
Toegang is gratis.
Aanvang10.00 uur.
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 117

Wat kan de aanleiding zijn om een mooie foto te maken? Hoe krijg je de hele familie bij elkaar?
Op de foto van deze maand lijkt de aanleiding duidelijk. Helemaal vooraan staat zo te zien de feesteling in zijn matrozenpakje.
Dan is de gelegenheid ook wellicht duidelijk. Het hele gezin viert feest en gaat samen op de foto.
Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid wel vaker gefeest hebben, maar de vraag is nu: “Welk feestvierend gezin is dit?”
Het zou ons niet verwonderen als in de volgende editie het antwoord al gegeven kan worden.
Laat het antwoord zo volledig mogelijk zijn, met alle bekende gegevens.
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.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.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
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in beeld
Foto’s Loe Bergers

G
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PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

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

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

garagedeuren

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl
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Effe Wachte Band On Tour in Duitsland

Ook dit jaar reist de Effe Wachte band (EWB) weer met een
goed gevulde agenda langs de diverse podia. Vooral vanuit
Duitsland komen er steeds meer aanvragen om optredens te
verzorgen. In het Duitse Wassenberg werd op 26 juli jl. voor de
3e keer gespeeld tijdens de New Musiksommer.

Op een leuke buitenlocatie verzorgde EWB het middagprogramma waarbij het publiek volop genoot van de diversiteit in
muzikale stijlen. Bij het einde van ons programma verdween
ook de zon en viel er een regenbui. Voor de EWB leden volgde
er aansluitend een gezellig samenzijn en het jaarlijkse diner
waar volop van genoten werd. Een leuke
afsluiting van een mooie dag.
Het volgende en erg succesvol optreden
was op 28 augustus tijdens de kermis in
Dalheim (D) waar we in een goed gevulde feesttent optraden.
De druk voor EWB, om een goed optreden te verzorgen, lag wel hoog gezien
de entreeprijs van € 10,- en de mededeling op de talrijke posters dat de Effe
Wachte Band zou zorgen voor een “zeltbeben”.
Dat het talrijke publiek er zin in had
bleek al door een enthousiast applaus
na ons eerste nummer en de mensen
richting podium schoven.
Met een zeer gevarieerd programma
waarbij uitersten in muzikale stijl niet
werden geschuwd kregen we het publiek van jong tot oud op de dansvloer.
De Macarena mee dansen was nog niet
voor iedereen weggelegd maar bij de
Sirtaki was er haast geen stoel meer
bezet. De stemming steeg naarmate de

ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur.

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

Woensdag: AKTIE-DAG Week menu van € 22,50 voor € 19,50
Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl
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Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

avond vorderde naar grote
hoogte en het publiek ging helemaal uit hun dak. Mooi om te
zien wat (onze) muziek teweeg
bracht. Het eigen enthousiasme
groeide mee en na 2 maal een
“zugabe” kwam er, ondanks een
aandringend publiek, een einde
aan deze mooie avond.
Bij de vraag of het optreden bevallen was werd er door het publiek zo geweldig gereageerd
dat de organisator de Effe
Wachte Band ter plekke weer
contracteerde voor een volgend
optreden.
Een teken dat we (nog steeds)
op de goede weg zijn.
Op zaterdagmorgen vertrekken we vanuit Beek via België naar
Bullay waar we in de middag deelnemen aan de optocht met
de wijnkoninginnen en diverse muzikale en traditionele groepen. Bij de afsluiting van de optocht is er een happening in de
druk bevolkte grote feesttent waarbij er, naast Effe Wachte,
ook door enkele andere kapellen voor een geweldige sfeer gezorgd wordt. Na de altijd zeer druk bezochte feestavond, met
een groots vuurwerk boven de Moezel, is het voor de Effe
Wachte Bandleden vroeg opstaan aangezien we het
fruhschoppen op zondagmorgen verzorgen.
Als overnachtingsplek hebben we de plaatselijke sporthal ter
beschikking. Het mag duidelijk zijn dat er, voor de meerderheid, geen sprake is van een ongestoorde nachtrust. Vroeg in
de morgen uit de veren en na het opbouwen van het instrumentarium om 9.00 uur staat het ontbijt in het naastgelegen
restaurant voor ons klaar.
Als de H. Mis in de feesttent is afgelopen barst aansluitend het
fruhschoppen los waarbij de Effe Wachte Band het voortouw
neemt. In de middag zit het programma er voor ons op en
reizen we, na het afscheid nemen, weer terug naar Beek.
Al met al een weekend waar we telkens weer naar uitkijken.
Mocht u na het lezen van onze “Duitse tour belevingen”
ook een feest voorbereiden bedenk dan “het is pas echt
feest als de Effe Wachte Band is geweest”!
Moe maar zeker voldaan verlieten we rond 01.00 uur Dalheim
met in ons achterhoofd het volgende optreden op 12 en 13
september in Bullay (D).
De Effe Wachte Band reist, bij
het inleveren van deze kopij,
voor het 4e achtereenvolgende
jaar af naar Bullay aan de
Moezel waar we het 52ste
“Herbstfest” mee opluisteren.
In 2012 kwamen we in contact
met de organisatie van dit
groots opgezette en zeer druk
bezochte herfst/wijnfeest.
Na een zeer succesvol optreden werden we ook hier direct
weer geboekt voor het volgende jaar. De organisatie blijkt erg
tevreden, het talrijke publiek
enthousiast en de Effe Wachte
Bandleden zien het tevens als
hun jaarlijkse uitstapje.

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Shockwave en of
Rug en nekklachten
Schouderklachten
Hielspoor/achillespeesklachten
Tennis/golfarm
Slijmbeurzen
Triggerpoints
Laser/ooracupunctuur
Afslanken
Stoppen met roken
Overgangsklachten
Hooikoorts
Migraine
Algemene pijnklachten!
Let op: geen bijdragen eigen risico.

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl

Langweide 35
De Leesakker 24

046-4862857
040-2217188

info@sian.nl
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Willem Tell 1885 uit Geverik
Afgelopen zondag traden
Richard Moling en Maurice
Pelsers van Willem Tell
1885 uit Geverik aan in
het Nederlandse team
25 meter.
In het Brabantse
Schijndel werd gestreden tegen het
Belgische nationale
team (12 heren 4 junioren 4 dames en 4
masters).
Na de helft van in totaal
50 pijlen per persoon
stond het herenteam al
met 10 - 0 voor maar na de
rust kwamen de Belgen terug
tot 17-3.
In totaal won Nederland met 92
tegen 63 setpunten en mocht de
wisselbeker mee naar huis nemen.

Heeft u ook zoveel moeite om een
geschikt én ongeparfumeerd product
voor uw gevoelige huid te vinden?
Laat ons u helpen met een advies:
100% parfumvrije, dermatologische
huidverzorging van Louis Widmer.
MADE IN SWITZERLAND.

Op vertoon van deze
advertentie ontvangt u
enkele, op uw huidtype
afgestemde proefjes

GRATIS!

ONGEPARFUMEERDE HUIDVERZORGING?
GEEN PROBLEEM!
Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl
Louis Widmer is patroon van het Nationaal Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

143406_210x148_hol_K_Adv_Ongeparfumeerd.indd 1
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Marktstraat 30 - Beek
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Speelgoed- en
Kinderkledingbeurs
in Beek
Op zondag 3 november 2015 organiseert het
bestuur van het damessupporterscomité van
de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek een
speelgoed- en kinderkledingbeurs in het
ASTA Cultuurcentrum, Markt 6a in Beek van
10.00 tot 14.00 uur.
Entree bedraagt € 1,-- ( kinderen tot 12 jaar gratis)
Wilt u zelf speelgoed of kinderkleding
aanbieden om te verkopen?
Dan aarzel niet en meldt u aan vóór 18 oktober.
De kosten voor een tafel (120 x 80 cm) bedragen
€ 12,50
Aanmelden via mail dscbeek@hotmail.com
of telefonisch na 18.00 uur
bij Jeannot Senden 06-28449326 of
Thea Clermons 046-4373992
We heten u van harte welkom !

IVN Spau-Beek
Zondag 15 november

Dagwandeling Eifel
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt: parkeerplaats bij het gemeentehuis
Beek 9.00 uur. Carpoolen mogelijk.
Adres: Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek
Info: René Vroomen 0475-483404
en www.ivnspaubeek.nl

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

Evenementenrooster

2015-2016
7 oktober

Muziekprogramma met optreden van KVG-koor Sittard en mandolineorkest The Strings,
aanvang 19.00 uur in Asta Cultuurcentrum, leden € 5,00, niet-leden € 7,50.
9, 11, 16,
Toneelvereniging Ons Genoegen “Allein is mèr allein”
17, 18 oktober Zaal Vroemen Genhout; aanvang 20.00 uur
15 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 oktober
Elfde Baeker Blues Side in café Auwt Baek.
18 oktober
Baton Rouge treedt op in het Patronaat b.g.v. haar eerste verjaardag
20 oktober
Vriendenviering met Vocaal Groep Zwing Neerpelt, St. Hubertuskerk Genhout
25 oktober
29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
25 oktober
Een spetterend concert door Mannenkoor Beeker Liedertafel in samenwerking met
Dansstudio Marlynes, Mechelen (B). Locatie Asta Cultuurcentrum te Beek, 15.00 uur
28 oktober
50 jaar sluiting mijnen door Paul Mennens, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
29 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
31 oktober
H. Mis voor de overleden leden en leden Canta Libre. Tevens voor het 25 jarig bestaansfeest
van onze vereniging. Aanvang H.Mis 17.00 uur inde kapel te Geverik.
1 november Damessupporterscomitè van Harmonie St. Caecilia organiseert een
Speelgoed-kinderkledingbeurs in het Asta Cultuurcentum van 10.00 uur tot 14.00 uur.
2 t/m 5 nov. Kledingbeurs Damescomité fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 november Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
8 november Roger Wijnen ATB toertocht
11 november Lezing over Ouderenmishandeling door I. Henssen-van Heesch, 19.30 uur, Auwt Patronaat
14 november Café D’n Dobbele Vônck Duitse Avond zvc De Kneeschers
15 november Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek.
Toegang is gratis.
13 december Postzegelbeurs in het Asta Cultuurcentrum van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis toegang,
organisatie PZV "De Philatelist"
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering met Per Cantare uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
20 december Café D’n Dobbele Vônck Voorverkoop Mansluujzitting zvc De Kneeschers
2016
2 januari
3 januari
3 januari
3 januari
28 januari
17 januari
25 februari
13 maart
31 maart
9, 10, 15, 16
en 17 april
23-24 april

17e Wafeltocht
Mansluujzitting Mondial zvc De Kneeschers
Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Paasveejaarmarkt Beek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ speelt ‘Pension du Lac’
in het Asta Cultuurcentrum in Beek om 20.00 uur
Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van
het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"
28 april
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
12 juni
23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
30 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
7 augustus
Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
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Afscheid Ralf Krewinkel als
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burgemeester van Beek
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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.

Frans Weekers waarnemend burgemeester
van de gemeente Beek
Sinds 7 september jl. is de heer Frans Weekers
aangesteld tot waarnemend burgemeester van de
gemeente Beek. De heer Weekers was onder meer
Staatssecretaris van Financiën en waarnemend
burgemeester van de gemeente Heerlen

De waarneming van het burgemeestersambt van Beek zal naar
verwachting ongeveer vijf maanden duren tot aan de komst van een
nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.
De procedure voor de benoeming van een nieuwe door de Kroon
benoemde burgemeester is met het vaststellen van de profielschets
door de gemeenteraad van Beek inmiddels opgestart. De nieuwe
burgemeester van Beek zal zijn werkzaamheden naar verwachting
in februari 2016 kunnen oppakken.
De heer Weekers is een veelzijdig ervaren bestuurder. Hij was
gedurende vele jaren lid van de gemeenteraad van Weert. Ook was
hij van 1998 tot 2010 en in 2012 lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal. Van 2010 tot 2012 en van 2012 tot 2014 was hij
Staatssecretaris van Financiën. Onlangs was hij van 1 april tot
31 augustus 2015 waarnemend burgemeester van Heerlen.
De heer Weekers is 47 jaar en lid van de VVD.
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Dag vd Mantelzorg 2015 Beek
Restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17
Dinsdag 10 november I 14.00 – 16.00 uur
Welkom door wethouder Thijs van Es
met en verrassingsprogramma en presentje voor mantelzorgers
infostand van het Steunpunt Mantelzorg

Aanmelden tot vrijdag 30 oktober via de activiteitenkalender op
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
Of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg Beek
Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens
mantelzorg@piw.nl
045-4575700

Steunpunt Mantelzorg WM
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.
Alle medewerkers van Sportlandgoed De Haamen heten u
van harte welkom en staan voor u klaar om u te helpen
aan informatie of hulp bij het sporten!
Beweegmakelaar als intermediair
De beweegmakelaar zet zich niet alleen in voor verenigingen, maar bedient een veel breder publiek. Zo kunnen huisartsen, CJG, fysiotherapeuten en zorginstellingen, ook met (ondersteunings)vragen terecht.
Daarnaast kan er ook vanuit een individuele inwoner
advies worden gevraagd. Als spil in dit netwerk kunnen
er verbindingen worden gelegd. Voor vragen of advies
kan er contact worden opgenomen met Judith van Veen
via telefoonnummer 046 - 43 89 363 (di t/m vrij) of via
email: judith.vanveen@gemeentebeek.nl
Positieve reacties op het programma Sportmix!
Sportmix is een sportief programma voor kinderen
vanaf 8 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.
Deze ondersteuning wordt geboden door een vaste
professionele trainer van Choice4Sport, die veel ervaring heeft in het lesgeven aan kinderen met (o.a.)
gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt in een kleine
groep van maximaal 10 kinderen.
De trainer van Choice4Sport kan de verenigingen ondersteunen zodat de overgang naar het lidmaatschap van een
vereniging zo soepel mogelijk verloopt. Het doel van
Sportmix is dat, voor wie het mogelijk is, uiteindelijk kan
worden doorgestroomd naar een reguliere sportvereniging.

Sportmix vindt iedere woensdag plaats van 14.00 uur tot
15.00 uur in sporthal 1 van De Haamen.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met Choice4Sport via info@choice4sport.nl en
06 - 17 79 17 78 of 06 - 53 74 70 43.

Enkele reacties van ouders:

rtmix, zodat hij
“Ik heb mijn kind aangemeld bij Spo
men naar een
stro
uiteindelijk in de regio door kan
men ben ik
Haa
sportvereniging. Via de site van De
ik een afspraak
terecht gekomen bij Sportmix en heb
Zorg). Ik merk aan
gemaakt met Walter Hebben (Stelvio
veel plezier beleeft
mijn zoon dat hij vrijer is geworden,
om te komen. Door
aan het sporten en hij vindt het leuk
leeftijdsgenoten.
Sportmix krijgt hij (meer) contact met
buurt is, zodat we
Belangrijk voor mij was dat het in de
n en hij dit dan ook
er met de fiets naar toe kunnen gaa
leert.”
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rtmix, omdat
“Ik heb mijn zoon aangemeld bij Spo
is om hem in
ilijk
moe
bewegen goed is en omdat het
ik hier terecht
ben
beweging te krijgen. Via De Haamen
met Walter. In een
gekomen en heb een gesprek gehad
meedraaien en bij
gewone sportvereniging kan hij niet
leeftijdsgenoten
Sportmix wel. Hij komt in contact met
te doen en
mee
en trainers. Hij vindt het erg leuk om
r Sportmix goed in
bloeit hier echt op. Mijn zoon zit doo
Het belangrijkste
zijn vel en hij kijkt echt uit naar de les.
de sociale
is niet alleen het bewegen, maar ook
contacten.”

Vitaliteitsdag tijdens de Carrousel
Op 22 oktober vindt er een vitaliteitsdag plaats voor de
deelnemers van de Carrousel in De Haamen.
De Carrousel is het wekelijkse sport en spelprogramma
voor mensen met een speciale ondersteuningsvraag.

Smakelijk eten
zonder zelf te koken

De ‘vitaliteitsdag’ wordt uitgevoerd in samenwerking
tussen Fontys, De Haamen en OZOdoeikmee.
Studenten organiseren voor deze dag gezondheidsbevorderende interventies met vitaliserende activiteiten
voor een bepaalde doelgroep. Door deze benadering is
de dag geheel op maat van de doelgroep en de
organisatie waar de dag plaatsvindt.
De studenten zijn afkomstig van verschillende
opleidingen binnen hun minor Health, Sports & Lifestyle
(Fontys sporthogeschool).
Tijdens ‘De Vitaliteitsdag’ wordt de doelgroep
gemotiveerd om actief aan de slag te gaan met het
verbeteren van hun kwaliteit van leven. Bewustwording
en beleving tijdens deze dag nodigen de deelnemers uit
om gezondheidsbevorderende activiteiten te ondernemen, ook na deze dag.
Voor meer informatie:
jan-willem.grannetia@ozodoeikmee.nl of 0646281177

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en
beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag.
U kunt telefonisch of per mail contact opnemen
met Judith van Veen via 046-43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op
www.dehaamen.nl

Ook voor mensen die nog zelfstandig wonen in de wijk of
in een zorgwoning kunnen er verschillende redenen zijn
waardoor zelf koken niet meer zo eenvoudig is.
De maaltijdvoorziening van Vivantes zorgt er dan voor dat
u toch lekker en verantwoord blijft eten. Alle maaltijden
worden vers en ambachtelijk bereid. Veel ouderen komen
graag naar het restaurant, niet alleen om samen te eten
maar ook om een praatje te maken. Ook het wijksteunpunt
Beek beschikt over een restaurant waar dagelijks rond het
middaguur de warme maaltijd wordt geserveerd.
Nieuwe deelnemer?
Wilt u gaan deelnemen aan de warme maaltijden loop dan
gerust eens binnen en overleg met de horecamedewerker(s) over uw mogelijkheden. Bent u nieuwe
deelnemer en lid van het ServicePlusabbonnement dan
ontvangt u de eerste maaltijd gratis. Een volledige maaltijd
met een voor- en een nagerecht kost € 10,00.
Wilt u, voordat u gaat deelnemen, nog meer informatie
over de maaltijdservice? Dan kunt u altijd contact
opnemen met de klantadviseurs van Vivantes, zij zijn te
bereiken via het centrale telefoonnummer van Vivantes:
046 – 411 35 00.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg Beek van Partners
in Welzijn diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de
gemeente Beek. Al deze themabijeenkomsten vinden plaats in
MFC Molenberg, Molenstraat 158 Beek.
Oktober:
Mantelzorg café Beek

Thema: Mantelzorg en fysieke belasting

middelen kan deze fysieke belasting worden verminderd
en kunt u uw taak als mantelzorger langer volhouden.
Woensdag 21 oktober van 19.30 tot 21.30 uur.

MFC Molenstraat 158, Beek
Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten noodzakelijk.
Naast dat mantelzorg psychisch zwaar kan zijn, loopt u
ook het risico lichamelijk overbelast te raken. Door het
aanleren van goede tiltechnieken en het gebruik van hulp-

U kunt zich rechtsreeks aanmelden voor een themabijeenkomst op onze website.
Voor informatie over mantelzorg kunt u contact opnemen
met:
Maarten Wehrens / Roel Heijink, Partners in Welzijn/
Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon:
046-4575700/ e-mail: mantelzorg@piw.nl
Website:
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Blijf digitaal op de hoogte van gemeentenieuws!
Naast de gemeentelijke informatiepagina’s in de
Nuutsbaeker en de wekelijkse openbare bekendmakingen, biedt de gemeente u ook verschillende
digitale mogelijkheden om op de hoogte te blijven van
gemeentenieuws. Een overzicht:
E-mail nieuwsbrief
U kunt zich via www.gemeentebeek.nl inschrijven
voor de e-mail nieuwsbrief van de gemeente. U
ontvangt dan wekelijks per e-mail een nieuwsbrief met
actuele nieuwsberichten. Zie www.gemeentebeek.nl
onder Actueel – Blijf op de hoogte.
Openbare bekendmakingen via e-mail
De voor u relevante openbare bekendmakingen in uw
e-mailbox? Dat kan via de website van Overheid.nl.
Daar vindt u de bekendmakingen van de gemeente
Beek en óók die van rijksoverheid, provincie en
waterschap. Op www.overheid.nl kunt u zich
inschrijven voor een e-mailservice waarmee u
wekelijks de bekendmakingen binnen uw postcodegebied automatisch ontvangt.
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Twitter
Volgers van het Twitter-account van de
gemeente Beek worden via tweets (korte en
kernachtige twitterberichten) steeds op de
hoogte gebracht van het laatste gemeentenieuws. In de
meeste gevallen ontvangt u als volger een link naar meer
nieuws over het onderwerp op www.gemeentebeek.nl.
Ons account is: www.twitter.com/gembeek.
RSS-feeds
RSS staat voor ‘Really Simple Syndication’.
RSS is een technisch hulpmiddel waarmee u
zich op de vernieuwingen van een website kunt
abonneren. Zodra er bijvoorbeeld een nieuwsbericht op
www.gemeentebeek.nl verschijnt, dan krijgt u daarvan
acuut een seintje. Hoe u zich kunt abonneren op de
RSS-feed van de gemeente Beek, kunt u vinden op
www.gemeentebeek.nl onder Actueel – Blijf op de hoogte.
Youtube
Op ons Youtube kanaal vindt u verschillende
filmpjes van en over de gemeente Beek. U vindt
ons kanaal op www.youtube.com/gembeek.

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

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Vrijwilliger gezocht voor boodschappen (B1479)
Mevrouw kan door haar ziekte geen boodschappen te
voet doen en is niet in het bezit van een auto.
Mevrouw zoekt dan ook iemand die samen met haar
wekelijks de boodschappen wil doen bij de Makado en/ of
centrum van Beek.
• Vrijwilligers gezocht voor Hospice (V1575)
Binnen het Hospice wordt ondersteuning en begeleiding
geboden aan mensen in hun laatste levensfase.
Als vrijwilliger werk je binnen het Hospice samen met de
beroepskrachten. Door het bieden van een huiselijke
sfeer, zorg, aandacht en betrokkenheid draag je bij aan
het welzijn van de stervende en diens naasten.
• Maatjes voor zelfstandig wonende ouderen (V1570)
Voor verschillende nog zelfstandig wonende ouderen
zoeken we vrijwilligers die wekelijks een bezoekje willen
brengen. Ouderen moeten steeds langer zelfstandig
blijven wonen. Om sociale eenzaamheid te voorkomen is
het voor hen belangrijk om af en toe een bezoekje van
een vrijwilliger te krijgen.
• Schilderen met ouderen (V1565)
Iedere donderdagochtend komen verschillende ouderen
bij elkaar om hun schilderkunst te verbeteren.
Op alle niveaus wordt er dan onder begeleiding van
enkele vrijwilligers op doekjes geschilderd. We zoeken

met spoed uitbreiding van de vrijwilligersgroep, zodat wij
de cliënten goed kunnen bijstaan bij hun activiteit.
• Begeleiding naar kienen (V1547)
Een vrouwelijk bewoner, wil graag wekelijks naar kienen,
dit vind plaats in het Wijksteunpunt in Franciscus.
Door haar slechtziendheid is het echter niet mogelijk.
Wie wil deze aardige, licht verstandelijk beperkte mevrouw begeleiden? Door het plezier wat u haar daarmee
doet zult u zelf daar ook veel voldoening van hebben.
Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Herfst
vakantie
Kinderweek
k
ovem
ov
embe
berr
26 oktoberr - 1 n
november
Maandag
Minions middag
Magische kraslaten maken
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag
Theater
Het mooiste schilderij ooit
13.00 - 18.00 uur
Woensdag
Cupcakes maken
13.00 - 18.00 uur
Donderdag
Goochelshow El Magico
13.00 - 18.00 uur

v.a. 25
OKT.

KOOPZONDAG
geopend van

12.00 - 17.00

Vrijdag
Frozenfeest
13.00 - 18.00 uur
Zaterdag
Halloweenfeest
11.00 - 17.00 uur
Zondag
Voorstelling
Nymfa het Boselfje
12.00 - 17.00 uur

gezellig

boodschappen

winkelen

www.makadobeek.nl

makkelijk

