
D
E

N
U

U
T

S
B

A
E

K
E

R

45e jaargang
no. 4

april 2019

Redactieadres:

E-mail: nuutsbaeker@gmail.com
www.nuutsbaeker.nl

Bezorgklachten:

Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

Advertenties / druk:

Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder 
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren
zie pagina 2

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

Paasvee Jaarmarkt .................. pag. 4

15 jaar Queensparade .............. pag. 12

4 mei 2019:
Uitnodiging Nationale 
Dodenherdenking .................... pag. 15

De 25ste keer:
Een kijkje achter de schermen 
bij de Lichtstoet ...................... pag. 16

Terugblik Carnaval .................... pag. 20

Thijs Theunissen 
“Groet u vanoet de fieësttent” .. pag. 25

Gemeente Info pagina’s ............ pag. 32

25ste keer Lichtstoet: Een kijkje achter de schermen

april 2019 - NB no. 4:Layout 1  21-03-2019  09:16  Page 1



2

“De Vrouwen en Aprillen, ze hebben beiden hun grillen”

Een spreekwoord dat zowel volgens mijn man als Piet
Paulusma klopt als een bus.

Dit stond er trouwens onder:

“De Heren en Aprillen bedriegen wie ze willen”
Wijselijk zwijg ik maar over deze uitspraak… 

Wat brengt ons de maand april?
Hopelijk mooi weer tijdens de Paasvee Jaarmarkt die voor de 77ste keer
wordt gehouden. Maar ook als Beek gaat struikelen over zijn geschiedenis. 
Of met Koningsdag, als we allemaal voor de 15e keer kunnen genieten van
een prachtige muzikale show. Het zou ook fijn zijn als de collectanten van de
Hartstichting zonder paraplu bij u kunnen aanbellen. (en het zou nog fijner zijn
als u ook open doet en iets doneert). Door de schutters van St. Laurentius uit
Spaubeek zal er beter geschoten worden indien het niet regent.  En hoewel
die-hard wandelaars zich niet laten afschrikken door een buitje, zal de
Notenkrakerstocht en de Lentetocht net iets meer flair hebben met zonneschijn.

Dat worden in elk geval veel worsten voor de Heilige Clara. 

April brengt ons echter nog veel meer, een keur aan interessante artikelen die
“weer of geen weer”, gewoon acte de présence geven. 

Wat dacht u van het prachtige boek, 75 jaar bevrijding Spaubeek en Beek,
met een dikke chapeau voor Paul Mennens. Of 25 jaar Harambee, 130 jaar
Mannenkoor Beeker Liedertafel, een leuke terugblik op alle optochten, een
hartverwarmend hoeskamerconcert  van Hoondervel en natuurlijk een zeer in-
teressant artikel over de Baeker Leechsjtoet die voor de 25ste keer door de
straten trok. 

U ziet, april is een zeer bedrijvige maand. 
Geniet van al dit moois en nog veel meer dat u aangeboden wordt. 
En denk maar zo: Regent het in mei, dan is April voorbij…

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

Van de Redactie

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 |  Fax: 046-4362783  | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

OOK UW ADRES
VOOR HEERLIJK VERS LAMSVLEES
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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Amerikaanse bevrijders de
gemeenten Spaubeek en Beek binnentrokken. In de provincie
Limburg en ook in onze gemeente worden in september van dit
jaar diverse festiviteiten georganiseerd. In Beek wordt door  de
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, het oorlogsmu-
seum Eyewitness en de Heemkundevereniging Beek een pro-
gramma samengesteld. 

De heemkundevereniging is bij de organisatie van
twee evenementen betrokken. 
Na de zomervakantie 2019 wordt in het gemeentehuis gestart
met de opbouw van een tentoonstelling  over 75 jaar bevrijding
van Spaubeek en Beek. Deze expositie zal op vrijdag 23 augus-
tus worden geopend.

Op woensdagavond  4 september wordt het 24e deel uit de
serie ‘Wat Baek ós Bud’ gepresenteerd in de grote zaal van
woonzorgcentrum Franciscus aan de Maastrichterlaan in Beek. 
De titel van deze uitgave is ‘Een mensenleven geleden’, met
als ondertitel ‘1940-1945, Een drieluik als herinnering uit Beek‘.
De samensteller van het boek is Paul Mennens. Diverse
Beekenaren leverden een bijdrage in de vorm van foto’s en/of
documenten.

Het boek bestaat uit drie delen. 
In het eerste deel worden de dagboeken van Sef Mennens op-
genomen. Sef  was schrijver en dichter en publiceerde honder-
den verhalen en gedichten met betrekking tot Beek. In de peri-
oden mei-juni 1940 en september-november 1944 beschreef
Sef dagelijks, in een schrift, wat er in Beek gebeurde. 
In 1940 schreef hij in een klein schriftje (gemakkelijk te verber-
gen), maar in 1944 gebruikte hij een groot schrift en schreef uit-
voerig over de eerste dagen van de bevrijding. De teksten van
de dagboeken worden afgewisseld met foto’s en documenten
uit die periode.In het tweede deel wordt de politieke situatie
voor en tijdens de oorlog in Beek beschreven. Was er een
actieve groepering N.S.B-ers in Beek actief, hoe reageerde de
gevestigde macht en de kerk? 
Bianca Hoogendoorn vertelt het verhaal van haar opa, lid van
de NSB, en benoemt tot gemeenteopzichter in Beek. Zijn latere
vlucht uit Beek, samen met burgemeester Regout, en hoe hij na
de oorlog zijn leven weer moest oppakken. 
Het derde deel bevat verhalen van Beekenaren, die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt. Hoe verliep de ontmoeting
met de bevrijders, hoe werd het dagelijks leven weer opgepakt
en bleef alles ‘bij het oude’ of veranderde er veel in Beek en
Spaubeek na september 1944?  

Dit deel eindigt met de vol-
ledige bevrijdingsoptocht
uit 1945 in woord en beeld.

Inschrijving
Het boek (± 225 pagina’s)
zal in een beperkte oplage
verschijnen. Lezers van de
Nuutsbaeker krijgen de
mogelijkheid om vooraf in
te schrijven. De prijs van
het boek is € 16,00 bij
voorinschrijving. 
De inschrijftermijn loopt tot 1 juni 2019 en vanaf die datum
bedraagt de prijs € 18,50.
Het boek kan besteld worden via overschrijving van  € 16,00
op bankrekeningnummer NL95RABO0104923245 t.n.v.
Heemkundevereniging Beek onder vermelding van naam en
adres. Het boek kan vanaf donderdag 5 september afgehaald
worden op het kantoor van de heemkundevereniging in het
woonzorgcentrum Franciscus.
Wilt u het boek thuis bezorgd krijgen? Dat kan, schrijf dan
€ 20,00 over op bovenvermeld bankrekeningnummer met
vermelding van naam, adres en postcode. 
Zolang de voorraad strekt, is het boek na 5 september te
koop op het kantoor van de Heemkundevereniging Beek,
Om de Toren 5 (geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag-
morgen tussen 10.00 en 12.00 uur) en bij Schoenherstellerij
Hoedemakers, Markt 22 te Beek.

Wie heeft nog foto’s over de bevrijding van Beek en
Spaubeek?
De redactie van het boek zoekt nog foto’s, documenten of
verhalen uit de oorlogsjaren en over de bevrijding in Beek en
Spaubeek, die dan kunnen worden opgenomen in het boek.
Men kan contact opnemen via mail: 
mennens-hamers@ziggo.nl  of bellen 046 4374251.

Inschrijving boek ‘75 jaar 
bevrijding Spaubeek en Beek’                      

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur

PAASMAANDAG EN
27 APRIL KONINGSDAG

ZIJN WE GESLOTEN

De Paasbestellijsten
liggen vanaf 25 maart

voor u klaar in
de winkel

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Amerikaanse soldaat in Hobbelrade, 17 september 1944

Amerikaanse bevrijders in Proosdijveld
te Beek, 18 september 1944

april 2019 - NB no. 4:Layout 1  21-03-2019  09:16  Page 3



4

Zondag 7 april 2019 staat de Paasvee
jaarmarkt in Beek op de kalender.
Stichting Marktcommissie Beek organi-
seert voor de 77ste keer dit groots eve-
nement in het centrum van Beek.
Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen op
verschillende plekken in en rondom het
Beekse dorpscentrum een grote diversi-
teit aan activiteiten plaatsvinden. 

Het nieuwe centrumplan heeft ertoe ge-
leid dat het oude marktparcours weer in
ere hersteld kan worden, waardoor we
geen gebruik meer hoeven te maken
van de lus rondom het gemeentehuis.
Een bonte verzameling van marktkra-

men en verkoopwagens staat garant
voor urenlang slenteren. Voor jong en
oud valt er van alles te zien, voelen,
horen, proeven en ontdekken.

Het tentpaviljoen op de Markt zal dit jaar
een metamorfose ondergaan. Een andere
tent en inrichting verhogen de sfeer.
Hierdoor zullen de ezels, welke dit jaar
het tentpaviljoen bevolken, nog meer in
de “spotlights” staan. Presentaties van
de verschillende rassen, demonstraties,
shows en spelletjes stellen de bezoeker
in de gelegenheid meer te weten te
komen over deze grappige dieren.

Onze kleinere gasten kunnen een be-
zoek brengen aan onze kleine boerderij
om heerlijk met het kleinvee te knuffe-
len. De Konijnen- en Pluimveevereniging
Geleen-Stein zal zoals gewoonlijk goed
uitpakken en u heel veel verschillende
dieren tonen. Om alles te completeren
zullen ook de Alpaca’s aanwezig zijn en
Ut Buurke, een BSO op de Boerderij. 

Ook dit jaar verzorgt de Stichting
Marktcommissie Beek onder de naam
“Baek Voiture”,   voor de oldtimer bezit-
ters twee mooie oldtimer toertochten.
De tochten, met een lengte van 60 km of
125 km hebben als begin en eindpunt
Beek. Aansluitend aan de tochten zal er
om 15.00 uur een oldtimer defilé op de
Maastrichterlaan / Wolfeynde plaatsvin-
den. De ware auto- en motorliefhebber
kan zijn hart ophalen aan een groot aan-
tal juweeltjes uit de auto- en motorin-
dustrie van de vorige eeuw. Met name
dat deze Paasveejaarmarkt pas laat in
het jaar is, zal ervoor zorgen dat vele
oldtimers bezitters hun ware pronkstuk-
ken uit de garage halen en aan het be-
zoekend volk willen tonen. 

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

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

KIENEN

IEDERE WOENSDAG EN
vanaf 6 april

ZATERDAG AVOND
om  19.30 uur

GEMEENSCHAPSHUIS
‘T TREFPUNT

Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

Met de opbrengsten bezorgen wij
onze leden 12 keer per jaar een

gezellige middag met koffie en vla,
een keer per jaar een uitstapje etc

waarvan wij de grootste kosten
dragen en de leden maar een zeer
kleine bijdrage hoeven te betalen.

afdeling Beek en omstreken

Geh
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d
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n Organisatie N
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erland

PAASVEE
JAARMARKT

BEEK
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De muzikale omlijsting van het evene-
ment zal dit jaar verzorgd worden door
diverse muziekgezelschappen uit Beek
zelf. De Baton Rouge Band, de Baeker
Hofkapel én de Jeugdharmonie van de
Koninklijke harmonie St. Caecilia Beek
zullen op verschillende plaatsen in het
marktparcours zorgen voor de muzikale
omlijsting.

De Valkenier, een zeer educatief onder-
deel van de markt, zal te vinden zijn in
de tuinen rond het Gemeentehuis. Mens
en dier in een optimale samenwerking is
het toonbeeld van wederzijds respect. 

Tussen de kramen aan de Raad-
huisstraat is de toegang naar de
“Leopoldskerk” vrij gehouden. In dit
kerkje zijn duizenden nette tweede-
hands boeken uitgestald en deze hele
collectie wordt voor spotprijzen aange-
boden. 
In het Asta theater organiseert  LEGO-
vereniging Dutchbricks voor de derde
keer Bricktopia Beek (https://www.
facebook.com/dutchbricks/). Tijdens
dit evenement kan iedereen kennisma-
ken met de eindeloze mogelijkheden
van het wereldberoemde steentje. 

Kom kijken naar de steden, treinen,
vliegtuigen en talloze andere thema’s en
laat je inspireren tot nieuwe bouwwer-
ken (entree € 2,-). Op zaterdagavond
6 april vindt er overigens in hetzelfde
Asta theater een ABBA tribute night
plaats. De ABBA tribute band zal alle
oude ABBA hits ten gehore brengen.
Een gezellig avondje meezingen met al
oude ABBA hits. Meer informatie is te
vinden op de facebook pagina van het
Asta Theater. 

Bent u na het zien van al dit moois toe
aan een pauze?

De diverse gezelli-
ge cafeetjes en
restaurantjes zijn
hier bij uitstek ge-
schikt voor! 
Geniet onder het
genot van een
hapje en een
drankje van de ge-
zellige sfeer waar
de jaarmarkt van
Beek voor staat. 

Tijdens de Paasveejaarmarkt in Beek
zijn alle winkels geopend en kunt u
ook een bezoek brengen aan een van
de vele expositieruimtes in Beek,
zoals het Elsmuseum en Hoeve den
Erver. 

Wij hopen u graag te ontmoeten
op zondag 7 april!

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

lassoo.nl 

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

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

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

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

april 2019 - NB no. 4:Layout 1  21-03-2019  09:16  Page 5
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Beek gaat struikelen over zijn geschiedenis.

Op 12 april worden in Beek ‘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 Auschwitz, Sobibor en andere Duitse kampen. 

Joden, Roma en Sinti werden niet vermoord, omdat
het tegenstanders waren van de nazi’s, of omdat ze
op enigerlei manier een bedreiging vormden. Zij wer-
den vermoord, louter en alleen omdat zij waren gebo-
ren. Zij mochten eenvoudig niet behoren bij de sa-
menleving. Die samenleving, waarvan zij werden
buitengesloten, is onze eigen maatschappij. Wij leven
daar nog steeds in. 
De moord op hen is onze eigen geschiedenis. Het
bleek in ons eigen moderne Europa, in Nederland, in
Beek, mogelijk om mensen niet toe te laten. En als ze er toch
waren, hen te doden. 

Het gebeurde hier; het gebeurde in onze moderne samenle-
ving. Sterker nog: het zou nergens anders hebben kunnen ge-
beuren, dan in een moderne technische samenleving.
Kennelijk hoort de mogelijkheid om een grootschalige volke-
renmoord uit te voeren bij onszelf. Dat is een akelige confron-
tatie met onze samenleving en met onszelf. Als je daar goed
over nadenkt, moet je daar wel over struikelen.

Struikelstenen (Stolpersteine) zijn een internationaal project
van de Duitse kunstenaar Günther Demnig. Op dit moment lig-
gen er in 25 landen in Europa al ongeveer 80.000 struikelste-
nen. 
In bijna alle Limburgse gemeenten, waaruit Joden en Sinti zijn
gedeporteerd, zijn ze al te zien of worden ze binnenkort ge-
legd. 
Het bestuur van de provincie Limburg stimuleert dit project en
geeft ook een subsidie. Om het project te betalen ontvangt de
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek ook een subsi-
die 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, Stichting Fonds voor
Sociale Instellingen FSI , V-Fonds, de firma McCoy, de RABO
bank en particuliere giften.

Maar de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers kan
nog een bedrag gebruiken om de begroting rond te krij-
gen. 
Mocht u alsnog willen bijdragen, kan dit op bankreke-
ning NL86RABO0148322662 ten name van Stichting
Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, onder vermelding
‘struikelstenen’.

Het thema van de Dodenherdenking van 4 mei 2019 sluit
hierop aan: ‘STRUIKELEN OVER ONS VERLEDEN’.
Daarom vindt u in dit blad een dubbele uitnodiging. Wij
zouden het fijn vinden u te begroeten, wanneer de strui-
kelstenen worden gelegd en onthuld op 12 april. En wij
nodigen u uit, aanwezig te zijn op de Dodenherdenking
van 4 mei 2019. 

Uitnodiging en programma 12 april 2019. 

Op 12 april worden in Beek op zeven adressen struikelstenen
onthuld. 
Dat gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden van de slacht-
offers, het gemeentebestuur van Beek en vooral ook van u, in-
woners van Beek.  

13.45 uur. Verzamelen op het trottoir voor het eerste adres,
Maastrichterlaan 25. 
De wandeling langs zeven adressen zal meer dan 2 uur duren. 
Denk aan schoeisel, waar u zolang op kunt lopen en staan. 
Op elk van de adressen zal iemand van de nabestaanden of
een lid van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
een korte toelichting geven over de personen, die hier worden
herdacht. 
Egidius zingt een lied; er worden bloemen gelegd en Kaddish
gezegd, het traditionele Joodse gebed voor overledenen.

De adressen zijn, in deze volgorde: 

Maastrichterlaan 25 
Hier worden drie stenen gelegd voor het Joodse gezin Bogen-
Hertz: Samuel, Luïse en hun dochtertje Ruth van zes jaar oud.
Het waren vluchtelingen uit Duitsland, die via Beek en
Westerbork in 1944 naar Auschwitz werden gedeporteerd en
vermoord.

Professor Spronckpark 4 
Hier komen vier stenen voor Simon, Clara, Branca en Karel

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een  LIGIER of MICROCAR

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering
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Sinds 1837 bevindt zich aan de Raadhuisstraat het sfeer-
volle Protestantse kerkje van Beek. De Belgische koning
Leopold heeft het kerkgebouw destijds geschonken aan
de Protestantse gemeenschap. Vandaar dat het ook be-
kend staat als het Leopoldskerkje. 

Om geld op te halen
voor de diaconie wordt
eenmaal per jaar een
grote boekenmarkt ge-
houden. 
Honderden 2e hands
boeken zijn te koop
voor spotprijzen. 
Heel veel thrillers, 
familie-romans, jeugd-
boeken, boeken over
Limburg, en legio 
andere onderwerpen.
Alles keurig op genre gesorteerd.
U vindt beslist iets van Uw gading.

Van  harte  welkom !!!

GROTE BOEKENMARKT
IN DE PROTESTANTSE KERK

tijdens de Paasveemarkt te Beek
zondag 7 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur  

van der Horst, een Joodse gezin, dat in augustus 1942 werd
gedeporteerd naar Auschwitz en daar vermoord.  

Proosdijstraat 15
Daar komen steentjes voor twee Joodse kinderen, Salomon
en Benjamin Meijers uit Den Haag, die hier als onderduikers
gastvrij werden opgevangen door de Beekse familie
Lacroix-Gelissen, maar die helaas later toch door de Duitse
politie werden opgehaald en vermoord in Auschwitz.  

Maastrichterlaan 47 
Hier woonde het oude Joodse echtpaar Salomon en Selma
Steinberg-Hertz. Zij werden door de burgemeester van Beek
uit hun huis gezet. Voor hen worden geen struikelstenen ge-
legd, want die liggen al in Grevenbicht voor de woning, waar
zij de laatste maanden van hun leven gedwongen hebben
verbleven. 
In plaats hiervan wordt een klein monument, gemaakt door
de Beekse beeldhouwer pater Math van Kampen, onthuld
op het tuinmuurtje van het huis.

Stegen 60
De zes steentjes komen te liggen in het trottoir voor dit huis,
dat staat op de plek, waar in 1944 de woonwagen stond van
de Sinti-familie Franz. Negen mensen werden hier in de
nacht van 15 op 16 mei 1944 door twee Beekse politiemen-
sen opgehaald en naar Westerbork gebracht. Zes van hen:
de ouders Johann en Ernestine Franz en hun kinderen
Buntla, Schani, Leutze en Peppi werden vermoord in Duitse
kampen. Drie kinderen overleefden de concentratiekampen.

Nieuwstraat 1
Dit was de laatste woonplaats van Joep Wolf, die in mei
1943 in Sobibor werd vermoord.

Prins Mauritslaan 57
Hier komen drie stenen: voor Leo Benedik, die in augustus
1942 naar Auschwitz werd gedeporteerd en vermoord werd
in een ander kamp; en voor zijn ouders Jacob en Johanna
Benedik-Brückheimer, die in mei 1943 werden vermoord in
Sobibor.

16.30 uur: einde van de plechtigheid.

Wij hopen u op 12 april te mogen begroeten.

Namens de Stichting Herdenking oorlogsslachtoffers Beek,
Jos Eggen, voorzitter Selma Benedik

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

gratis
oriëntatie-

gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel   

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 
17
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VEFATO-
MOTKE
MEUBELEN
Printhagenstraat 3
6191 PS Kleingenhout (Beek)
Tel. (046) 437 30 44

VEFATO-
MOTKE

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!

De spetterende jubileumprijs 
2 matrassen

70 x 200 cm   639.00 90 x 200 cm  699.00
80 x 200 cm   659.00 100 x 200 cm   819.00

Andere maten ook mogelijk !

Openingstijden:

Maandag gesloten

Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur

www.vefato.nl

Dekbed, 1-persoons 
Adviesverkoopprijs 222,-
Onze prijs

149,95

Uw
voordeel

72,-

ELLIS, 151 cm breed
Adviesverkoopprijs 556,-
Onze prijs

399,-

Uw
voordeel

157,-

Dekbed, 1-persoons 
Adviesverkoopprijs 134,-
Onze prijs

95,95

Uw
voordeel

34,-

Dekbed TEXEL, 1-persoons 
Adviesverkoopprijs 190,-
Onze prijs

149,-

Uw
voordeel

41,-

1 persoons    van  222,-  voor  149,95
2 persoons    van  399,- voor  269,95

lits-jumeaux    van  420,- voor  289,95

1 persoons    van  134,-  voor   99,95
2 persoons    van  219,- voor  109,95

lits-jumeaux    van  255,- voor  189,95

1 persoons    van  190,-  voor  149,-
2 persoons    van  309,- voor  209,-

lits-jumeaux    van  419,- voor  249,-

151 cm breed van 556,- voor 399,-
181 cm breed van 615,- voor 499,-
200 cm breed van 659,- voor 535,-
225 cm breed van 725,- voor 589,-
250 cm breed van 747,- voor 607,-
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In de afgelopen artikelen over Harambee
in de Nuutsbaeker berichtten we vooral
over de mooie schorten, kussens, tas-
sen en vlaggenlijnen die onze vrijwilli-
gers maken. Ze zijn mooi omdat ze door
vakkundige vrijwilligers heel secuur ge-
naaid worden, maar ook omdat het
prachtige kleurrijke stoffen zijn, met vro-
lijke printjes. En het hele jaar door te
koop bij de Sjieke Kroam tegenover de
kerk in Beek. 

We hebben na het maken altijd veel kleine restjes stof over.
Omdat we niet zo van het weggooien zijn en zelfs de kleinste
lapjes er nog leuk uitzien, bedenken we van allerlei dingen om
de stofjes te hergebruiken. En onze creatieve vrijwilligers zien
nog meer materialen die we normaal gesproken in de prullen-
bak gooien, maar wij zien er altijd wel weer een kunstwerk of
nuttig voorwerp in. Wat dacht je van lege plastic flessen,
drinkpakken, oude kralen, knopen, blikjes, fietsenbanden,
dopjes, plankjes, CD’s, kranten en zelfs takjes en blaadjes uit
de natuur? In veel Afrikaanse landen gaat men vooral wegens
geldgebrek heel zuinig met afval om en er worden de mooiste
producten mee gemaakt. Vandaar dat Harambee hier dit idee
heeft overgenomen. 

Al geruime tijd zijn de workshops van Harambee een begrip. Is
er een festival, een feest of een bijeenkomst, dan kun je ons
‘boeken’ om een workshop te geven. Wij overleggen dan
welke workshop gewenst is en komen dan met alle materialen
naar je school, vereniging, markt, verjaardagsfeestje toe. De
workshops zijn geliefd door jong en oud; soms komen ouders
met hun kinderen op een festival aanschuiven en dan zie je uit-
eindelijk het hele gezin gezellig samen knutselen! 

Om een idee te geven welke workshops we allemaal in de 
afgelopen jaren gedaan hebben, hier een lijst: 

• Portemonneetjes maken van drinkpakken 
• Sleutelhangers maken

van oude fietsenband,
restjes stof en oude
kralen en knopen

• Potjes en theelichtjes
maken van lege drink-
blikjes

• Kunstwerken van afge-
dankt materiaal

• Cadeauzakjes maken
van oude kranten

• Windlichtjes van glazen potjes en plastic drinkflessen
• Doosjes maken van oude ansichtkaarten
• Schilderijtjes maken met restjes stof, takjes, blaadjes etc.
• Plantenhangers met resten touw, stof, kralen en lege 

potten of flessen 
• vogelhuisjes of kerstbomen gemaakt van oude boekjes
• Beeldhouwen met mergel
• Bogolan schilderen 
• Kalebaskunst
• Sieraden maken 
• Timmeren met touw, draad en houten plankjes
• Katoenen tasjes beschilderen met Afrikaanse tekens
• Thema workshops met bijv. kerst en pasen: vogelhuisjes of

kerstbomen gemaakt van boekjes

De opbrengst van al onze activiteiten, uitgevoerd door een en-
thousiaste groep vrijwilligers, gaat uiteraard naar de opleiding
van jongeren in Kenia, zodat zij in Kenia een betere toekomst
kunnen krijgen. 

ZONDAG 6 OKTOBER GROOT FEEST

Graag willen we op deze plek vermelden dat we dit jaar 25 jaar
bestaan en u kunt alvast zondag 6 oktober vrijhouden, want
dan vieren we ons jubileum feest in scoutinggebouw Ooshaka
in Beek. 
Meer informatie over het programma volgt. 

Als er organisaties of personen zijn die graag een bijdrage
willen leveren aan het feest, met bijvoorbeeld een optreden of
een leuke activiteit, neem dan gerust contact met ons op! 
Tel. 06-20833587 of harambee@live.nl. 
Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.harambee.info

De (recycle)
workshops 
van 
Harambee
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Mannenkoor Beeker Liedertafel is na 130 jaar nog steeds
een bloeiende vereniging, een parel voor de Beeker 
gemeenschap. Het koor organiseert aansprekende 
concerten en werkt vaak samen met gerenommeerde 
artiesten. Zo ook in dit lustrumjaar. 
De uit Kerkrade afkomstige lyrische sopraan 
Kim Savelsbergh bijvoorbeeld zal haar opwachting
maken tijdens het Jubileum Kerstconcert 2019. 

Maatschappelijke functie.

Daarnaast gaat het koor zich meer en meer inzetten bij de orga-
nisatie van entertainment voor de zorgbehoevende medemens
en voor instellingen die een maatschappelijke functie vervullen.
Zo zal het koor op zondag 7 april in Huize Franciscus Beek en
op zondag 26 mei a.s. in het Asta Theater Beek voor gasten
en vrijwilligers van de Zonnebloem optreden met een luchtig
programma. 
Een muzikaal cadeautje dat hopelijk met heel veel plezier door
de aanwezigen zal worden uitgepakt. Soortgelijke optredens

Mannenkoor Beeker  

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

Het  Canta Rode Regioconcert te Schimmert in 2018.
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zijn er óók aan het einde van dit jaar. In de maand december zal
het koor kerstconcerten geven in een tweetal verzorgingstehui-
zen. Dit soort activiteiten kunnen - mede dankzij de bijdrage
van enkele welwillende sponsoren - gratis worden aangeboden. 

Concert in de regio.

Mannenkoor Beeker Liedertafel verleent in de komende periode
medewerking aan enkele bevrijdingsconcerten in de regio. Dit
naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Zuid-Limburg.
Daarover meer in een later stadium. Het afgelopen jaar opge-
starte initiatief - het organiseren van een concert in de regio -
krijgt dit jaar een vervolg. Op vrijdag 31 mei a.s. vindt er in het
Gemeenschapshuis te Schimmert een zeer interessant
Regioconcert plaats. Mannenkoor Beeker Liedertafel concer-
teert dan met (één van de) gerenommeerde wereldkoren die
deelnemen aan het Internationale Korenfestival Canta Rode
Kerkrade. 

Huisvesting.

Helaas gaat binnen de vereniging niet álles crescendo. Zoals
met alle mannenkoren slaat de vergrijzing toe. Het aantrekken
van nieuwe leden verloopt niet zoals gewenst en ook bestuur-
lijke functies in het koor worden moeilijk ingevuld. Daarnaast
speelt nog mee dat het koor getroffen is door sluiting van
enkele lokaliteiten in Beek waardoor er geen goed
repetitielokaal voorhanden is. Het koor repeteert
momenteel op twee verschillende locaties en wel
in Huize Franciscus en in Stegen 35.
Ofschoon het koor zich gelukkig prijst dat er on-
derdak wordt geboden is de situatie uiteraard niet
ideaal. De vereniging zou gaarne vol vertrouwen

in de toekomst willen blikken.
Samen met de gemeente
Beek wordt daarom gekeken
in hoeverre de muziekschool
nog gebruikt kan worden als
repetitielokaal.

Nieuw bloed.

Niet alleen dit jaar maar ook in de komende jaren willen we
de muziekliefhebbers tijdens onze concerten verrassen

met moderne aantrekkelijke koorwerken. Wij zijn nog steeds
optimistisch over de toekomst van het koor, maar dan is het
wel noodzakelijk dat er instroom is van nieuwe leden. Kom
gerust eens binnen lopen tijdens één van onze repetities.

Mannenkoor Beeker Liedertafel repeteert iedere vrijdagavond
vanaf 20.00 uur in de recreatiezaal van Huize Franciscus,
behalve op de 2de vrijdag van de maand. Dan wordt er

gerepeteerd in Stegen 35. 

  Liedertafel 130 jaar

Uw eigen energiecentrale 
binnen handbereik.

Vraag een vrijblijvend 
advies op maat aan!

www.jogl.nl of mail info@jogl.nl

VAN A TOT Z ONTZORGD
CHANGE YOUR ENERGY

Langs de Gewannen 8 
6235 NV Ulestraten
Tel. 046 - 4361119

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

Geverikerhof concert met Carla Maffioletti in 2017.  
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De jubileum editie van de QueensParade belooft speciaal te
worden. 15 jaar QueensParade, vieren we samen met 65 jaar
Irene Lucia. Om het feest compleet te maken hebben wij
Kunst & Genoegen  Leiden weten te contracteren. Zij zijn met
ruim 150 muzikanten aanwezig om een wervelende show voor
u neer te zetten. En alsof dat nog niet genoeg is vieren zij in
Beek hun 90 jarig bestaan met de première van hun nieuwste
show Rock.

NEERBEEK

Ook dit jaar weer zal er een Koningsdag festijn georganiseerd
worden in het Gemeenschapshuis in Neerbeek. Verschillende
activiteiten staan op het programma, waaronder het traditio-
nele fietsen versieren! 
Kom samen met papa, mama en al je vriendjes en vriendinne-
tjes naar Neerbeek en begin Koningsdag met een feestje!

Het programma:
09.15 tot 10.30 uur fietsen versieren en schminken
10.30 tot 11.30 uur gezamenlijk spel 
11.30 tot 12.00 uur naar buiten en rondjes fietsen op plein
12.00 uur prijsuitreiking

SPAUBEEK

Ook in Spaubeek wordt het Koningsfeest 2019 weer volop ge-
vierd. Traditiegetrouw worden alle kinderen uitgenodigd om
met hun versierde fietsjes, karretjes, stepjes of noem maar op
deel  te nemen aan de, onder muzikale begeleiding, optocht
door het dorp.  Wie o wie mag er dit jaar met de grote
Wisselbeker naar huis gaan!!!  

Het programma:
10.00 tot 10.30 uur Verzamelen op de markt in Spaubeek

voor de optocht
10.30 tot 11.15 uur Bonte stoet door Spaubeek 
11.15 tot 13.00 uur Aankomst MFC waar een muzikale hulde

wordt gebracht aan onze eigen
Spaubeekse    gedecoreerden met aan-
sluitend enkele uren gezelligheid met
Oudhollandse spelen, een springkussen
en prijsuitreiking. Met zijn allen gaan we
er weer een mooi en gezellig
Koningsfeest van maken.

GENHOUT

Het Koningsfeest in Genhout start in de middaguren. 
Alle kinderen worden hiervoor uitgenodigd. Kom met je ver-
sierde fietsje, step, karretje of wat dan ook voor een tocht door
de straten van Genhout. 

Het programma:
14.30 tot 17.00 uur Speciale Oranje Bingo in het gemeen-

schapshuis ‘t Trefpunt
17.00 tot 17.30 uur Oranjetocht door Genhout 
17.30 uur         Los laten van de Oranjeballonnen op de

parkeerplaats voor het
Gemeenschapshuis

BEEK

Op Sportlandgoed de Haamen vinden de Koningsdag 
feestelijkheden plaats.

Het programma:
13.00 tot 16.30 uur Verschillende creatieve workshops met

o.a. cup cakes versieren, kindertattoos,
schminken, dromenvanger maken
Sportclinics verzorgd door Honkbal-
vereniging Cheetahs, tennisvereniging
B.R.Z., Handbalvereniging BFC

Springkussens

Kindervrijmarkt op het grote veld – heb je
speelgoed, knuffels, spellen  of dingen

Koningsdag, zaterdag 27 april een feest  

april 2019 - NB no. 4:Layout 1  21-03-2019  09:17  Page 12



13

Samenwerking
Woonzorgcentrum
Franciscus (Vivantes)  
en QueensParade

In 2018 is de QueensParade verhuisd naar Sportlandgoed de
Haamen. Voor de oudere bewoners kan deze locatie mogelijk
minder goed bereikbaar zijn. Daarom organiseert verzorgings-
huis Franciscus samen met Stichting QueensParade Beek
een gezellige avond waar u op een groot scherm naar de
live uitzending van de taptoe kunt kijken.

Tijdens deze live uitzending is de grote zaal toegankelijk voor
alle buurtbewoners die niet in de gelegenheid zijn om naar
Sportlandgoed De Haamen te komen. Onder het genot van
een gratis kopje koffie kunt u genieten van de QueensParade.
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening tegen de gebrui-
kelijke consumptieprijs.

In de grote zaal van Woonzorgcentrum Franciscus (Vivantes)
bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom om te kijken naar het
avondvullend programma van de QueensParade met de 3 top-
korpsen van Kunst & Genoegen uit Leiden. 
Afsluitend geniet u mee van het schitterende vuurwerk.

We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 27
april tijdens Koningsdag in Beek.

Want: Koningsdag vier je in Beek!

www.queensparadebeek.nl
www.oranjecomitebeek.nl

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl

 met veel jubilarissen
die je niet meer gebruikt – dan is dit de
gelegenheid om deze te verkopen. 
Aanmelden voor de Streetparade met je
versierde fietsje, step of iets dergelijks

15.00 – 18.00 uur Muziek verzorgd door Trio Paradise

19.00 tot 19.30 uur Streetparade door de straten van Beek
met de gedecoreerden in oldtimers 
vergezeld door kinderen met versierde
fietsen. 
De kinderen uit Neerbeek, Spaubeek
en Genhout zijn ook van harte welkom.
Onder muzikale begeleiding van Irene
Lucia, Harmonie St. Caecilia en Kunst en
Genoegen uit Leiden.

19.00 tot 22.10 uur Spectaculaire optredens van K&G3, 
SMB K&G en Jong K&G. Afwisselend zijn
de 150 muzikanten te bekijken en 
beluisteren tijdens deze taptoe. Première
van hun nieuwste show genaamd Rock.

22.10 uur Deze Koningsdag wordt knallend 
afgesloten met een unieke show van licht
en muziek, live gespeeld door Kunst en
Genoegen.
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www.heunenonline.nl

Beek
Heunen Juweliers
Burg. Janssenstraat 18 - Beek
T 046 - 437 13 39

’n nieuw leven voor elke kapotte klok
 Vakmanschap in eigen huis

 Vrijblijvende offerte vooraf aan de reparatie

 Vraag naar de mogelijkheden van onze service aan huis

Geleen
Heunen Juweliers
Annastraat 3 - Geleen
T 046 - 475 12 68

’n leven lang
Heunen...
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UITNODIGING NATONALE
DODENHERDENKING BEEK

4 mei 2019

Op 4 mei 2019 zal de Nationale
Dodenherdenking plaatsvinden 
onder het motto 
“Struikelen over ons verleden”. 

In Beek kunt u er niet langer omheen. Voor
sommige woningen liggen kleine tegeltjes in
het trottoir. Als u zich eerbiedig voorover buigt
of diep door de knieën gaat, kunt u lezen wat er
op staat: een naam, een datum en plaats van
overlijden. Het zijn struikelstenen. Zij vertellen,
dat hier mensen hebben gewoond, die niet mochten leven,
omdat zij Jood of “zigeuner” waren. De misdaad waarvoor zij
ter dood werden veroordeeld, was hun geboorte. “Wij lieten
hen gaan” staat op het monument in de Stegen. Hun veiligheid
had niet de eerste prioriteit van veel dorpsgenoten. 

De steentjes confronteren ons met een bladzijde uit ons verle-
den, die wij misschien  liever zouden   vergeten. Ze laten een
ongemakkelijk gevoel achter. Ze leiden misschien tot de ver-
twijfelde vraag hoe dit ‘in Godsnaam’ heeft kunnen gebeuren
in een beschaafd land en niet eens zo lang geleden. En of wij
het in 2019 echt anders zouden aanpakken. De steentjes
schokken misschien ons zelfbeeld. Ze laten ons struikelen
over onze eigen geschiedenis.

Wij nodigen u uit om op 4 mei de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken. Wij nodigen u uit om ons verle-
den, onze samenleving en onszelf recht in het gezicht te zien.

De Dodenherdenking vindt plaats op zaterdag 4 mei
om 18.45 uur in het Asta Theater op de Markt in Beek

De heer Jacques Vriens, auteur van onder meer het beroemde
jeugdboek ‘Oorlogsgeheimen’, zal de herdenkingsrede uit-
spreken en daarin het thema ‘Struikelen over ons verleden’
uitwerken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door de mu-
ziekgroep Mejoeches. Deze speelt en zingt Klezmermuziek en
Jiddische liederen. Ook die verwijzen naar een verleden, toen
Joodse en zigeunermuzikanten in Limburg van dorp naar dorp
trokken om mensen te vermaken en te ontroeren. Deze mu-
ziekgroepen zijn niet meer, als gevolg van de Shoah die we
vandaag herdenken. 

Om 20.00 uur wordt de herdenking voortgezet bij het oorlogs-
monument voor de Sint-Martinuskerk. Daar worden bloemen
gelegd en de namen van de Beekse slachtoffers voorgelezen.
Daar ook houdt burgemeester Christine van Basten-Boddin
een herdenkingsrede.

Jos Eggen, voorzitter Roy Göttgens, secretaris

De spreker: Jacques Vriens

Jacques Vriens mogen we gerust een bekende Nederlander
noemen en een bekende Limburger. Hij werd geboren, toen de
puinhopen van de Tweede Wereldoorlog nog nasmeulden. Dat
verklaart zijn levenslange betrokkenheid bij die oorlog. Hij
groeide op in Noord-Brabant, maar hij is zo Limburgs gewor-
den, dat de provincie hem een erepenning uitreikte voor zijn
bijdrage aan de Limburgse cultuur. Na een loopbaan als on-
derwijzer en directeur van een basisschool concentreerde hij
zich op het schrijven van jeugdboeken.’ Oorlogsgeheimen’ is
misschien wel een van zijn meest bekende werken. Bijna elk
kind heeft het gelezen. Hij kreeg veel waardering voor zijn
werk, onder meer diverse keren een Zilveren Griffel en de
Thea-Beckmannprijs. 
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek prijst zich
gelukkig, dat hij op 4 mei 2019 in Beek gastspreker wil zijn bij
de Dodenherdenking.

Uw eigen bloemenhulde

Wij stellen het erg op prijs als op 4 mei niet alleen ‘officiële’
kransen worden gelegd. Mensen kunnen ook zelf een bloeme-
tje bij het monument leggen. U was immers gestruikeld over
uw verleden. Maar u bent weer opgestaan. U kunt dat tonen
door middel van een bloemetje.

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

Gezocht: mannen en vrouwen met overgewicht of
obesitas (40-70 jaar) zonder diabetes

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de 
suikerhuishouding met behulp van meer gepersonaliseerde
voeding. Tijdens dit onderzoek: 

- Volgt u gedurende 12 weken een gezond voedingspatroon
- Zult u o.a. een suikerwatertest, milkshake test, con�nue 

suikerme�ng, vet biopt en een MRI scan ondergaan
- Komt u 17x naar de universiteit (�jdsinvestering: 40 uur)
- Ontvangt u 550 euro vergoeding (+reiskosten, € 0.19/km)

Kijk op www.person-studie.nl voor meer informa�e 
of neem contact op met tel.: 043-3881675, of mail: 
person-studie@maastrichtuniversity.nl 
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Ruim 25 jaar geleden werd het idee voor
een lichtstoet in de Beekse straten ge-
boren. Na een bezoek aan een verlichte
optocht in Zwitserland raakten Pierre
Smeets en Frits Mennens gecharmeerd
van het concept lichtstoet, en wilden dit
graag met de carnaval combineren. In
1995 kwam de eerste lichtstoet tot
stand  om de Baeker carnaval nieuw
leven in te blazen; de bezoekersaantal-
len van de kinderoptocht liepen destijds
sterk terug, de burgemeester wilde
daarom de Rijksweg niet meer afsluiten
voor dit beperkt publiek. De Lichtstoet
werd hiermee de nieuwe publiekstrekker
voor Beek. Georganiseerd werd de
Lichtstoet destijds door een groep en-
thousiaste oud Prinsen. In 2003 werd de
stoet dusdanig goed bezocht dat de ge-
meente voor het eerst dranghekken
langs de kant verplicht stelde. In dit jaar
werd ook het stokje voor de organisatie
overgedragen van de oud Prinsen aan
de nieuw opgerichte Stichting
Lichtstoet. Na de eerste live uitzending
via L1 in 2013 stond de Stichting
Lichtstoet voor de uitdaging nog meer
mensen naar het dorp te trekken, in
2014 werd hiermee de gezellige after-
party Leechsjtoet Live! Geboren. 

Leechsjtoet Live! inclusief de huidige
lichtstoet worden georganiseerd door
de Stichting Lichtstoet Beek, een club
van 19 dames en heren welke jaarlijks
met veel plezier de stoet en afterparty
organiseren. Deze klus is echter groter
dan gedacht door velen. 

Op het einde van de zomer komt de or-
ganisatie voor de eerste keer bij elkaar
bij hun jaarlijkse kickoff-barbeque. De
grote lijnen voor de komende editie wor-
den besproken, en de verschillende
commissies gaan aan de slag. 
De vergunning wordt aangevraagd, de
sponsoren benaderd, stoet gepland,
vereniging ter ondersteuning gezocht,
artiesten geboekt en veel meer. Door
onder andere de groei van het evene-
ment en de jaarlijks hoger wordende vei-
ligheidseisen zijn deze klussen elk jaar
opnieuw een uitdaging. 

De stilte voor de storm

In de week voor de carnaval wordt de
Stichting Lichtstoet zichtbaar actief. Het
centrum van Beek wordt gevuld met
hekken, de bewoners langs de route

krijgen allemaal een brief met informatie
in de bus. De puntjes worden op de i
gezet met betrekking tot planning en het
draaiboek gezamenlijk besproken. Op
vrijdag en zaterdag komt de hele club bij
elkaar om met de opbouw te beginnen.

Het mobiele podium wordt gebouwd, de
commandopost met materiaaluitgifte op
de markt wordt ingericht. Het team van
de catering staat deze dag de hele dag
in de keuken om voor de 65 man sterke
opbouwploeg op zondag de honger te
stillen, en de lekker hapjes te maken
voor de gasten. 

Vastelaoveszondig is de grote dag voor
de dames en heren achter de lichstoet.
’s Morgens om 6 uur wordt begonnen
met de opbouw op de markt; de eerste
steigers en tribunes worden geplaatst.

Een voorraad vrachtwagen-trailers
arriveert in alle vroegte om voor 1 dag
dienst te doen als podium of sponsoren-
café. Aansluitend worden alle barren

Een kijkje achter de schermen bij de Lichtstoet 
Voor de 25e keer op rij trok dit jaar de Baeker Leechsjtoet door de straten van
Beek. Het feest is sinds enkele jaren compleet met een gezellige afterparty
voor jong en oud op de markt. In de tijden waar de verlichte optochten als pad-
denstoelen uit de grond schieten is Beek met ruim 35.000 bezoekers nog
steeds de absolute nummer 1 van Zuid Limburg.  En dat allemaal volgens de
Baekse traditie, zonder entree! 

Fotograaf: D. Gräper

Fotograaf: D. Gräper

D.H. Fotografie 
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opgebouwd en voorbereid voor een
drukke avond. Kort na de middag arrive-
ren 4.5 km dranghekken en worden
deze door een ondersteunde club uit het
Belgische Bree langs de route geplaatst.
Terwijl op de markt hard gewerkt wordt
om het podium af te bouwen en het
sponsorcafé in te richten worden in het
commandocentrum de vele verkeersre-
gelaars en marchals gebrieft. 
10 Officiele verkeersregelaars sluiten het
parcours af van de doorgaande wegen,
alle straten binnen ‘de ring’ worden door
een 25tal marchals afge-
sloten en bewaakt. Op
het einde van de middag
zijn 2 trailers vol met
licht en geluid spullen
omgetoverd tot een
schitterend podium,
daarnaast heeft de led-
crew een groot scherm
opgebouwd en 5 came-
ra’s paraat staan voor
een live registratie. 

Vanaf vijf uur arriveren de eerste deelne-
mers welke hun wagens opstellen, dit
wordt allemaal in goede banen geleid
door de eigen stoet-commissie. 
Om 6 uur arriveren de eerste gasten en
begint het muzikale voorprogramma op
de markt, de straten stromen nu vol met
mensen welke van de lichtstoet komen
genieten. Na 1,5 uur stoet begint het
spectaculaire naprogramma op de
markt, afgelopen editie met Tonca, de
Party Kryner en onze Beekse trots
Remco Gaiteros en Julia Fox. Om kloks-

lag 11 uur is het feest op de
markt gedaan, en krijgt de orga-
niserende club zijn jaarlijkse 5
minutes of fame op het podium. 

Zodra het publiek zich na afloop
richting de Beeker kroegen be-
geeft, begint voor Stichting
Lichtstoet het zwaarste deel
van de dag: alles wat geduren-
de de dag werd opgebouwd,
moet weer afgebroken en opge-

ruimd zodat de markt de dag erna
weer vrij is. Zodra de spullen van de
markt zijn wordt gezamenlijk geproost
op een geslaagde avond, en worden
de lekkerste biertjes van het jaar ge-
dronken. 

Ook in de dagen na de lichtstoet moet
er nog veel gezamenlijk opgeruimd
worden, echt klaar is de organisatie
meestal op woensdagmiddag.
Aansluitend vindt de eerste informele
evaluatie onder genot van de traditio-
nele hjèring plaats.

De gezichten achter de
Lichtstoet

De Stichting Lichtstoet Beek bestaat uit
een club van 19 dames en heren welke
zich allemaal vrijwillig en belangeloos
inzetten voor het in stand houden van
onze schitterende Baeker traditie. Zij
worden daarbij ondersteund door ver-
schillende commissies van vrijwilligers
en verenigingen welke hun hulp aanbie-
den in ruil voor een bescheiden bijdrage
aan de verenigingskas. Door de groei
van het evenement groeit het takenpak-
ket voor de organisatie ook jaarlijks, een
versterking van de poule aan trouwe,
jaarlijks terugkerende vrijwilligers zou
daarbij welkom zijn. 

Kom erbij en doe mee

Heb jij zin je steentje bij te dragen op het
gebied van sponsoring, techniek, orga-
nisatie of een ander vlak? 
Stuur dan eens een mailtje aan
info@lichtstoetbeek.nl om over de mo-
gelijkheden te praten.
Je bent van harte welkom. 

Textblok Feitjes:

4.5 km dranghekken, 35.000 bezoekers,
85 vrijwilligers, >800 deelnemers, 35
professionals aan het werk, > 30 kg con-
fetti, 2 trailers met licht en geluid, 5 ca-
meras voor live registratie, >65.000
lempkes, geen entree!

Paul Spronken

Fotograaf: D. Gräper

QR Code: Link naar
opbouwfilpje, zodra je met je
telefoon over de code gaat

komt de link omhoog 
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NIEUW ASSORTIMENT
NU OOK TE BEZICHTIGEN

IN ONZE WINKEL

Duurzame en unieke kartonnen producten

Op zoek naar een bijzonder, duurzaam of persoonlijk
cadeau/product? Kies dan voor karton. 
Karton is een veelzijdig materiaal dat op vele manieren 
toepasbaar is voor diverse creaties. Van naambordje tot 
wijnflescontainer en van krukje tot een grote eyecatcher voor
in uw interieur. Op Kartonstore.nl kunt u kiezen uit een groot
assortiment kartonnen producten zoals onder andere 
meubels, woonaccessoires, presentatie artikelen en 
levensgrote figuren. Bovendien kunt u het product zelf online
voorzien van een eigen afbeelding. Hoe leuk en origineel is
dat!
Mocht u in onze standaard collectie niet vinden wat u zoekt,
dan maken wij het voor u! Neem contact op met onze 
klantenservice of kom naar onze winkel in Sittard.

Eenvoudig zelf online ontwerpen en bestellen

Op Kartonstore.nl kunt u zelf uw product nog persoonlijker maken door het te voorzien van bijvoorbeeld een mooie 
vakantiefoto of het logo van uw bedrijf. Begin met een basisontwerp en ga zelf ontwerpen met onze uitgebreide ontwerptool.
Lukt het niet zoals u wilt, neem dan even contact op met onze klantenservice.

Breng sfeer in uw interieur met karton

Door al zijn eenvoud kan karton veel sfeer brengen in uw
woning-, kantoor- of winkelinterieur. Geniet bijvoorbeeld
van warm sfeervol licht van een kartonnen lamp, een 
bijzondere designstoel in een mooie hoek van een kamer
of een levensgrote neushoorn in de entreehal van een 
kantoorgebouw. 
Kartonstore biedt volop keuzes om uw woon- of werk-
omgeving een bijzondere uitstraling te geven. 
In onze winkel in Sittard (Handelsstraat 34a) kunt u 
diverse kartonnen meubels en woonaccessoires bekijken
en adviseren wij u graag welke eyecatcher het beste tot
zijn recht zal komen in uw ruimte.
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

15e jaargang nr. 4 (april 1989)

... In deze Nuutsbaeker zijn een aantal pagina’s gewijd aan
het verzet in de oorlog.
Ook heeft de stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Beek een tentoonstelling georganiseerd in het gemeentehuis.
Hier wordt aandacht geschonken aan het verzet in Beek.
Verder zijn er tekeningen te zien die clandestien werden
gemaakt in het concentratiekamp Buchenwald.

... En er zijn weer successen geboekt. Zo heeft de volleybal-
club B en S weer enkele kampioenen geleverd. Het 1e
team o.l.v.John Vaessen werd kampioen en het derde team
knoopte daar promotie naar de 2e klasse aan vast.

... De majoretten van T.S.M.K. Lucia werden voor de 4e keer
Nederlands kampioen.
Na 17 jaar lidmaatschap nam Miss Majorette Brigit
Lupgens afscheid van haar geliefde Lucia.

... Het eeuwfeest van de Beeker Liedertafel is nog niet ten
einde.Zo volgt nog het jaarlijks feestsouper voor de erele-
den. In het boekje lezen we dat deze traditie in 1890
begon. En juist op deze dag , na een strenge winter, trad
de dooi in. De Keutelbeek, die al drie weken dichtgevroren
was, maakte zich los van de ijsmassa en overstroomde alle
straten in de omtrek.Tot een halve meter hoog stond het

water. Helaas konden de leden van Genhout en Kelmond
hierdoor niet aanwezig zijn.

... Onze schrijver en tekenaar Theo van Winkel schetst de 
geografie van de Maas geprojecteerd op ons dorp Beek.
Vooral het heuvelachtig gebied rond de gemeente.

... De Adsteeg komt weer in het nieuws als in mei het 
wielercriterium plaatsvindt. De afsluitende koninginnerit
van de 38e ronde van Nederland eindigt op de Adsteeg die
vijfmaal beklommen moet worden.

... Frans Ramaekers geeft uitleg over de sigarenmakerstaal.
Door de vele sigarenfabriekjes in Beek een ruim 
gesorteerde vocabulaire.

... Ook koninginnedag geeft Beek voldoende gelegenheid om
feest te vieren In alle kernen is voldoende gelegenheid om
een heel programma af te werken.

… Het is precies 150 jaar geleden dat we “ons” Limburg zijn
geworden. Eerst moesten we Limburg delen met onze 
zuiderburen. Op 19 mei werd in Londen het verdrag gete-
kend dat de scheiding van beide Limburgen een feit werd.
Onze redacteur Frans Derhaag denkt dan aan de uitspraak
van de Kruisheer Pater Sangers zaliger: 
“Wie Pisse … Plasse is gewoore... is de Zeik begoosj.”

... De dames van het kerkelijk zangkoor “St. Gregorius” vierden
hun zilveren jubileum. Toch wel iets om trots op te zijn.

... De autosnelweg afrit Elsloo zal een maand dicht zijn. 
Dit n.a.v. aanbrengen nieuwe asfaltlaag.

... De inzending voor het schrijven van een milieu verhaal
wordt verlengd. Er waren slechts twee inzendingen. En er
hangt nu een prijskaartje aan van 100 gulden voor de
beste inzending.

... Ik ga alvast beginnen…

Groetjes  Japo

11 mei 2019

Voorjaarsconcert 
Koninklijke Harmonie

St. Caecilia

Met medewerking van 
Harmonie St. Michaël Heugem

Plaats: ASTA Theater Beek
Aanvang: 19.30 uur
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto.
LTS Beek ± 1965. Leraar Derksen Geleen. 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.

  Wie  kent  Wie Aflevering 156

Begin jaren ‘90 is er van-
uit de bekende Beekse
zwemclub ‘Becha’ de
‘Zwemclub Senioren Beek’
ontstaan, beter bekend
met de afkorting van ZSB. 

ZSB heeft onlangs haar roepnaam ge-
wijzigd naar “Beekse Zwemvrienden”. 
Hiervoor is bewust gekozen omdat de
zwemclub van het oubollige “senioren”
imago af wil. Beekse Zwemvrienden is
namelijk een actieve zwemclub met
leden in alle leeftijden vanaf 16 jaar!

De leden van Beekse Zwemvrienden

trainen altijd  onder de begelei-
ding van een deskundige trainer. 

Tijdens de trainingsduur van 1
uur wordt er in eigen tempo ge-
noten van optimaal zwemplezier
in een gezellige en sportieve am-

biance. 
Er kan getraind worden op de maandag-,
dinsdag- of donderdagavond of op de
woensdag- of zaterdagochtend. 

Ondanks dat de trainingen goed be-
zocht worden door de leden, zijn er op
enkele dagen nog plaatsen beschikbaar
voor nieuwe leden! 

Met een geringe contributiebijdrage
houden de Beekse Zwemvrienden de in-
stapdrempel laag voor ieder geïnteres-
seerd en potentieel nieuw lid! 
Nieuwe leden kunnen twee trainingen
gratis komen ‘proefzwemmen’. 

Springt u bij de 
Beekse Zwemvrienden 
binnenkort in het diepe?

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de vernieuwde website:
www.beeksezwemvrienden.nl
of stuur een mail naar 
info@beeksezwemvrienden.nl

Even voorstellen; ‘Beekse Zwemvrienden’
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Tijdens deze lezing zal de veiligheidsadviseur onder meer aan de
hand van filmpjes informatie geven over: 

• veiligheid in en om de woning;
• babbeltrucs, denk aan het “bloemetje van de thuiszorg”;
• snoepreisjes, waarin van alles te koop wordt aangeboden;

en nog veel meer.

In verband met de organisatie van een en ander verzoeken wij u
om zich vóór 4 april aanstaande aan te melden  bij:
Mieke Vervoort, tel. 06 - 146 045 89 of 
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

De lezing begint om 13.30 in de voormalige basisschool 
de Kring, De stegen 35, Beek. 
De toegang is gratis.

De Bridge Club Beek organiseert van half september
2019 een bridgecursus voor beginners. Er zijn twaalf les-
sen. De cursus vindt plaats op dinsdagavond  in het ver-
enigingsgebouw De Stegen 35 in Beek.  De cursusleiders
zijn Piet Gerris en Herman Winands. De kosten bedragen
€ 45 per deelnemer. Om aan de cursus deel te nemen
hoef je geen lid te zijn van de Bridge Club Beek!
Opgeven kan per Email info@bridgeclubbeek.nl  
of telefonisch bij Herman Winands tel. 06-13202175

Bridge is een populaire ‘denksport’. In Nederland zijn er
een half miljoen mensen die bridgen. Bridge is een spel
dat de hersenen fit houdt, maar het is ook uitstekend
voor sociale contacten. 

De Bridge Club Beek heeft  zestig  leden. Het hele jaar
door wordt er gebridged op de donderdagavond, dus
ook in de zomermaanden. Enkele keren per jaar is er een
interne competitie; de meeste avonden is het vrij bridgen.
Daarnaast zijn er enkele bijzondere bridgedrives.  In de
zomer maanden juli en augustus bridgen we samen met
de Bridge Club Stein. 
Bij de Bridge Club
Beek staat plezier 
in het bridgespel
voorop! 
Verdere informatie is
te vinden op
www.bridgeclubbeek.nl

Nieuw leden zijn van harte welkom. Aanmelden via
info@bridgeclubbeek.nl of bij de secretaris Leonie
Roebroek tel. 045-4052412 of 06-651088835

Seniorenvereniging/KBO Beek
organiseert op woensdagmiddag 
10 april 2019 de lezing

Veiligheid in de wijk

Bridge Club Beek
Cursus Beginners

Op zondag 7 april organiseert het wandelcomité van
Muziekkorps St. Callistus Neerbeek weer de jaarlijkse
Notenkrakerstocht. U kunt kiezen uit 4 afstanden n.l. 6, 12,
18 of 23 km door een afwisselend landschap met helling-
bossen en open vlaktes en met prachtige vergezichten. 
De tocht gaat ook langs de meanderende Geleenbeek
lopen.
Dit jaar hebben wij speciaal voor de kleinere beentjes een
tocht naar het rustpunt uitgezet. Vanaf hier wordt men
dan met een personen busje terug naar het startpunt ge-
bracht.
Vertrek vanaf café De Keulsteeg, Keulsteeg 43 
in Neerbeek.
Inschrijven kan vanaf  8.00 uur tot 14.00 uur voor 6 en 
12 km en tot 12.00 uur voor 18 en 23 km.
Kosten € 2,50 per persoon, leden van KWBN op vertoon
van lidmaatschapspas € 1,50
Het rustpunt waar u kunt genieten van koffie, fris, vlaai,
belegde broodjes en soep, is in het  IVN-Spaubeek
onderkomen, waar u eventueel een kleine rondleiding
kunt krijgen of vragen over de natuur kunt stellen.

Tot zondag 7 april a.s.
voor een mooie wandeling rond Beek.

Zondag 7 april 
NOTENKRAKERSTOCHT 

BeneFits verhuist per 1 april

Op Paasmaandag 22 april houdt Schutterij St. Laurentius
Spaubeek weer het Koningsvogelschieten.

Voordat er om 16.00 uur wordt geschoten op de vogel, hebben de
schutters al een vol programma afgewerkt. In de morgen zal er naar
de kerk worden gegaan en aansluitend naar het kerkhof. Het mor-
genprogramma wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.
In de middag wordt het huidige koningspaar opgehaald en staan de
genodigden klaar bij de kerk. Om 16.00 uur is het dan zover. 
Er wordt begonnen met het schieten op de vogel. 
Wie zal de nieuwe koning worden in ons 400-jarig jubileumjaar? 
Dit jaar een extra spannende dag.

Locatie: nabij het MFC aan de Musschenberg.
Wij zien u graag komen. 

Koningsvogelschieten Schutterij
St. Laurentius Spaubeek

Na twee jaar lang genoten te hebben op de mooie zichtlocatie aan
de Raadhuisstraat 27 in Beek gaan we verhuizen. Door een mooie
gelegenheid die zich heeft voorgedaan om een pand te kunnen
kopen hebben wij deze beslissing genomen. Vanaf nu werken wij
op afspraak of komen bij u langs, want de behoefte om binnen te
lopen is lager dan verwacht. Veel vragen worden toch telefonisch of
via internet gesteld. Heeft u toch behoefte aan persoonlijk advies,
neem dan contact met ons op! 
046-2040628 • www.bene-fits.nl • info@bene-fits.nl
Ons nieuwe adres is: Achter de Kerk 2 in Beek

BeneFits is een kortingspas die buurtbewoners
veel voordeel oplevert. Naast 5% korting op uw

CZ zorgverzekering (basis- en aanvullend)
krijgt u ook korting bij lokale ondernemers.
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Een combinatie van wandelen en bridgen, voor de 
20de keer georganiseerd door Bridgeclub ’t Roadhoes,
op zondag 7 april 2019 in ’t Raodhoes, 
Musschenberg 101, Spaubeek, Tel.046 - 443 1689 

Dagindeling 

10.30 uur vertrek lange wandeling 
11.30 uur vertrek korte wandeling 

de wandelingen kunnen aan de hand van een
routebeschrijving individueel worden gelopen 

12.25 uur inschrijven bij gebruik lunchbuffet 
12.45 uur koud/warm lunchbuffet 

13.45 uur inschrijven bij geen gebruik lunchbuffet 
14.00 uur start bridgedrive eerste 3 rondes van 4 spellen 
15.30 uur pauze met koffie en vlaai 
16.00 uur vervolg bridgedrive laatste 3 rondes van 4 spellen 

17.45 uur uitslag en prijsuitreiking 

Kosten met lunchbuffet 
€ 25,-  per persoon 
€ 24,50 per persoon indien NBB-lid; lidnummer
doorgeven via mail 
€ 21,50  per persoon voor leden van Bridgeclub
’t Roadhoes 

zonder lunchbuffet 
€ 10,50 per persoon 
€ 10,- per persoon indien NBB-lid; lidnummer
doorgeven via mail 
€ 8,- per persoon voor leden 

Inschrijving door overmaking van het inschrijfgeld op reke-
ningnummer NL53 RABO 0146 4229 29 t.n.v. Bridgeclub ‘t
Roadhoes onder vermelding van: hvd 2019, beide voor- en
achternamen van het deelnemende paar en uw telefoonnr.
Uw betaling is uw bewijs van inschrijving. U ontvangt van ons
verder geen bevestiging.  
Mocht u het toch op prijs stellen een bevestiging van uw defi-
nitieve inschrijving te ontvangen, dan verzoeken we u dit via
mail kenbaar te maken. 
De inschrijving sluit op 1 april 2019. 

Gezelligheid is troef en in deze zin zal de arbitrage geschieden.

Inlichtingen Marcel Ploemen � 045-405 1379   
mmf.ploemen@gmail.com     

Op zondag 14 april 2019 organiseert het wandelcomité van
St. Caecilia Spaubeek - aangesloten bij FLOW ( Federatie
Limburgse Onafhankelijke Wandelverenigingen ) – haar jaar-
lijkse Lentetocht. De routes van 7 – 12 – 16 – 20 en 25 km
gaan zoveel mogelijk over onverharde paden, door natuur,
holle wegen en langs eeuwenoude carréboerderijen. Na een
lange winterperiode worden wel de ergste modderpaden ver-
meden. Op alle afstanden is gezorgd voor binnenrustplaatsen
met toiletten.

Inschrijfgelden: € 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor overige wandelaars  
€ 0,25 voor een sticker
kinderen onder 14 jaar gratis mits onder 
begeleiding
IVV stempel verkrijgbaar

Op rustplaatsen consumpties verkrijgbaar tegen 
wandelaar vriendelijkeprijzen.
Let op: gebruik toegestane parkeerplaatsen, niet op de
stoep s.v.p.

Bereikbaarheid: met de auto: via de A76 afrit 3 en bewegwij-
zering volgen.
met de trein: NS station Spaubeek 15 minu-
ten lopen.
Arriva buslijn 54 rijdt niet op zondag.

Starttijden: 7.00 – 11.00 uur voor 25 km, tot 12.00 uur
voor 20 km en 16 km, tot 14.00 uur voor 12
en 6 km.
Het startlokaal sluit om 17.00 uur.

Startplaats: Multifunctioneel Centrum 't Roadhoes
Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek

Info: www.fanfarespaubeek.nl
www.flow-wandelen.eu
Download de gratis app
Dhr. H. Stevens  tel. +31(0) 46 443 3490

Tot ziens in Spaubeek.      

HALFVASTEN
BRIDGEDRIVE

IN SPAUBEEK

Lentetocht te Spaubeek
op zondag 14 april 2019

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

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

In de aanloop naar vastelaovend wor-
den bij ons thuis elke dag aanhoudend
de liedjes geluisterd en geoefend van
het LVK. Onze oudste Thijs is hier hele-
maal gek van en ook zijn jongere broer-
tje wordt aangestoken door het enthou-
siasme van Thijs. 
Net als voorgaande jaren, is Thijs ook dit
jaar weer weg van het liedje gezongen
door de groep “Hoondervel”. Al snel kan
hij het nummer van voor tot achter mee-
zingen. 

Op facebook zien we een winactie voor-
bij komen, waarbij je een huiskamercon-
cert kunt winnen, geheel verzorgd door
Hoondervel. 
Hier doen we natuurlijk graag aan mee,
zeker omdat Thijs wel een opkikkertje
kan gebruiken. In november kreeg hij de
diagnose “Ziekte van Perthes”, een aan-
doening aan zijn heupkop waardoor hij
enkele uren per dag in een rolstoeltje
moet zitten. 
Omdat het nummer “Groete oet de
fieësttent” heet, was het idee al snel om
een tent op te zetten in de huiskamer en
Thijs hieruit te laten ‘springen’. Alleen
hiermee hadden we al de grootste lol!

De foto eindigt uiteindelijk bij de laatste
7, Thijs staat in de finale! En hiermee be-
gint het werven van zoveel mogelijk likes
via facebook. Wat gaat dit ontzettend
hard. Binnen een dag heeft Thijs al zo’n
500 likes verzameld en na 2 dagen staat
de teller al op 900! Maar we zien ook dat
de concurrentie hem op de hielen zit, en
uiteindelijk na een week ook wint.
Helaas geen huiskamerconcert voor
Thijs. 

Echter, diezelfde avond worden wij op-
gebeld vanuit Venray en krijgen wij een
uitnodiging van Roel en Nicole, om bij
het huiskamerconcert van winnaar Jens
aanwezig te zijn! Wat een verrassing en
natuurlijk zeggen we ja. 

De dag erna is het LVK en ontmoeten wij
Roel en Nicole en hebben wij samen een
onvergetelijke avond. Met Hoondervel als
winnaar van het LVK gaan we de dag erna
samen met Jens en Thijs naar Haelen om
hen te feliciteren, wat een dag!

En een week later gaan we, bepakt en
bezakt met cadeautjes, kaas, worst en
gehaktballetjes, en een heus voorpro-
gramma in de auto verzorgt door Thijs,
naar Venray. 

Daar worden we super hartelijk ontvan-
gen en genieten we van een onvergete-
lijke avond, samen met opa en oma,
Roel, Nicole en Jens en natuurlijk
Hoondervel, die wel weten hoe ze een
feestje moeten maken. De hele avond
staat in het teken van Jens en Thijs, die
twee fans hebben de avond van hun
leven en krijgen alle aandacht van die
mannen, geweldig! 

Om 23.00 uur zetten we weer koers naar
Beek, en luisteren we de hele terugweg
naar de verhalen van Thijs, die nog lang
niet moe is!

Wij zijn super dankbaar dat deze actie
van Hoondervel zo geweldig voor ons
heeft uitgepakt. 
Niet alleen hebben we een onvergetelij-
ke week gehad, we hebben ook nieuwe
vriendschappen voor het leven gesloten
en samen vasteloavend gevierd. 

Voor ons een week met een dikke gou-
den rand.

Hoeskamerconcert Hoondervel
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OPENINGSACTIE
GRATIS CANVAS

24x35 CM. VOORZIEN VAN UW EIGEN ONTWERP

Eenvoudig zelf online ontwerpen en bestellen

Op Kartonstore.nl kunt u zelf uw product nog persoonlijker maken door het te voorzien van bijvoorbeeld een mooie vakantiefoto.
Begin met een basisontwerp en ga zelf ontwerpen met onze uitgebreide ontwerptool. 
Lukt het niet zoals u wilt, neem dan even contact op met onze klantenservice.

Kartonstore biedt u een speciaal kennismakingscadeau, een gratis canvas. 
Dit cadeau is een prachtige manier om de voordelen en mogelijkheden van
Kartonstore te ontdekken. 
Dit gratis canvas maakt Kartonstore helemaal gratis, de canvas, de 
verpakking, u betaald alleen de verzendkosten. Dit gratis canvas wordt 
verzonden met Postnl en zij berekenen hiervoor € 4,75. 
Dus u betaald ook alleen deze € 4,75 voor dit complete product. 
Indien u voor een groter / duurder canvas kiest, krijgt u de waarde van dit
gratis canvas in mindering gebracht. Kartonstore houdt zich aan zijn woord
en maakt dit canvas, zoals belooft, helemaal gratis.

Breng sfeer in uw interieur met een gratis canvas
De canvassen van Kartonstore zijn functioneel
maar hun grootste kracht is toch de uitstraling
die ze verzorgen. Vereeuwig uw dierbaar 
moment op een canvas van Kartonstore. 
Een familie moment, een zakelijk moment of
gewoon een mooie foto zal uw muur jaren 
verfraaien. 
De foto’s worden in de hoogste kwaliteit afge-
drukt, waardoor u zeer tevreden zult zijn over
de kwaliteit van onze canvassen.  

Hoe werkt het:

• U klikt onderaan op de foto van de gratis
canvas die u wenst en de product 
bestelpagina opent uw gratis canvas.

• U ontwerpt uw canvas naar uw eigen 
wensen. U kunt uw ontwerp opslaan en
later verder gaan met ontwerpen.

• Als u dit canvas besteld, vul dan bij 
kortingscode de code “GRATIS CANVAS” in.

• Alleen de € 4.75 aan verzendkosten worden
aan u doorberekend.

• De standaard levertijden van Kartonstore
zijn 3, 5 of 7 werkdagen. 
Bij dit gratis product kan de levertijd 
variëren van 3 tot 10 werkdagen, afhankelijk
van het aantal bestellingen.
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De Cloud is nog ongrijpbaar voor veel senioren  
Vier op de tien ouderen vinden het geen prettig idee dat alles online staat.
De meeste senioren weten wat ‘bestanden in de Cloud opslaan’ betekent,
maar één op de tien heeft geen idee wat de Cloud is. Toch gebruiken veel
ouderen de Cloud nog niet (39%). De belangrijkste reden om het niet te ge-
bruiken is dat mensen het geen prettig idee vinden dat al hun bestanden on-
line staan, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim 900 senioren. 

Onveilig gevoel 
Het gevoel dat de Cloud niet veilig (genoeg) is komt ook tot uiting in de an-
dere belangrijke redenen om geen clouddiensten te gebruiken: 40% wil
geen privacygevoelige bestanden online plaatsen en 33% vertrouwt het
überhaupt niet of onvoldoende. Een deelnemer verwoordt het gevoel als
volgt: ’We kennen de achtergronden niet precies. Een beetje eng hè.
Ergens zweven mijn gegevens rond’. Ook speelt voor sommigen de angst
voor hackers of wie er allemaal kunnen meekijken een rol. Daarnaast
weten vrij veel ouderen ook niet (goed) hoe het werkt (41%) of geeft men
aan het niet nodig te hebben (33%). Dit bijvoorbeeld omdat men bestan-
den op een externe harde schijf of usb-stick opslaat. 

Alles overal bij de hand
Van de vier grote clouddiensten (Microsoft OneDrive, Dropbox, Google
Drive en Apple iCloud) wordt OneDrive het meest (51%) en iCloud het
minst gebruikt (34%).
De belangrijkste redenen om wel clouddiensten te gebruiken zijn; overal en
op al je digitale apparaten bij je bestanden kunnen en geen risico op verlies
door diefstal of beschadiging van apparaten (bijv. bij een crash of brand).
Ongeveer de helft van de senioren geeft een van deze redenen op. Dat be-
standen heel makkelijk en snel kunnen worden gedeeld of dat er standaard
een back-up wordt gemaakt waardoor gegevens niet snel verloren kunnen
gaan, zien veel minder ouderen als een belangrijk voordeel van de Cloud. 

Gebruik de Cloud om informatie op te slaan of te delen 
Van de Cloud-gebruikers gebruikt maar 36% dit als back-up voor al hun
bestanden. De meesten gebruiken het om af en toe bestanden op te slaan
(87%). Het delen van bestanden met anderen doet ruim een kwart van de
senioren. Men plaatst voornamelijk foto’s in de Cloud (78%). Verder worden
ook tekstbestanden en pdf’s (bijv. polissen of facturen) online opgeslagen.
Maar muziek, films of e-books worden vrij weinig online bewaard. 

Onze vrijwilligers helpen u met stap-voor-stapuitleg over de
smartphone
Iedereen die meer informatie wil over de Cloud en de verschillende cloud-
diensten kan terecht bij SeniorWeb, dé landelijke vereniging zonder
winstoogmerk die zich inzet om senioren online wegwijs te maken, helpt
ook u graag met het gebruik van smartphone, tablet of computer. 
Ga naar www.seniorweb.nl/leslocaties en vind uw SeniorWeb Leslocatie in
de buurt. Onze vrijwilligers, zelf ook allemaal senioren, helpen u graag! 
U bent van harte welkom.
Bijvoorbeeld bij het Computer Doe- en Leercentrum (CDL) in Beek. 
Daar gaat de cursus “Werken in de Cloud” van start in Beek op 
15 april a.s. om 19.00 uur.
Op een aantal plaatsen in de regio kunt u tijdens de open inloop van het
CDL terecht met uw specifieke vragen over het gebruik van o.a. de Cloud.

U vind bij het CDL cursussen in eigen lokaal (Beek) of op locatie voor be-
ginners (Windows - Internet - Email - Android - Apple etc.) en ook voor ge-
vorderden op het gebied van Fotobeheer en bewerking, Onderhoud en
veiligheid, Office programma’s, Stamboom op Uw computer, en natuurlijk

ook de CLOUD.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Computer Doe- en Leercentrum, 
zie website: www.cdl-beek.nl of via e-mail: 
planning1.cdl.piw@gmail.com of telefonisch:

06 - 186 439 16 of per post: Tav. CDL , Stegen 35 / 6191 TR Beek-Lb.

Van 7 t/m 13 april a.s. vindt de jaarlijkse
collecte van de Hartstichting plaats. 

Al voor de 52ste keer gaan collectanten langs de
deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd
tegen hart- en vaatziekten. Ook dit jaar willen de  
collectanten, waarvan ruim 65 in Beek, Neerbeek
en Genhout weer zoveel mogelijk geld ophalen
voor het werk van de Hartstichting. 

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel
bijzonder mens. 

Dit typeert ons onlangs
ontvallen wijkhoofd en
medecollectant Constant
Stassen uit Neerbeek.
Constant die vanaf 1973
van grote betekenis is
geweest voor de
Hartstichting Beek. 
We zullen hem zeker
gaan missen!

Ook dit jaar zouden we weer graag in alle straten
willen collecteren, maar wegens een tekort aan
collectanten is dit helaas niet mogelijk. Voor de
volgende straten vragen we nog collectanten die
in de aangegeven periode iets willen en kunnen
betekenen voor dit goede doel:

Neerbeek: Aldenhofstraat, Langweide,
Beyensweide, Spaubeekerstraat en Schuurweide.

Beek: Rosastraat, Johannesstraat, Annastraat,
Wesselinusstraat, Reinierstraat, Ehrenfriedstraat,
Giselbertstraat, Fredericusstraat, Gozewijnstraat,
Reinaldstraat, Theobaldstraat, 
Burg. Lemmensstraat, Luciastraat, Stegen,
Visscherssteeg, Remigiusstraat, Broekhovenlaan,
Bourgognestraat, Achter de Kerk, Achter de Beek,
Smedestraat, De Sjraop (nieuwe woningen),
Marktstraat.
Dr. Beckerstraat (nieuwe woningen), Haimonstraat
en Franquinetstraat.

Mogen we op u rekenen ?

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen
met:
Mevr. Ingrid Delleman, 046-4377841
Mevr. Tiny Greven, 046-4375679

Alvast hartelijk dank.

De vrienden van Hartstichting Beek

Computer Doe- en Leercentrum Collecte van de
Hartstichting afd. Beek
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Gedurende geheel 2018 vierde Effe Wachte Band zijn 25 jarig
Jubileum. EWB werd op aswoensdag,  24 februari 1993, als
“zaate hermenie” opgericht door een groep buren/vrienden
uit de buurt “´t Baeker Heukske”. Een groot aantal jaren was
“Z.H. Effe Wachte” een begrip in de “Baeker Vastelaovend”.
Z.H. Effe Wachte bestond in die beginperiode uit meer dan
30 personen.

De laatste 11 jaar heeft de toenmalige Zaate Hermenie zich
steeds verder ontwikkeld en de naam werd in 2008 veranderd
in “Effe Wachte Band”. Het repertoire werd aangepast en be-
staat momenteel uit meer dan 70 nummers in uiteenlopende
muziekgenres. Een optreden van EWB staat daarom garant
voor een gevarieerde mix van internationale hits en gezellige
feestmuziek.  
Aanstekelijke (dans) muziek wordt  in een leuke visuele con-
text over de bühne gebracht, gezelligheid en enthousiasme
spelen daarbij een belangrijke rol. Vanwege de jaarlijkse op-
tredens in de Duitse grensstreek ontbreken oude en heden-
daagse Duitse  en Kölsche hits niet in het repertoire.

De doorgemaakte muzikale ontwikkeling heeft de gemoede-
lijk sfeer van de beginjaren niet verdreven. De groep bestaat

Effe Wachte band blikt terug o

FYSIOTHERAPIE GCN

Kerklaan 11b, 6191 GM Beek
T: +31 (0)46 4374664
E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

INLOOP
S P R E E K U U R

INLOOPSPREEKUUR 
                                                                                        Fysiotherapie GCN

Pijn in uw rug of nek? Knieklachten?
Schouderpijn? Andere fysieke kwalen?

U wilt graag inzicht in uw klacht, zonder meteen een behandeltraject
in te gaan?

Dan is ons inloopspreekuur voor u een ideale oplossing. In ongeveer
tien minuten stellen wij vrijblijvend vast of fysiotherapie u kan helpen
bij uw probleem.

De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een vervolg-
traject, bijvoorbeeld behandelingen fysiotherapie, verwijzing naar een 
andere zorgverlener, …
Het inloopspreekuur is helemaal gratis. Dennis geeft u graag een goed 
advies!

Uw specialist in bewegen in Beek!

LET OP! Vanaf 15/4 is het inloopspreekuur op
 maandagavond van 19u00 tot 20u00 en
 niet meer op woensdagavond!

• 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

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service
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momenteel uit drums, basgitaar, keyboard, percussie, zang en
een 14-tal blaasinstrumenten, in totaal 19 personen, de sa-
menstelling van de groep is een leuke mengeling van jong tot
iets ouder. 

EWB heeft zijn Jubileum in 2018 op een bijzondere manier ge-
vierd. Gedurende het hele jaar zijn er optredens voor goede
doelen geweest voor het symbolische bedrag van € 25.  Als
afsluiting van het jubileumjaar werd de gage van het laatste
optreden van EWB (de Vrijwilligersavond van de Gemeente
Beek) geschonken aan het Team Dagbesteding van WSP
Franciscus, beter bekend als het “Bejaardenhuis” in Beek.
Huize Franciscus werd verkozen uit in totaal 7 aangedragen
nominaties.

2018 kende een aantal hoogtepunten, zoals de Lipdub die
t.g.v. het Jubileum werd gemaakt en in korte tijd door meer
dan 4000 personen werd bekeken.  De optredens tijdens de
Wijnfeesten in de feesttent in Bullay, waar EWB langzaam is
uitgegroeid tot het hoogtepunt van de zaterdagmiddag, maar
ook het avondvullend optreden t.g.v. het 900 jarig bestaans-
feest van het Duitse dorpje Wildenrath.

In dit jubileumjaar moesten echter ook de nodige problemen
worden overwonnen. Van het ene op het andere moment werd
“t Auwt Patronaat”, sinds meer dan 15 jaar het repetitielokaal
van EWB, gesloten. Er moest daardoor niet alleen een nieuwe
oefenlocatie worden gezocht, maar ook een eigen geluidsin-
stallatie worden aangeschaft. Ook moesten in 2018 meerdere

belangrijke vacatures worden opgevuld/ingepast, waaronder
dirigent, basgitaar, keyboard en trombones. In de tussentijd
gingen de reeds geplande optredens gewoon door…

Uiteindelijk kan EWB terugkijken op een bewogen jubileum-
jaar. Een repetitie locatie werd gelukkig snel gevonden bij HBS
L “Union. EWB heeft zich daar vanaf het eerste moment wel-
kom gevoeld. Vacatures van basgitaar, keyboard en trombo-
nes zijn ingevuld. 
Naar een nieuwe muziekinstructeur wordt nog naarstig ge-
zocht, tot die tijd neemt Dave Wouters de honneurs waar.
Inmiddels worden alweer de nodige nieuwe nummers voor
EWB gearrangeerd en lopen de aanvragen voor optredens
weer binnen.

Kortom; 
EWB mag  de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. 

Effe Wachte Band is te boeken voor elk soort feest.  Het reper-
toire wordt telkens op de doelgroep of de gelegenheid aange-
past, EWB zorgt daardoor al snel voor de juiste stemming. 
Interesse in een optreden van EWB?  Kijk voor meer informatie
of voor  you tube filmpjes van optredens op www.effewach-
te.nl of meldt je via de website aan voor de maandelijkse
nieuwsbrief zodat je altijd als eerste geïnformeerd wordt.

op 2018, het jaar waarin het 25 jarig Jubileum werd gevierd
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KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Oplossing van de februari editie:

Oplossing van de maart editie:
Waar: Geverik
Wat mist: Een rond raampje in de zijgevel

Correcte inzenders: 
Jo Nijsten, Marianne Schwachöfer, Rezie van Geneijgen, Crit Meijers,

Marcel Hornesch, Gabrielle Notten, Eva Teneij, Hub Schrouff, Jan Lisman, 
Netty Van Den Molengraaf, Huibert Smeets, Mia Drummen en Wim Dormans.

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

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

De foute foto van Loe
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1 t/m 4 april Zomerkleding beurs, MFC ‘t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
6 april Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
7 april Concert & Kunst  in de St.Hubertuskerk Genhout, aanvang 14.30 uur
7 april Paasveejaarmarkt
7 april Halfvasten Bridgedrive, ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek 
9 april GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

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

Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
14 april Lentetocht: startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
14 april Op bezoek bij de boerderij, een wandeling vanaf de Oude Pastorie, 

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

Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
25 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

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

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

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

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

Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
17 mei Kinderschuttersfeest, Schutterij St. Laurentius Spaubeek 
17 mei Receptie 400 jaar bestaansfeest met aansl. Limb. Avond.

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

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

Vivantus Franciscus 19.00 uur
27 mei Kruisprocessie Kelmond Geverik aanv. 19.00 uur bij de kapel in Kelmond
31 mei t/m 2 juni Antiek aan Huis door Victorian House Antiques & Art 

van 11.00 tot 17.00 uur. Musschenberg 30, 6176 BD Spaubeek
1 juni Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

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

Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
4 juni GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 t/m 16 juni OCI BFC-toernooi
15 en 16 juni De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof 
15 juni Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek, m.m.v. Zangvereniging 

Reconnected Voerendaal en strijkkwartet CAVA. Locatie: gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

16 juni Vriendenviering: Vrouwenkoor Pro Musica Schinveld, 9.30 uur, 
St.- Hubertuskerk, Genhout

27 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 
Vivantus Franciscus 19.00 uur

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

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

Oos Heim Neerbeek
4 augustus Vrijmarkt in wijk de Carmel
5 t/m 9 aug. Kinder Vakantie Werk Beek

Evenementenrooster 
2019

31 augustus Kelderzoldermarkt rond de Molenstraat van 7.00 tot 17.00 uur.
7 september Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

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

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

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 t/m 16 sept. Zwem4daagse
14, 15 en 17 sept. Bevrijdingsfeest
15 september Vriendenviering: Francis Chorum Kamerkoor Rekem, 9.30 uur, 

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

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

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

van Oerle. Woonzorgcentr. St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
3 oktober KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven. 

Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
5 oktober Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis 

Oos Heim Neerbeek
5 oktober Veiling mer dan Angesj door Auwt Prinse Sjpaubik van 19.00-22.30 uur

in MFC Spaubeek, en daarna afterparty
6 oktober Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert  - duo Almeh Luz - 

in de Sint Hubertuskerk Genhout, aanvang 15.00 uur
6 oktober: Harambee Jubileumfestival, 11.00 tot 18.00 uur, Ooshaka Scouting Beek
15 oktober GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

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

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

start Ooshaka Molensteeg Beek
31 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

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

Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
10 november Roger Wijnen ATB Toertocht 
12 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

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

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

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

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

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

Genhout
15 december Kerstmarkt,  org. Gemengd Koor Neerbeek. Locatie: gemeenschapshuis

Oos Heim Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur. Toegang gratis.
21 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.  

Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.
22 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Theater, 

aanvang 14.30 uur m.m.v. o.a. Kim Savelsbergh, sopraan.
31 december Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
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Op dit moment

wordt de laatste

hand gelegd aan

afrondende werk-

zaamheden,

zoals de aanleg

van groen

rondom het 

gemeentehuis.

Het aanplanten

van de groen-

voorziening

wordt uitgevoerd

door medewer-

kers van Vixia

en een aantal

statushouders

die de opleiding

‘vaktaal in het

groen’ volgen. 

Werkzaamheden Centrumplan Beek bijna
afgerond
Sinds 11 maart jl. is het parkeerterrein aan de achterzijde van het gemeentehuis in Beek gereed
voor gebruik. Het centrum van Beek heeft er sindsdien zeventig parkeerplekken bij. De werkzaam-
heden van het Centrumplan Beek zijn nu nagenoeg afgerond. Wethouder Hub Hodzelmans: 
“Na een jaar hard werken mag het resultaat er zijn. Niet alleen de openbare ruimte heeft een
flinke opknapbeurt gekregen, maar ook onder de grond is, met de aanleg van nieuwe rioleringen,
het nodige verbeterd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het geduld van alle betrokkenen werd
soms behoorlijk op de proef gesteld. Ik ben blij dat we bijna klaar zijn en wil iedereen bedanken
die direct of indirect aan dit plan heeft meegewerkt.”
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.
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Sociaal werker Maarten: “Neerbeek bruist.”

Maarten Wehrens is sociaal werker bij Partners in Welzijn. 

Al ruim tien jaar is Maarten werkzaam in onze gemeente.

Maarten zet zich in voor de inwoners van Neerbeek. Hij is

voornamelijk deskundig op het gebied van vrijwilligerswerk,

mantelzorg en maatjes projecten.  

“Samen met Nancy Slenter (casemanager WMO gemeente

Beek) en Iris Janssen (Zuyderland Thuiszorg) vorm ik het wijk-

team van Neerbeek. Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur

ben ik in het gemeenschapshuis te vinden en help ik inwoners

met uiteenlopende vragen. Geen vraag is mij te gek. Steeds

meer inwoners van Neerbeek weten de weg naar het wijkteam

te vinden. Ook via de huisarts en het gezondheidscentrum

worden steeds meer inwoners naar ons doorverwezen. Dat is

mooi, want we kunnen echt iets voor inwoners betekenen”. 

“Neerbeek bruist’. Dat kunt u lezen in de activiteitenkalender op 

pagina 32. We hebben in Neerbeek bijvoorbeeld het Repair

Café, eetpunt ‘Bie Olga’ en de Wensbus. 

Daarnaast is ‘De Hoeskamer’ 

iedere dag geopend van 10.00 uur

tot 15.30 uur. De koffie staat voor

u klaar! Het samen met mijn colle-

ga’s en inwoners ideeën uitwerken

en activiteiten op poten zetten,

vind ik het allerleukste aan mijn werk. Dus heeft u een idee

voor Neerbeek, groot of klein, meld u dan bij het wijkteam.”

Heeft u informatie of advies nodig over dagbesteding,
vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld (mantel)zorg?

Of heeft u een idee voor Neerbeek?
Maarten en zijn collega’s helpen u graag. 

Wilt u weten wat het wijkteam voor u kan betekenen? 
Kom op maandag tussen 10.00 uur – 11.00 uur naar het 

gemeenschapshuis in Neerbeek (Callistusplein 9) of neem

rechtstreeks contact op met Maarten: Bel 046 - 45 75 700 / 

06 - 48 97 27 43 of stuur een e-mail naar mwehrens@piw.nl. 

Bekijk alle spreekuren van het wijkteam op pagina 30. 

Wat doet het wijkteam eigenlijk? Wie werken er? En met welke vragen kunt u er
terecht? In deze editie maakt u kennis met Maarten Wehrens. 

Ieder die één of meer honden heeft is belastingplichtig en is verplicht hiervan aangifte te doen bij de BsGW. Het aantal honden

op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de 

bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter.

Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben

aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee worden onnodige

boetes voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of

meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een

boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke

pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen 

in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De

melding is dan direct geregeld.

Inwoners die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch 

aanmelden via de BsGW-telefoon: 088 – 8420 420. Houd uw BSN bij de

hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag 

tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

BsWG controleert honderbezitters
Begin april 2019 gaan controleurs in de gemeente Beek huis-aan-huis controleren op het bezit van 
honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen 
bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich
legitimeren, vraag daarnaar!
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“We zijn er voor alle Beekenaren”
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Mantelzorgwaardering: wat is het?
De gemeente Beek wil met een eenmalige jaarlijkse financiële

bijdrage haar waardering uitspreken voor de zorg en inzet van

mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente

Beek. De gemeente heeft de regeling voor de jaren 2018-2021

vastgelegd. Deze financiële bijdrage kunt u jaarlijks aanvragen.

Uw mantelzorgwaardering voor 2018 kunt u tot en met 

30 april 2019 indienen bij de gemeente Beek.

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

mantelzorger een eenmalige mantelzorgwaardering aanvragen

van € 100 per jaar. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden

verbonden. De belangrijkste zijn:

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

zorger mag in een andere gemeente wonen.

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

week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt of is

verleend.

• Er kan jaarlijks maximaal één mantelzorgwaardering 

aangevraagd worden.

• De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt 

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

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

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het

aanvraagformulier in de eerste weken van 2019 automatisch

thuis. Staat de mantelzorger niet ingeschreven bij het 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek? Zorg dan dat 

de mantelzorger zich alsnog bij het steunpunt inschrijft. 

Alleen als de mantelzorger staat ingeschreven bij het 

steunpunt, kunt u via het aanvraagformulier de mantelzorg-

waardering aanvragen. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u van

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

gemeente Beek, ter attentie van de afdeling Samenleving/

team WMO Jeugd.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het inschrij-

ven bij het steunpunt,

het aanvragen van het

aanvraagformulier of het

invullen van het aan-

vraagformulier kunt u 

terecht bij het steunpunt

of bij een van de 

wijkteams. 

Aanvragen mantelzorgwaardering 2018
Heeft u een mantelzorger en zou u voor hem of haar graag een mantelzorgwaardering willen aanvragen?
Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens

T 046 - 457 57 00

E-mail: avermeulen@piw.nl

E-mail: mwehrens@piw.nl

Spreekuren wijkteams:

Beek, locatie gemeentehuis

Raadhuisstraat 9 in Beek:

woensdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Beek, locatie Muziekschool Artamuse Beek

Dr. Stassenstraat 88 in Beek: 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Beek, locatie wijkgebouw de Stegen

Stegen 35 in Beek:

donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Neerbeek, locatie gemeenschapshuis

Callistusplein 9 in Neerbeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

Spaubeek, locatie Hoever Residentie

Musschenberg 45 in Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

mantelzorgwaardering. Als het maximaal beschikbare budget

voor de mantelzorgwaarderingen wordt overschreden, kan het

zijn dat niet alle aanvragers in aanmerking meer komen voor

een mantelzorgwaardering. 

Wanneer wordt er 
uitbetaald?
Uw aanvraag wordt

vanaf 1 mei 2019 in

behandeling genomen.

Er wordt gestreefd om

de uitbetaling van de

mantelzorgwaardering

voor 1 augustus 2019

te laten plaatsvinden.
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In aanwezigheid van de medewerkers van de Oude Pastorie

en de deelnemers en begeleiders van Daelzicht ondertekenden

directeuren Silvio van Gool (Oude Pastorie) en Nicole Weijers

(Daelzicht) de overeenkomst. Ook ontving Silvio het bijbeho-

rende “Daelzicht hartje” als symbool voor erkende partners. 

Beide partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Een

van de doelstellingen van de Oude Pastorie is het betrekken

van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ze mee te

laten doen in onze samenleving. “Een prachtig resultaat dat

een optimalisatie van samenwerking illustreert en leert dat 

gewoon DOEN (over je “eigen schaduw heenstappen”) en 

BEGINNEN  ook tot succes kan leiden. Maatwerk optima

forma met de juiste personen op de juiste plaats”, aldus 

Silvio van Gool.  

Nicole Weijers: ”Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid

en het bieden van kansen aan cliënten is Daelzicht blij met de

samenwerking met de Oude Pastorie. Hier komen zorg, on-

dersteuning en iets moois doen voor de omgeving bij elkaar.”

Deelnemers van Daelzicht zijn blij met deze kans en werken

mee bijdrage aan de taken in en rond de Pastorie. Zoals

werkzaamheden in de tuin, de horeca en facilitaire zaken.

Ook Stichting Het Limburgs Landschap, vertegenwoordigd

door Lars Vossen waarmee in de Heemtuin wordt samenge-

werkt, ontving het Hartje van Daelzicht als belangrijke samen-

werkingspartner.

Tenslotte verwoordde Sander Bocken namens deelnemers 

de waardering voor de partners en werden de medewerkers

van de Oude Pastorie in het

zonnetje gezet. Ook voor hen

een hartje, als waardering voor

de fijne manier waarop er wordt

samengewerkt! 

Deelnemers zijn in groeps-

verband op dinsdag en vrijdag

actief. Enkelen starten binnen-

kort op andere dagen op 

individuele basis. 

Foto’s: Maickel Goossen.

Samenwerking Daelzicht en Oude Pastorie officieel
Op vrijdag 1 februari werd de samenwerking tussen Daelzicht en de Oude Pastorie officieel bekrachtigd
met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst “@ Your Service Groep”.

Hoe doe ik dat èn hoe pak ik dat aan?

• Een financieel overzicht maken van uw

inkomsten en uitgaven?

• Telebankieren?

• Toeslagen aanvragen?

• Heeft u recht op bijvoorbeeld de voed-

selbank, kledingbank of speelgoed-

bank?

• Mijn Overheid?

• Een DIGID?

• Welke regelingen zijn er allemaal voor

minima in de gemeente Beek & Stein?

• Sparen?

• Bezuinigen?

• Budgetteren?

Partners in Welzijn geeft met het project Administratieve 
Ondersteuning & Begeleiding (AOB), inwoners uit Beek en
Stein ondersteuning bij vragen over hun administratie.

Bent u op zoek naar hulp 

bij uw administratie of het 

invullen van een formulier? 

Wilt u weten hoe u nog meer

kunt doen met uw inkomen?

De AOB-vrijwilligers kunnen u

daarbij helpen. Zij gaan graag

mèt u aan de slag om u te

leren hoe u dit zelf kunt doen

of kunt regelen.

Nieuw is de open inloop:
Elke eerste dinsdag van de maand: Muziekschool, 6191 VP, 

Dr. Stassenstraat 88 te Beek van 14.30 uur tot 16.00 uur

Elke 3de dinsdag van de maand: Buurtcentrum Nieuwdorp,

Bergenkenstraat 1, 6171 NR te Stein van 14.00 tot 16.00 uur.

Contactpersoon:
Beek: Miranda Brangers, 06-10036153 mbrangers@piw.nl

Stein: Hans de Ridder, 06-51865582 hdridder@piw.nl

Uw financiën in beeld
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Maandag 12.00 uur - 15.30 uur Open inloop  

10.00 uur - 12.00 uur Wijkteam spreekuur    

10.30 uur - 11.30 uur Gymnastiek KVO voor leden  

13.00 uur - 15.00 uur Spellenmiddag 

Dinsdag 10.00 uur - 15.30 uur Open inloop

10.00 uur - 12.00 uur Biljarten   

12.15 uur - 13.30 uur Eetpunt ”Bie Olga”  

13.00 uur - 16.30 uur Bridgen *

14.30 uur - 16.30 uur Schilderclub 

Woensdag 10.00 uur - 15.30 uur Open inloop

09.30 uur - 10.30 uur Yoga *

10.00 uur - 12.00 uur Digicafé/helpdesk 

(pc’s/ipad/laptops/software)

14.00 uur - 16.00 uur Repetitie Krijgershofzangers

13.45 uur - 15.45 uur Koersballen

Donderdag 10.00 uur - 15.30 uur Open inloop  

09.00 uur - 12.00 uur Knutselclub   

09.00 uur - 10.00 uur Nordic Walking 

09.30 uur - 10.30 uur Bewegen met Plezier!

12.15 uur - 13.30 uur Eetpunt ”Bie Olga”

13.30 uur - 14.15 uur Tai Chi op de stoel*

Vrijdag 10.00 uur - 15.30 uur Open inloop

10.00 uur - 12.00 uur Biljarten

12.15 uur - 13.30 uur Eetpunt Bie Olga                                                                             

13.15 uur - 15.00 uur Vrijdagmiddagprogramma*

13.30 uur - 15.00 uur Kaarten en rummikuppen

Zaterdag 10.30 uur - 14.30 uur 1e zaterdag van de maand 

Repair Café

U kunt elke dag bij ons in de boekenkast komen kijken, misschien zit er iets voor u bij! Neem ze gerust mee naar huis!

* Voor sommige activiteiten vragen wij een kleine eigen bijdrage. Dit geldt ook voor het bridgen.

** Bij aanmelding graag de eigen bijdrage gepast betalen. 

Het vrijdagmiddagprogramma biedt u in vier weken tijd

vier verschillende activiteiten.

De open inloop in de Hoeskamer staat los van de 

activiteiten die we op bepaalde tijden aanbieden. 

Gezellig een kopje koffie in de hoeskamer, even 

bijkletsen, tijd voor een praatje, het nieuws, vragen,

gezelligheid en vooral geen verplichting. 

Wij staan voor u klaar. Wees welkom! 

GEMEENSCHAPSHUIS NEERBEEK is er voor u!

Zelf leuke ideeën of activiteiten?
Neem gerust contact op. Tel: 046-4371182 of 

mobiel 06-51854756 of 06-46364328

Activiteitenkalender gemeenschapshuis Neerbeek
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Vrijdag  5 april:  Spellenmiddag
Tussen 13.15 uur en 15.00 uur

Dinsdag 9 en woensdag 10 april:
Bloemschikken**

Vrijdag 12 april: Filmmiddag
Tussen 13.15 uur en 15.00 uur

Di 16 april: Eieren verven *
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Woensdag 17 april:

Lezing koningshuis 
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Vrijdag 19 april: Muziekmiddag
Tussen 13.15 uur en 15.00 uur

Iedere donderdagmiddag: 
Tai Chi op de stoel.

Zaterdag 6 april: Repair Café
Inbreng van reparaties tussen 
10.30 uur en 14.00 uur

Wilt u gezellig samen eten!
Kom dan naar het eetpunt 
“Bie Olga!”
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Naam: Ingrid van Boekholdt.

Is wijkagent in: Neerbeek, Geverik, Kelmond, Genhout, Spaubeek en Maastricht Aachen Airport.

Dit maakt mijn werk bijzonder: Dat ik een vast gebied heb en dicht bij de inwoners sta. Niet 

alleen tijdens een incident, maar ook daarna. 

De vraag die inwoners mij het vaakst stellen is: Wat kunt u voor mij betekenen? 

De tip die ik wil geven is: Schroom niet om mij aan te spreken of contact te zoeken. 

Wist u dat… Wijkagent Ingrid actief is op Instagram (wijkagent_Ingrid)? Ze geeft wekelijks tips

en een kijkje achter de schermen bij de politie. 

Onze wijkagent stelt zich voor
Op 23 maart jl. heeft Ingrid van Boekholdt het wijkagentschap in onze 
gemeente overgenomen van Alexander Theunissen. Ingrid is ongeveer 14 jaar
werkzaam bij de politie. De laatste drie jaar heeft ze de functie van wijkagent
vervuld, waarvan twee jaar in Ulestraten, Geulle en Rothem. Ze stelt zich
graag aan u voor. 
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er

diverse inloopspreekuren in de gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandag-

en dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

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 / MFC De Stegen, Stegen 35, 

Stegen: donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

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
Contactpersoon: Koen Vanspauwen

Bezoekadres: MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046 4575700

Website: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

E-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de Vrijwilligerscentrale WM:

• Secretaris gezocht (V2160)

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).

• Speelgoedbank de Grabbelton zoekt twee vrijwilligers
voor uitgifte speelgoed (V2151)

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg zoekt

2 (vrouwelijke)  vrijwilligers om te kunnen helpen bij de 

uitgifte van speelgoed. Deze uitgiftes zijn 2x per maand op

woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.15 uur.

• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)

Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 

21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je 

minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is buurt-

bemiddeling iets voor jou!
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Bijzonder Gewoon nu ook van start
met SGL in De Haamen

Elke maand wordt er een leuke beweegactiviteit 
georganiseerd voor mensen met een beperking én 
senioren vanaf vijftig jaar. We organiseren laag-
drempelige activiteiten waarbij ontmoeting, kennis-
making, bewegen en gezelligheid centraal staan. 
Denk hierbij aan een heerlijke wandeling, jeu de boules,
racketspelen, walking football, boccia, workshops en
andere (beweeg)activiteiten. De activiteiten vinden één
keer per maand plaats.

VOOR WIE:
De activiteiten zijn bedoeld voor vijftig plussers en mensen

met een beperking (met name lichamelijke, meervoudige

en zintuiglijke handicap en hersenletsel).

WANNEER:
De eerste activiteit vindt plaats op maandag 15 april.
In overleg met alle deelnemers zullen de overige data 

(ca. 1x per maand) gepland worden. Tijdens de eerste 

activiteit maken we kennis met elkaar tijdens een leuke

wandeling.

De verzamel- en startplaats is de kantine van Sportland-

goed De Haamen.

De activiteit start omstreeks 14.00 uur (13.45 uur aanwezig)

en zal tot ongeveer 15.30 uur duren. We sluiten de 

activiteit altijd gezellig af met koffie of thee. 

KOSTEN:
De activiteiten zijn gratis.

INFORMATIE EN AANMELDEN: 
Stuur een mail o.v.v. “Bijzonder Gewoon” naar 

info@dehaamen.nl met naam, e-mail en telefoonnummer. 

De Haamen (De Haamen 1, Beek)

T: 046 436 01 80

E: info@dehaamen.nl

W: www.dehaamen.nl

Multi Sport- en Beweeggroep van
start in De Haamen

Sport en bewegen is niet alleen leuk maar ook nog
eens gezond. Ook met een (lichamelijke) beperking zijn
er voldoende mogelijkheden om te sporten en bewegen.
Daarom organiseert De Haamen i.s.m. revalidatie cen-
trum Adelante en Trainingscentrum Aangepast Sporten
(TAS) vanaf 3 april een ‘Multi Sport- en Beweeggroep’
voor iedereen met een lichamelijke beperking vanaf 8
jaar. Je maakt elke woensdag kennis met verschillende
sporten en vormen van bewegen.

VOOR WIE:
Iedereen met een lichamelijke beperking die wilt sporten

en/of bewegen. Afhankelijk van de aanmeldingen worden

er verschillende groepen gemaakt voor jeugd (vanaf 8 jaar)

en volwassenen.

WANNEER:
Wekelijks op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 

(start vanaf woensdag 3 april). M.u.v. feestdagen en 

zomervakantie.

KOSTEN:
Kosten: € 10,00 per maand in 2019 (introductiekorting)

Let op: € 12,00 per les vanaf 2020

AANMELDEN:
Stuur een mail o.v.v. “Multi Sport- en Beweeggroep” naar

info@dehaamen.nl met naam, e-mail, telefoon nummer,

geboortedatum en een indicatie van je lichamelijke 

beperking.

Of ga naar https://www.dehaamen.nl/multi-sport-en-

beweeggroep.html om makkelijk en snel in te schrijven.

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 mogelijkheden voor de reguliere sporters en recreanten
gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
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*Kijk voor meer info en de geopende
winkels op www.makadobeek.nl

AH open
van 10:00 t/m

18:00 uur
Lidl open

van 09:00 t/m 
18:00 uur

PASEN BIJ 
MAKADO BEEK

Meet 
& greet
met de

Paashaas

1e Paasdag

gesloten

2e Paasdag 

geopend

12:00 t/m 17:00u*
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