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“Pluk de dag voordat je in een vaas eindigt”

Een bloemist zal deze zin anders interpreteren dan
iemand die de Alp d’Huez beklimt. 
Hoe je het ook bekijkt, de zin klopt als een bus.

Marco Borsato zingt: “Pluk de dag, want het kan zo ineens de laatste zijn” 
En ook hij heeft groot gelijk.  

Na een bijzonder woelige aprilmaand, denk o.a. aan zon en sneeuw, 
onverwacht afscheid nemen van fijne mensen en brand in de Notre Dame, 
zijn we dan eindelijk in mei beland. 
De bloeimaand. 
Ondanks dat hij qua letters de kortste maand van allen is, heeft mei wel de
meest aparte dagen van het jaar. 
De maand waarin alle vogels een ei leggen, de dag van de arbeid, 
de Nationale Dodenherdenking, de Bevrijdingsdag, Moederdag en niet te 
vergeten de ijsheiligen. Maar ook de maand van de communicanten en de 
mei vakantie. 

Wat brengt de maand mei de lezers van de Nuutsbaeker?
Twee jubilarissen, een oudje van 400 jaar, nl. schutterij St. Laurentius uit
Spaubeek en een jonkie van 50 jaar, nl. het Beeker Tuincentrum. Uiteraard
wensen wij beiden van harte proficiat met deze mooie mijlpalen. 
Maar ook een indrukwekkende reportage over Roland en Marianna Willems,
een broodnodige verhuizing van BieNeeke, een reisje naar het Schwarzwald
met de Baeker Hofkapel, de Bokkereyers die Beek aandoen, garagesales 
voor elke beurs, een aantal boeiende exposities en lezingen, een mooi 
voorjaarsconcert en nog veel meer. 

Mei is gewoon een interessante maand. 

Veel leesplezier. Hopelijk buiten in het aangename mei zonnetje. 
(En is mei toch te nat… een droge juni volgt zijn pad)

Tot volgende maand… en niet vergeten: Carpe Diem

Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
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)

VRAAG NAAR ONZE NIEUWE
BARBECUE EN BUFFET FOLDER.
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De Baeker Hofkapel is beroemd en berucht in heel Beek en omstreken. 

Mensen uit de hele regio vinden het geweldig als de Hofkapel een receptie komt op-
vrolijken en ze komen graag naar de optredens buiten de carnaval kijken. Al sinds
jaar en dag is de Hofkapel ook een graag geziene gast tijdens optredens in België. 
Dit optreden in het buitenland bevalt zo goed, dat de Hofkapel besloten heeft ook de
andere grens, de grens met Duitsland eens over te steken.

Van vrijdag 11 t/m maandag 14 oktober 2019 gaan ze op reis naar het mooie
Schwarzwald. Ze overnachten in het prachtige Sankt Märgen in Hoch-Schwarzwald
en zullen vandaar optreden in o.a. de universiteitsstad Freiburg en de wintersport-
plaats Todtmoos.  Uiteraard zullen ze ook uitstapjes maken om de schitterende om-
geving te verkennen.

Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan? Een reisje met veel muziek en nog meer
gezelligheid?  Stuur dan een email naar concertreisbhk@gmail.com.

De bus is bijna vol, er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar dus wie het eerst
komt, het eerst maalt.

Reiscomité Baeker Hofkapel

De Baeker Hofkapel gaat op reis!

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

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

Hemelvaart 30 mei gesloten

De Communie 
bestellijsten
liggen voor 
u klaar in
de winkel

Bienestich
aardbeien

Gelieve te bestellen
voor vrijdag en zaterdag

OP = OP!
IVN Spau-Beek

Zondag 26 mei dagwandeling
IVN Spau-Beek heeft die dag gekozen voor een dagwandeling van 17 km in
de Eifel. Vanuit Zerkall lopen we langs de Roer en via een prachtige bosweg
met mooie uitzichten op 't Roerdal komen we via de Hemgenberg in
Untermaubach en Obermaubach. Het laatste deel gaat langs de Stausee
Obermaubach.
Het hoogteverschil is 119 m, maar de route is niet zwaar en voor elke 
wandelaar goed te doen.

Lunchpakket meenemen. Denk aan legitimatiebewijs.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis. Carpoolen mogelijk.

Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur
Adres: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek, Raadhuislaan 9, 6191 KA  Beek.
Voor laatste info zie www.ivnspaubeek.nl. Sjaak Frenken 06-33108235

De Brounen, 
natuurontwikkeling tussen Beek en Genhout
Op zondag 2 juni een interessante wandeling met IVN Spau-Beek
samen met de Heemkunde vereniging Beek.

'De Brounen, natuurontwikkeling tussen Beek en Genhout', hoe ver is de 
ontwikkeling van dit gebied gevorderd?

Vertrek: 13.30 uur, Oude Pastorie 25,  6191 HW  Beek
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Maandag 1 april is in Genhout een nieuwe BSO geopend.
En wel op een bekende plek in Genhout, namelijk in de
kelder van gemeenschapshuis Trefpunt Oos Dörp. 
Saillant detail: vroeger was hier ook de peuterspeelzaal
van Genhout ondergebracht. 16 maart was een open dag
en de Nuutsbaeker bracht een kijkje.

eigenaresse Renee. Daardoor zijn ze
een beetje uit de voegen gegroeid en ze
gingen op zoek naar een nieuwe BSO.
Bij Peter en Rini Rutten hebben ze sinds
1 april onderdak. Een mooie, grote ruim-
te waar kinderen voor en na school op-
gevangen worden. Niet alleen kunnen
kinderen van groep 1 tot en met 8 er bin-
nen knutselen, dansen, zingen en spel-
letjes doen. Maar ook buiten is er een
afgesloten grasruimte waar de kinderen
kunnen spelen. Zelfs met zand kan ge-

Renee Lucassen startte 1,5 jaar geleden
met kinderopvang en BSO in een bijge-
bouw op het adres van haar ouders aan
Geneind 2 in Genhout. 

Bij BieNeeke staat het kind zijn en de
natuur voorop. Ze zijn  het meeste van
hun tijd lekker buiten. Door gezellig
samen te spelen ontdekken ze samen
de grote mensenwereld en dat bleef niet
onopgemerkt bij ouders. Ouders maken
een bewuste keuze voor BieNeeke, zegt

speeld worden in de enorme zandbak.
Mocht u nog op zoek zijn naar een leuke
BSO, dan zijn er nog enkele plekken be-
schikbaar.

Gevraagd naar een volgende droom van
Renee, geeft ze aan dat haar ultieme
droom is, kinderopvang en BSO aan te
bieden in haar nieuw te bouwen boeren-
woonhuis aan de Grootgenhouterstraat
in Genhout. De verwachting is dat die in
2020 gaat openen.

Alles wat we doen,        doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 046 - 26 00 113    |   www.zorggroep-beek.nl

KIENEN

IEDERE WOENSDAG EN
ZATERDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

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

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

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

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

BieNeeke opent nieuwe BSO
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Op woensdag 8 mei vinden de 
inschrijvingen plaats voor KVW 2019. 

Dit jaar staat het
KinderVakantieWerk in het 
teken van de Bokkereyers! 

Bendeleider Kromme Thijs en zijn
bende 'de Bokkepoten' hebben Fort
Ooshaka bereikt. Ze denken dat ze ook
hier er voor kunnen zorgen dat iedereen
zich in het fort zal overgeven en zich zal
onderschikken aan de macht van
Kromme Thijs. Wat de Bokkepoten ech-
ter niet weten is dat aan de andere kant
van het fort een andere rivaliserende
bende ook aangekomen is bij fort
Ooshaka: 'de Bullebokken' met hun lei-
der Rappe Richard! Na een heftige con-
frontatie komen beide leiders tot de
conclusie dat geen van beide het fort in
handen krijgt. Ze besluiten de hulp in te
roepen van de lokale bevolking. Zij
gaan in twee kampen de strijd aan om
de macht over fort Ooshaka! 

Wil jij de wilde avonturen van Kromme
Thijs en Rappe Richard ontdekken? 

Kom je dan op woensdag 8 mei tussen

18.00 uur – 19.00 uur inschrijven bij
Inlaup Bie ôs, Stegen 35, 6191 TR Beek.
Inschrijfgeld is € 35,- per deelnemend
kind. 

Inschrijfformulieren zijn op de Beekse
en Spaubeekse basisscholen 
uitgedeeld en zijn tevens te vinden op
onze website: www.kvwbeek.nl.

Inschrijvingen KVW Beek komen er weer aan!

De Culturele Werkgroep biedt jong en oud de mogelijkheid hun
mooiste kunstwerken te exposeren. Er worden prijzen uitgeloofd
voor het mooiste tweedimensionale werk en het mooiste 
driedimensionale werk.

De winnaars ontvangen een prijs en worden uitgenodigd om zitting
te nemen in de jury voor de volgende editie in 2020.

Aanmelding is mogelijk tot 15 mei. 

Neem voor deelname contact op met Paul Voncken op 046 - 43 89 221 of paul.voncken@gemeentebeek.nl

Expositie Beeker Amateur Kunstenaars 

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

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

lassoo.nl 

Er zijn in Nederland talloze amateurkunstenaars actief, 
getuige ook de populariteit van het TV programma
“Project Rembrandt”. Zo ook in Beek.

Ook dit jaar organiseert de Culturele Werkgroep
Beek een expositie voor Beeker Amateur-
kunstenaars, in de periode van 7 juni t/m 5 juli
a.s. Deze vindt als gebruikelijk plaats in het 
gemeentehuis.

mei 2019 - NB no. 5:Layout 1  17-04-2019  07:45  Page 5



6

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

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering

Na het succes van verleden jaar gaat
het Gezondheidscentrum Neerbeek op-
nieuw wandelen met alle geïnteresseer-
de patiënten!

Samen bewegen 
voor uw gezondheid!

• Wat doen we?

20 weken lang, 1 x per week 
wandelen in groepsverband.

• Wie loopt met u mee?

De huisarts, de praktijkondersteuner,
de assistente, de fysiotherapeut, de
bewegingsdeskundige, de diëtiste,
de pedicure, de gewichtsconsulente
en de tandarts.

• Wanneer lopen we?

Vanaf woensdag 1 mei, elke 
woensdag van 12.00 tot 13.00 uur
wordt er gewandeld.
We vertrekken vanuit het GCN in 
2 verschillende groepen, afhankelijk
van uw niveau: beginners en 
gevorderden.

• Wat is het doel?

- Werken aan een goede 
gezondheid

- Samen bewegen en conditie 
opbouwen

- En voor patiënten met suikerziekte:
meedoen aan de nationale
Diabetes Challenge in september
2018 in Den Haag

Samen bewegen voor uw gezondheid!

• Meer informatie?

Op onze OPEN DAG
zaterdag 11 mei 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is die dag welkom om de 
4 verschillende gebouwen van het
GCN te bezoeken.

WIJ HOPEN

DAT U

ENTHOUSIAST

RAAKT EN WIJ

U MOGEN

VERWELKOMEN

OP

WOENSDAG 1

MEI

EN ZATERDAG

11 MEI.

Namens de zorgverleners
van het GCN.
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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

Op Zaterdag 1 juni is het weer tijd om naar Geverik
(Beek) te komen want dan wordt de traditionele 
garageverkoop en rommelmarkt georganiseerd. 
Dit jaar wordt de rommelmarkt georganiseerd door
de Damesclub Actief van Geverik. 

Geverik bestaat uit 2 lange straten en enkele kleine
zijstraatjes. Met de garageverkoop zetten de 
inwoners de deuren open en presenteren de 
mooiste spullen die ze willen opruimen. 
Neem je kans om gezellig door het dorp te wande-
len om leuke spullen op de kop tikken. 
Eindelijk vind je dan de leuke kopjes waar je altijd
naar op zoek was. Of je ziet mooie kleding die je
voor een prikkie kunt kopen. Of die prachtige stoel,
speelgoed en veel meer snuisterijen waar je heel blij
van wordt. 
Kunst, maar ook Kitsch, kortom alles kom je tegen! 
Kom je ook?

Op meerdere plekken kun je ook wat lekkers eten
of drinken. 
De rommelmarkt start om 9.00 uur en duurt tot
14.00 uur. 

Je bent van harte welkom! 

Kijk ook op:
https://www.facebook.com/GarageverkoopGeverik/
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Open
        dag

GCN
GezondheidsCentrum Neerbeek www.gcn.nl
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Huisartsen   Tandartsen   Apotheek   Fysiotherapie   Verloskunde   Diëtetiek   Podotherapie   Ergotherapie   Psychotherapie   Maatschappelijk werk   Medisch Pedicure

Op 11 mei 2019 houden wij een open dag met het hele GCN.
Tussen 10u00 en 15u00 is iedereen welkom om de 4 verschillende
gebouwen te bezoeken.

Waarom?. Een tijd geleden hebben wij onze nieuwe apotheek geopend. Er heeft een verbouwing bij de huisarts plaatsgevonden. Er zijn nieuwe tandartsen aan boord gekomen. Ook bij de fysiotherapie is het aanbod verder uitgebreid

Reden genoeg om op 11 mei een kijkje te komen nemen in het GCN.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.
(en bij mooi weer voor een springkussen voor de kinderen)

                                Tot dan?

mei 2019 - NB no. 5:Layout 1  17-04-2019  07:45  Page 8
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De eerste garagesale vorig jaar was een
groot succes, daarom is er nu een vervolg!

De tweede garagesale in
Spaubeek vindt plaats

op zondag 12 mei.
Aanvang 9.00 uur – 16.00 uur.

Startadres Hobbelrade 79, hier is ook
een route te verkrijgen met de deel-
nemende adressen.
Vanaf 11.00 uur kan men voor versna-
peringen terecht bij MFC ’t Roadhoes.

De opbrengst van
de inschrijvingen
gaat dit jaar naar
Stichting Lovely
Light van Annie
Stultjens.
Dit is een stichting die zorgt voor 
minderbedeelde kinderen in Pakistan.

Spelregels voor de deelnemers:
• Deelname kost 7.50 per adres.
• Opgeven kan op ons thuisadres

Hobbelrade 79 op de volgende data:
Vrijdagavond 5,12,19 en 26 april 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 
(of na telefonisch overleg)
Uiterste inschrijfdatum: 2 mei.

• Er wordt dan gelijk een
raampamflet meegegeven
en zo herken je ook de 
officiële deelnemers.

• Een week vóór de markt
kunnen deelnemerslijsten 
afgehaald worden om mee
te geven aan de bezoekers.

• Men dient zelf te zorgen
voor versiering in de vorm
van ballonnen of vlaggetjes.

Wij kijken er naar uit om er
weer een mooi spektakel van
te maken.

Marjan en Jan Schins
Hobbelrade 79
6176 CK SPaubeek.
06-28416848

Op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni vindt bij 
Victorian House Antiques & Art, Musschenberg 30 in Spaubeek
de 6e editie van de Antiekbeurs “ANTIEK AAN HUIS” plaats. 

Een 6-tal gerenommeerde 
internationale antiquairs, bundelen
dan hun krachten om meubels, 
gebruiksvoorwerpen, decoratie, 
juwelen, zilverwerk, oude boeken,
brons, beeldhouwwerken, gravures,
glaswerk, keramiek en oosterse kunst
te presenteren.

Verzamelaars en liefhebbers van antiek
kunnen genieten van de aangeboden
schatten in een aangename en 
intieme sfeer.

Openingstijden:
vrijdag:  11.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 11.00 tot 17.00 uur
Zondag:  11.00 tot 17.00 uur

Toegang is gratis

Ps.
Wist je dat Antiek een ontzettend
“groen” product is? 
Investeren in duurzaamheid.

In opdracht van leden van de 
antiekhandel legt een uitgebreid 
onafhankelijk onderzoek eindelijk uit
hoe eco-vriendelijk antiek kan zijn.
De analyse vergeleek de uitstoot van
broeikasgassen geproduceerd 
gedurende de levensduur van twee 

ladekasten; een gebouwd in 1830 met
een veronderstelde levensduur van 195
jaar, gedurende welke tijd het twee keer
is hersteld en verkocht, en het andere
een nieuw stuk van vergelijkbare waar-
de verkrijgbaar bij een gerenommeerde
winkelstraathandelaar met een veron-
derstelde levensduur van 15 jaar. Het
gedetailleerde rapport richt zich op alle
fasen van de levenscyclus van elk pro-
duct: van de inkoop van materialen tot
de productieprocessen, het transport
naar de opslag en uiteindelijk tot de ver-
wijdering.
Antiek biedt niet alleen een unieke stijl
en waar voor uw geld, maar, zoals dit
rapport bevestigt met de stukken die
voor het onderzoek zijn gebruikt, 
kunnen de jaarlijkse emissies van een
antiek stuk slechts een zestiende zijn
van die van zijn nieuw equivalent.
Om de voetafdruk van de producten te
vergelijken op basis van hun levens-
duur, werd de CO2-voetafdruk per 
gebruiksjaar berekend. Hieruit bleek dat
het antieke product een jaarlijkse CO2-
voetafdruk heeft van 0,72 kg CO2e, 
terwijl het nieuwe product een footprint
per jaar heeft van het gebruik van 
11,36 kg CO2e. 
Daarom heeft een nieuwe ladekast een
carbon impact die zestien keer hoger
ligt dan een antieke ladekast.

Genieten in Beek 
voor de antiekliefhebbers
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Dat is in het kort de boodschap van Marianna en
Roland Willems. Twee zeer bevlogen mensen die
het hart op de goede plek hebben zitten door hun
inzet voor Alpe d’HuZes en Alpe d’HuKids, stichtingen
die zich inzetten financiën te genereren om onder-
zoek naar kanker mede mogelijk te maken. 
Maar wat maakt hen nou zo speciaal? In een 2,5 uur
durend interview werd me dat wel snel duidelijk.

Ze wonen sinds oktober 2018 aan de Dorpstraat in
Spaubeek. Daar waar die Limburgse vlag wappert,
wordt in het dorp al gezegd. Ik word hartelijk wel-
kom geheten en binnen no time heb ik koffie voor
mijn neus staan en begint Roland al bevlogen aan
zijn verhaal. Al jaren zetten ze zich in tegen kanker.
Waarom dan? Ervaring met iemand die kort bij jullie
staat? Dat niet direct geeft Marianna aan, maar het
komt voort uit de onmacht dat je niks voor die be-
troffene kunt doen. “Je kunt hem of haar niet gene-
zen, maar je wil wel iets anders doen. Dus zetten wij
ons in om geld in te zamelen”. Jaarlijks gaan ze naar
de Alpe d’Huez om hun bijdrage te leveren. Niet al-
leen met geld maar ook op diverse andere vlakken:
onmacht omzetten in kracht.

Huiswerkbegeleiding

Die befaamde week in Frankrijk gaat over saamho-
righeid. “Het doet iets met je”, zegt Marianna. Ze
helpen ook door naar verhalen van patiënten of di-
rect betrokkenen te luisteren. Luisteren naar kleine
kindjes die een KanjerKetting van vaak wel meters
lang hebben. De behandeling van kinderkanker
duurt lang en is zwaar. Om kinderen met kanker te
steunen heeft de Vereniging voor Ouders van
Kinderen met Kanker (VOKK) de KanjerKetting ont-
wikkeld. De KanjerKetting is een systeem dat bestaat uit kra-
len. Elke KanjerKraal staat voor een bepaalde behandeling,
onderzoek of gebeurtenis. 

En Marianna en Roland doen nog meer. Aangezien ze beiden
leerkrachten zijn en jonge deelnemertjes moeilijkheden onder-
vonden om buitengewoon verlof van school te krijgen voor die

week in Frankrijk, leek het hun een goed idee om
huiswerkbegeleiding te geven. Ze gaan dit jaar
voor de derde keer begeleiding geven en het aantal
kinderen dat hiervan gebruikmaakt, groeit ieder
jaar. Dit jaar hebben ze waarschijnlijk 20 kinderen,
variërend van groep 3 van de basisschool tot en
met 5 VWO. Ze helpen de kinderen met hun mee-
gebrachte opdrachten, maar ook met een spreek-
beurt die de kinderen dan geven op hun school bij
thuiskomst. 

Hermannetje

Ook hebben ze zelf de berg, sinds hun eerste deel-
name in 2012 al dertien keer omhoog gelopen in
die befaamde Alpe d’HuZesweek. Dit jaar lopen ze
de woensdag en lopen ze de Alpe d’HuZus, het
kleine zusje, speciaal voor de vrijwilligers en sup-
porters, van de donderdag. Bijna 5000 deelnemers
gaan die woensdag en donderdag fietsend en lo-
pend omhoog. Sommige fietsers wel zes keer. Een
prestatie van formaat. Maar het gaat niet om het
aantal keren maar vooral het elkaar helpen. Elkaar

Onmacht omzetten in kracht

10
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een Hermannetje geven, zoals dat in vakjargon heet. Even een
zetje in de rug, als het even niet meer gaat in 1 van de 22
bochten. 22 hoor ik u denken, maar het zijn er toch maar 21?
Officieel in de Tour de France wel, maar voor Alpe d’HuZes zijn
het er 22. De 22e bocht is namelijk de O-bocht die vernoemd
is naar Bas Mulder, een twintig jarige patiënt die enkele keren
genezen is verklaard en nooit opgaf. Hij overleed enkele
maanden na zijn deelname in 2010. Bas zag de ziekte als een
vriend die je moet omarmen. Door zijn positieve uitstraling is
hij een voorbeeld, welhaast een icoon,  voor vele anderen die
tegen deze nare ziekte vechten. Naast de Bas Mulder Award
(onderzoeksprijs voor veelbelovende jonge onderzoekers) die
jaarlijks in die week wordt uitgereikt, verschijnt er binnenkort
een boek over het leven van Bas Mulder. Geschreven door,
jawel hoor: Roland Willems. Naast de blogs van Bas bevat dit
boek ook verhalen van zijn ouders, familie en vrienden. Een
aangrijpend boek dat je zeker gelezen moet hebben.

Zes keer de Alpe d’Huez

Het is niet de eerste keer dat Roland een boek schreef. In
2012 verscheen een kinderboek van hem met de titel “Zes
keer de Alpe d’Huez”. Een boek over het strijdvaardige meisje
Lieke die haar moeder ziet vechten tegen kanker. Ze helpt haar
moeder, vader, broertje en familie en vrienden door een moei-
lijke tijd heen.  Het boek helpt met name kinderen die direct en
indirect met kanker te maken hebben. Het is te bestellen via:
info@groeienenbloeien.nl

Geld inzamelen

Ook dit jaar gaan Marianna en Roland weer naar Frankrijk en
proberen geld in te zamelen voor het goede doel. Ze lopen op
woensdag de Alpe d’HuZus. Best knap in de wetenschap dat
Roland een aantal jaren geleden nog 140 kg woog en nu in-
middels rond de 80 kg weegt. Hij kan nog wat sponsorgeld ge-
bruiken. Daarom houden ze op zondag 26 mei een garagesale
op hun oprit aan de Dorpstraat 19 in Spaubeek van 11.00 tot
15.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om die dag te komen,
dan kunt u ook geld doneren via de website:
www.opgevenisgeenoptie.nl en kies dan voor Roland Willems
via doneer en “Vind een deelnemer”. Ik heb inmiddels mijn
bijdrage geleverd omdat ik vind dat opgeven geen optie is en
ik nu van dichtbij meemaak hoe belangrijk onderzoek naar een
geneesmiddel is.

Peter Janssen

11
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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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Bij binnenkomst in de raadszaal heerst
er een kalme ‘gezellige’ sfeer. Iedereen
zoekt zijn plekje op en doet zijn/haar
ding in afwachting van de voorzitter die
bij wijze van spreken met een vaartje
haar plek op zoekt; de traditionele
woorden volgen en de vergadering is
geopend. 

Van de twaalf agendapunten zijn er
zegge en schrijven twee bespreekpunten,
“het vragenuurtje” en een afscheid van
raadslid Ger Hurenkamp. 

De agenda wordt geopend en vastgelegd;
geen burger vraagt om een spreekrecht,
de Raad wordt overspoeld met aan hen
geadresseerde stukken, uitnodigingen
en dan nog even de besluitenlijst van
voorgaande vergadering vaststellen. 
Nu kan er even lekker met de hamer
worden geknald bij het afwerken van 
de hamerstukken; actualisatie nota 
activeren en afschrijven; actualisatie 
financiële verordening; vervangen soft-
ware Burgerzaken en aanschaf software
voor Sociaal Domein en dan nog een
Kadernota Integrale Veiligheid
Westelijke Mijnstreek 2019-2022. 

Uiteindelijk komen we bij de 
bespreekstukken: 
de stukken 009 en 010. 

Woonvisie 2019-2035:
Samen bouwen veur Baek.

Door de hele gemeente Beek zijn er
mensen op zoek naar lege plekken om
er kleine behuizing (tiny house) op te
bouwen, grote vrijstaande accommoda-
ties zoals bijv. het Awt Patronaat, de
oude voormalige brandweerkazerne die
als appartementen omgebouwd kunnen
worden, te slopen huizen. Elke vierkan-
te meter die niet bezet is, is bij wijze

van spreken bruikbaar. 
De fractie CDA geeft de mensen die
het basis bespreekstuk, en de woonvisie
gemaakt hebben, een pluim. 
De fractie BBB-NDB is tevreden met
de woonvisie die de eerste in zijn soort
is. 
De fractie VVD komt met de opmer-
king dat de woonvisie/ het woonbeleid
wel degelijk flexibel dient te zijn maar
ook geregeld geëvalueerd dient te wor-
den, immers de hele wereld om ons
heen beweegt. 
De fractie SBB meent dat nu ook de
‘jeugd’ de gelegenheid krijgt misschien
iets dichter bij hun ouders te kunnen
gaan wonen en dat er later een ver-
schuiving mogelijk is van deze ouders
om op een seniorenflatje te gaan
wonen, zeg maar een soort “huizen
ruil”. 
De fractie PB komt met een motie
maar trekt deze op advies van de 
wethouder terug, maar alleen als er een 
bepaalde gedachte achter ligt. Je voelt
aan de discussie dat dit project hoge
ogen gaat gooien en geen of weinig 
tegenstanders zal zien bij 
stemming. Dit zet Beek weer op
de kaart. 

Dan krijgt agendapunt 010, 
De toegang tot de Jeugdzorg; 
“De basis is op orde”
alle aandacht. 

Sinds 2015 is de verantwoorde-
lijkheid voor de volledige
Jeugdzorg, dus in al zijn facetten
weg gehaald bij de Overheid en
neergelegd bij de Gemeenten. Diverse
diensten en inkoopcontracten van de
gemeente Beek zijn uit tactische rede-
nen bij de gemeente Maastricht 
ondergebracht. In principe staan de 
gemeenten voor de opdracht te komen

tot een efficiënte en effectieve zorgver-
lening zodat er hulp wordt gegeven aan
de bewoners. Hoe gaat men te werk
voor het versterken van de basis; het
team JEUGD moet bekender worden
en meer regie gaan voeren op de door
de huisarts doorverwezen jeugd. Wat
wil men ook nog bereiken?; het aandeel
doorverwijzingen van de huisarts 
richting de jeugd GGZ verkleinen en
kwalitatief betere doorverwijzing 
realiseren. 
Op de scholen dienen meer pedagogi-
sche medewerkers aanwezig te zijn die
de deskundigheid van de leerkrachten
bevordert en ook de zelfredzaamheid;
zoals sociale vaardigheden, omgaan
met pubers, omgaan met sociale media
enz. 
Voorlopig ‘nadeel’ in deze ‘tak van
sport’ is de toenemende stijging van de
kosten waardoor, nu nog, de tekorten
de pan uit schieten. De jeugdzorg zal
voorlopig op één blijven staan als geld-
verslinder. 

Het agendapunt wordt aangenomen. 

Nu rest alleen nog het afscheid van
Ger Hurenkamp die een Koninklijke
onderscheiding ‘n ‘lintje’ ontving ter
gelegenheid van zijn afscheid als 
gemeenteraadslid. 
Van harte gefeliciteerd Ger.

Tribunes Plebes XXI-III-MMXIX     George Steevens

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

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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-  Tabak & Sigaren
-  Speciaal Bieren
-  E-Smoking
-  Stoere woonspullen
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiële documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.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

Van vrijdag 17 mei t/m zondag 19 mei organiseert Schutterij
St. Laurentius Spaubeek het feestweekend “Sjpas in
Sjpaubik” dat in het teken staat van haar 400-jarig bestaans-
feest “400 Jaor St. Laor”. Gedurende het weekend vinden er
tal van activiteiten plaats met als hoogtepunt het eerste
bondsschuttersfeest 2019 van de Bond St. Gerardus.

Schutterij St. Laurentius Spaubeek is opgericht in 1619 en in
2019 nog altijd springlevend met 71 geüniformeerde leden en

140 Ereleden. Met haar vier eeuwen is de Schutterij de oudste
vereniging van de gemeente Beek en niet weg te denken uit de
Spaubeekse gemeenschap.
Als we zien hoe het schutterswezen de afgelopen 100 jaar zich
heeft ontwikkeld dan is het nauwelijks voor te stellen hoe het
prille begin van Schutterij St. Laurentius Spaubeek er 400 jaar
geleden uit heeft gezien. Wat zouden we graag terug kunnen
gaan in de tijd en onze eerste leden van dichtbij kunnen zien
en ervaren.

” Sjpas in Sjpaubik”  & ” 400 jaor St. Laor” 17, 18 e

mei 2019 - NB no. 5:Layout 1  17-04-2019  07:46  Page 14



8 en 19 mei 2019 Schutterij St. Laurentius Spaubeek
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Wat was 1619 voor een tijd?

In 1619 werd raadspensionaris Johan van
Oldenbarnevelt, volgens velen één van de
grootste staatsmannen uit de vaderlandse ge-
schiedenis, slachtoffer van een politieke moord
door de aanhangers van prins Maurits van
Oranje, de zoon van de vader des vaderlands,
Willem van Oranje. Hij werd in mei 1619 in het
binnenhof in Den Haag onthoofd.

Limburg behoorde in die tijd nog niet eens bij
Nederland. Het was een lappendeken waarbij
er kleinere en grotere stukjes tot verschillende
heersers behoorden. Limburg was in die tijd erg
versnipperd. Door de tachtigjarige oorlog tus-
sen 1568 – 1648 die werd uitgevochten door de
koningen van Spanje en de Republiek der
Verenigde Nederlanden, werd die versnippering
groter. Door een zekere oor-
logsmoeheid werd in 1609
een twaalfjarig bestand
ondertekend. Gedurende
dat 12-jarig bestand 1609-
1621 werd Schutterij St.
Laurentius Spaubeek in 1619
opgericht.

Schutterijen werden in die
tijd opgericht met als taak
lokaal de orde en veiligheid
van de burgers te bewaken
en op te treden bij opstan-
den, oproer en calamitei-
ten zoals brand. 
De oorspronkelijke rol van
deze vroege ordedienst is
aldus vergelijkbaar met die
van de tegenwoordige po-
litie. Één van de oudste
schildjes van de Schutterij
St. Laurentius Spaubeek
dateert van 1639.

“Sjpas in Sjpaubik 
mit 400 Joar St. Laor”

Het feestweekend “Sjpas in Sjpaubik”
bestaat uit een driedaags evenement met
diverse activiteiten. 
Op vrijdagmiddag 17 mei nemen een 5-tal
groepen van de Basisscholen in Spaubeek
en OBS de Kring in Genhout deel aan het
Kinderschuttersfeest. Na het succes van het
eerste Kinderschuttersfeest in 2014 zullen nu
ruim 85 schuttertjes weer een prachtige
middag gaan beleven. Tijdens het oefenen
spatte het enthousiasme ervan af.

In de avond zullen maar liefst 24 jubilarissen
in het zonnetje worden gezet tijdens de re-
ceptie. Aansluitend is er een Limburgse
Aovend met o.a. Bjorn en Mieke, Marleen,
Erwin en de Knöppele. De entree is gratis.

Op zaterdag 18 mei is er in de middag tijd
voor “Sjpas onger de baum”. In de avond
zorgt Wir Sind Spitze en Power Baum voor
“Oktoberfest stimmung” tijdens Hossa am
Samstag. Er zijn diverse voorverkoopadres-
sen in o.a. Spaubeek, Beek, Geleen, Sittard
en Hulsberg.

Hoogtepunt van het feestweekend is zondag
19 mei met het eerste Schuttersfeest van de
Bond St. Gerardus waaraan 20 schutterijen
zullen deelnemen.

Een 400-jarig bestaansfeest is uniek voor de
gemeente Beek in het algemeen en voor het
dorpje Spaubeek in het bijzonder. Schutterij
St. Laurentius Spaubeek heeft ruim een jaar
lang keihard gewerkt om er een prachtig en
onvergetelijk feestweekend van te maken
met heel veel “Sjpas in Sjpaubik”, niet alleen
voor de schutterij, maar voor de gehele
Spaubeekse gemeenschap.
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Expositie
Tijdens deze expositie is het werk te zien van kunstenaars
die verbonden zijn aan de Daelzicht Kunst werkplekken.

Kijken, genieten, verbonden, delen.
Dit is wat de Daelzicht kunstenaars graag met u willen doen.
Kunstenaars met een verstandelijke beperking geven een
impressie van hun talent tijdens een weekendexpositie in:
Galerie het Achterhuis in Roermond.
Voorstad St. Jacob 8 (net over de stenen brug op de Roerkade).
Parkeergarage het Roercentrum ligt op 3 min. loopafstand.

Openingsdagen:
zondag 5, 12, 19 en 26 mei en zaterdag 11, 18 en 25 mei.

U bent van harte uitgenodigd op een van deze openingsdagen
tussen 11.00 en 17.00 uur.

Daelzichtkunst: atelier de Hoeve, atelier Oet de Verf, 
Ut Atteljee en dagcentrum de Munnik.

Kunst@daelzicht.nl

Deze expositie wordt mogelijk gemaakt 
door de gastvrijheid van galerie het Achterhuis.

• 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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Filippijns en Belgisch
wereldkoor concerteren

met Mannenkoor
Beeker Liedertafel

Vrijdag 31 mei a.s. 20.00 uur in
“Gemeinsjapshoes” Schimmert

In het kader van het Internationale
Koorfestival CantaRode 2019 te
Kerkrade is Mannenkoor Beeker
Liedertafel op vrijdag 31 mei a.s. 
gastheer van twee - aan het concours
deelnemende -  wereldkoren. 
Hiervoor wordt vanaf 20.00 uur een
uniek regioconcert georganiseerd in het
“Gemeinsjapshoes” Oranjeplein 10 te
Schimmert. 

Naast de gastheren wordt aan het 
concert deelgenomen door het Brussels
Chamber Choir; een gemengd kamer-
koor bestaande uit internationale 
professionele zangers en Los Cantantes
de Manila, een uit studenten en afge-
studeerde musici bestaand gemengd
koor uit de Filippijnen.

Entreebewijzen á € 10,- zijn verkrijgbaar
bij: Brasserie Bie Oss, Oranjeplein 10,
Bloemenzaak Manjefiek, Hoofdstr. 41,
Soons DHZ, Hoofdstraat 35 allen te
Schimmert en Schoenmode
Hoedemakers, Markt 25 te Beek, 
alsmede bij de koorleden. Reserveren 
is óók mogelijk en wel via de website:
www.beekerliedertafel.nl

In onze gemeente zijn de voor-
bereidingen voor het 75-jarig
bevrijdingsfeest in volle gang.
Een onderdeel van deze feesten
is een expositie over de 
bezetting en bevrijding van
Spaubeek en Beek.
Deze expositie wordt op vrijdag
23 augustus 2019 om 20.00 uur
geopend in het gemeentehuis te
Beek en is tot en met vrijdag 
4 oktober te zien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis.

In de expositie worden veel foto’s en documenten uit de periode 1940-1945 
opgenomen.
De organisatie wil ook voorwerpen verzamelen die inwoners van Beek en
Spaubeek als souvenir bewaard hebben. Zo heeft het Heemkundemuseum kinder-
speelgoed in bruikleen ontvangen dat bewaard is gebleven, prentbriefkaarten die
in 1944 en 1945 verstuurd werden en koperen hulzen, groot en klein, die al dan

niet versierd, een plekje in 
mening huiskamer kregen.

De Heemkundevereniging is op zoek naar 
voorwerpen uit de bevrijdingstijd met het 
bijhorende verhaal. Ligt er nog iets in de kast of
op zolder? We komen graag bij u op bezoek en
met de toestemming van de eigenaar worden
de voorwerpen opgenomen in de expositie.

Contact adres: info@heemkundebeek.nl of
Heemkundemuseum Beek, Om de Toren 5,
6191KZ Beek.

Paul Mennens

Expositie: Bezetting en bevrijding
van Beek en Spaubeek
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Het is precies 50 jaar geleden dat Frans en Mia Walther
vanuit hun hobby een écht familiebedrijf zijn gestart. In
1969 hebben zij het Beeker Tuincentrum opgericht, gele-
gen aan de welbekende Adsteeg in Beek. In het begin
stond het aanleggen en onderhouden van particuliere tui-
nen, maar al snel werd dit uitgebreid naar het aan huis ver-
kopen van planten. 

Door een persoonlijke aanpak en oprechte klantvriendelijk-
heid zorgde Frans en Mia dat hun bedrijf aan de Adsteeg
ieder jaar bleef groeien. In 1982 zijn de drie broers Marcel,
Wim en Han ingestroomd in het bedrijf waarmee het fami-
liebedrijf helemaal compleet was.

Marcel specialiseerde zich op alle hovenierswerkzaamhe-
den, Wim op de inkoop van planten en Han op alles rond-
om de vijver. Het verkopen deden ze samen. Hiermee wer-
den de taken goed verdeeld en de van thuis uit
meegekregen kennis kon direct worden toegepast in het
tuincentrum. 

Door de steeds verdere groei heeft er in 1992 een nieuw-
bouw plaatsgevonden waarmee het tuincentrum hoger de
Adsteeg op ging en het assortiment planten kon worden
uitgebreid. De vijverafdeling bleef op dat moment geves-
tigd op de oude locatie onderaan de Adsteeg. 
De bijzondere ligging in een helling zorgt voor een unieke
winkelbeleving, het is zelfs het enige tuincentrum in
Nederland gelegen in een dergelijke helling. 

Een aantal jaar na de nieuwbouw is in 1998 het tuincentrum
overgedragen aan de drie zonen Marcel, Wim en Han.
Echter, de steun en advies van Frans en Mia Walther was er
nog altijd. 
Het Beeker Tuincentrum is een familiebedrijf in de zuivere
zin van het woord. Dat zorgt voor een heel persoonlijke ont-
vangst waarbij het duidelijk te merken is dat de drie zoons
het werken met planten met de paplepel is ingegoten. 

BEEKER TUINCENTRUM VIERT FEEST!
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Dit blijkt aangezien zij over ruim voldoen-
de kennis beschikken om iedere bezoe-
ker vakkundig, vriendelijk en eerlijk te
woord te staan.

In 2000 is de vijverafdeling gebouwd en
vervolgens verplaatst naar boven, waar
deze op dit moment gevestigd is.
Eveneens in dat jaar is het tuincentrum
compleet overdekt waarmee het met
5000m2 een van de grotere in de regio is.
Dit betekent dat er ook met regen ge-
woon kan worden gewinkeld in het tuin-
centrum. Dit bleek een goede zet te zijn.

19

Inmiddels zijn we 19 jaar verder en zijn er gedurende de
jaren verbeteringen toegepast. Denk hierbij aan nieuwe be-
stickering aan de buitenkant tot nieuwe winkelinrichting en
een lift voor mindervalide. 
Als je de eerste verdieping bewandelt, merk je pas hoe
groot het tuincentrum is. Hier vind je tuin- en kamerplanten,
een volledige vijverafdeling, rietwerk en alle mogelijk
bloempotten voor binnen en buiten. 
En dan hebben we het nog niet over de populaire Hanging
Baskets en de vele zomerplanten, de grootste specialiteit
van het familiebedrijf, dat al 50 jaar op deze plek gevestigd
is. Wandelen tussen de vele plantentafels geeft een heel
aangenaam gevoel. 

Het Beeker Tuincentrum houdt van een persoonlijke 
aanpak, levert een goed product voor een eerlijke prijs
en een prima service, dat is vakmanschap, dat is traditie! 

50-JARIG JUBILEUM 
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De zomer komt eraan, maar de Pottentaote zitten niet stil!
We zijn al bezig met het nieuwe vastelaovesseizoen dat op
11 november 2019 weer van start gaat. En ook dit jaar wil-
len we weer een mooie jeugdraad presenteren. 

We zijn op zoek naar jongens uit groep 6 -7 of 8.  We be-
zoeken  jeugdzittingen, jeugdprinsebal en vieren samen
vastelaovend met de daarbij behorende activiteiten (zoals
bezoek scholen, lichtstoet en grote optocht). 

Heb je interesse, ga dan naar de site van de Baeker
Pottentaote  (www.pottentaote.nl)  en vul het inschrijffor-
mulier samen met je ouders in. Het formulier kan ingeleverd
worden bij het secretariaat van de Baeker Pottentaote
(Veldekelaan 27 in Beek). 

Het formulier mag ook gemaild
worden 
(geheimsjriever@pottentaote.nl).

We gaan er weer een sjiek nieuw
vastelaovesseizoen van maken
met een leuke jeugdraad van 11.

Allewiel,
Baeker Jeug Pottentaote

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

JEUGDRAAD
seizoen 2019-2020 
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Op zaterdag 11 mei  2019 a.s. organiseert
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek een voorjaarsconcert
in het Asta Theater aan de Markt in Beek.

Medewerking aan dit concert verleent Harmonie St. Michaël Heugem.

Deze vereniging staat onder leiding van Twan Cox en is zeer actief in de
Heugemse gemeenschap, maar neemt ook regelmatig deel aan stedelijke
activiteiten waaronder marswedstrijden, Reuzenstoet, Heiligdomsvaart etc.
Jaarlijks verzorgt zij een aantal concerten, waar jong en oud van de partij is. 
De bloeiende vereniging beschikt thans over een harmonieorkest van 45 leden,
een drumband van 18 leden en een jeugdorkest, die wekelijks hun passie voor
muziek beoefenen en hiermee een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in de
gemeenschap.

Zowel Kon. Harmonie St. Caecilia o.l.v. Ben Essers als ook Harmonie St. Michaël
Heugem o.l.v. Twan Cox staan borg voor een afwisselend en sfeervol concert. 
U ziet: een concertavond om niet te missen.
Beide verenigingen hopen dan ook velen van u te mogen begroeten op deze
unieke concertavond.

De aanvang van dit Voorjaarsconcert in het Asta Theater is om 
19.30 uur en de entree is een vrije gave.

Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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ORISSA

In het oostelijke deel van India ligt de deelstaat Orissa, een zeer wei-
nig bezocht gebied. Hier liggen twee zeer heilige bijzondere Hindu-
steden, Bhubaneswhar en Puri. Reusachtige tempels en duizenden
pelgrims bepalen het straatbeeld. Dit is het echte India, buitenlandse
toeristen zijn zeer zeldzaam. Ook worden enkele natuurgebieden be-
zocht met een grote
verscheidenheid aan watervogels. In het binnenland leven nog veel
zeer primitieve stammen, zoals de Kondah met bijzondere gezichts-
tatoeages en de Bonda, in hun bijzondere minieme kleding.

Maak kennis met dit onbekende deel van 
INCREDIBLE INDIA.

Deze lezing wordt gegeven door Paul de Wit uit Spaubeek en wordt gehouden in de voormalige basisschool De Kring, Stegen 35
in Beek van 14.00 tot 16.00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en deze bijdrage komt ten goede aan het lepra-project van Paul de Wit in India.

Seniorenvereniging/KBO Beek organiseert op woensdag 8 mei 2019 
een bijzonder interessante lezing: ONGELOOFLIJK INDIA

WIJ ZOEKEN

COLLEGA’S 

ALLROUND WONING- 

STOFFEERDERS

WONINGINRICHTINGDEZON.NL

GEEN ERVARING? WE ZOEKEN OOK  

LEERLING WONINGSTOFFEERDERS!

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.
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Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
Bekend is: St. Jozef school 1976. Onderwijzers B. Voncken en P. Mennens

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 157

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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Beek schoon, schone Beek, Beek
is schoon, of hoe schoon is ons
Beek.

Het komt allemaal op het volgende
neer:
Waar je ook komt in Beek en haar ker-
nen, je ziet van alles op de grond lig-
gen, je wandelt langs plekken waar
complete huisraad is gedumpt, paadjes
waar volle vuilniszakken worden ge-
dropt, noem maar op.
Het is een voldongen feit dat wij een
“dump” generatie zijn geworden. 
Gelukkig worden wij ons hiervan steeds

meer bewust en beseffen dat dit niet
langer kan.
Een ritje naar de glasbak, het milieu-
park, de kledingcontainers…, het begint
een standaard ritueel te worden. 
Prachtig is dan ook het initiatief, de ac-
tieweek met als doel Beek Schoon te
houden.

Zaterdag 30 maart was de 
afsluiter  van een week lang 
Beek Schoon!

Alle basisscholen hebben enthousiast
meegedaan en op zaterdag was de

beurt nog aan Neerbeek en de
Carmelwijk.
In beide plaatsen stonden ruim 
25 personen klaar om samen de wijk
schoon te maken. Heel veel burgers van
alle leeftijden, Wijkteam Neerbeek,
Wethouder Schoenmakers en
Wethouder Diederen, Sociaal werkers
Partners in Welzijn en het CNME 
hebben samen gewerkt. 

Het harde werken werd beloond met
een heerlijke lunch verzorgd door het
Wijk Ontwikkelings Plan “De Carmel” in
de muziekschool en CNME in het ge-
meenschapshuis in Neerbeek.

Opvallend was dat het gebied dat
bereikt is aanzienlijk groter was
dan voorgaande jaren en het op-
gehaald vuil een stuk minder.

Het kan dus wel. 
“De vervuilers”, wij dus, beginnen het
eindelijk te snappen. Verbeter de wereld,
begin bij jezelf, is in dit opzicht dan ook
de allerbeste raad die je kunt krijgen. 

Laten we afspreken dat we ervoor
gaan, u en ik.
Maak gebruik van die prullenbak, die
glasbak, die plastic zakken, het mileu-
park, de gft bak. 
Een kleine moeite, maar een groot ple-
zier voor de toekomst.

Christy

Beek Schoon!

Wij zoeken deelnemers voor het volgende onderzoek:

De effecten van amandelconsumptie op het glucosemetabolisme,
vaatfunctie en cognitieve prestatie: de “AL-INCLUSIVE” studie

De vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht is op zoek
naar mannen en vrouwen die willen deelnemen aan een onderzoek. Er wordt onderzocht of het
dagelijks eten van amandelen invloed heeft op de bloedsuiker regulatie en hoe dat leidt tot een

verbeterde elasticiteit van de bloedvatwand en cognitieve prestatie.

Het onderzoek bestaat uit 2 periodes van 5 maanden waarbij u gedurende 3 ochtenden per
periode naar de Universiteit Maastricht komt voor een bloedafname en 2 dagen voor diverse
metingen (10 bezoeken in totaal). U krijgt een bruto vergoeding van € 400,- voor deelname.

Daarnaast worden reiskosten vergoed (€ 0,19 netto per kilometer) tot een maximum van € 100.

Bijzonderheden deelnemer:
• Leeftijd tussen de 40 - 70 jaar • Geen gebruik
• BMI tussen de 25 - 35 kg/m2 bloeddrukverlagende
• Verstoorde glucosehuishouding (plaspillen) of 
• Niet-roker cholesterolverlagende 

middelen

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, 
neem dan gerust contact op met:

Elske Gravesteijn, Tel. 06 516 70 535 | 043 388 1305 
e-mail: amandelen@maastrichtuniversity.nl
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

15e jaargang nr 5 ( mei.  1989)

... De meer dan 100 jarige ANNA kapel in Spaubeek is weer
gerestaureerd. Ze werd gebouwd in 1866 als eerbetoon
aan de overledenen die daar op het kerkhof liggen. 
Naast de parochiekerk die daar tot 1937 midden tussen
het groen stond. Het kapelletje is vaak door gebrek aan
(gepast) onderhoud diverse malen in deplorabele toestand
geraakt. In 1970 was al urgente restauratie nodig.
Geldgebrek en ondeskundigheid werkten verval in de
hand. In 1976 werd hoognodig het dak vernieuwd. In 1986
kwam er wat meer schot in de zaak. Met een subsidie van
37.000 gulden kon men weer aan de slag. En nu moet nog
het klokje en een beeldje, dat niet is teruggevonden, op
zijn plaats komen. Door verkoop van kaarten probeert men
weer wat reserve op te bouwen. Het IVN neemt de aanleg
en het onderhoud van de omgeving voor haar rekening.

... “Drumfanfare Irene Beek- L” viert haar 35 jarig bestaans-
feest. Enkele gerenommeerde buitenlandse korpsen zijn
hiervoor uitgenodigd. De opbrengst van het feest zal 
dienen om nieuwe uniformen aan te schaffen voor de 
45 leden van het korps. Even een kort historisch overzicht:
1952. Bij het eeuwfeest van de Kon. Harmonie St. Caecilia
wordt hieraan een drumband toegevoegd van 14 drum-
mers en 8 hoornblazers.
1953; De muzikanten krijgen de naam: “Drumband Marijke.” 
1954: De drumband wil onafhankelijk van de harmonie gaan
werken. Ze halen oud ijzer op en met een startkapitaal van
14.000 gulden gaan ze als “Drumband Irene” van start. 
1960: Na toevoegen van de discipline showlopen  gaan ze
verder als “Showband Irene.”
1975: Het blaasmateriaal werd vervangen door 
ventiel-instrumenten en de naam veranderde in het huidige
“Drumfanfare Irene Beek- L.”

... Op de praatstoel zit de groepscommandant van de rijks-
politie Dhr. Theo Boerboom. Zijn loopbaan begon in 1964
in Wittem en via Melick en Spaubeek belandde hij in 1979
als commandant van de groep Beek. Bij de herindeling in
1981 werd een nieuwe groep gevormd met Beek en Nuth
samen. Het is een baan waar je 24 uur per dag paraat
moet staan om problemen op te lossen. Gevarieerd maar
wel intensief werk.

… Peuterspeelzaal Jip en Janneke in Neerbeek viert feest.
Zelfs dubbel. Allereerst bestaan ze nu 10 jaar en ten tweede
hebben ze een nieuw onderkomen waar eerst een lokaal
van de basisschool was, en ook diende als huisvesting van
‘ t Höfke. Door veel vrijwilligerswerk is de zaak opgeknapt
en kunnen de 16 peuters opgevangen worden.

... In de raadssnippers krijgen we melding dat de raadsleden
tijdens de vergadering allemaal het hoogste woord wilden
voeren. Waarschijnlijk omdat van Goethem op vakantie was.
En dat er weer eens gelachen werd tijdens de vergadering.
En er werd groen licht gegeven voor de vervanging van de
lichtinstallatie op het Wolfeynde. 

... Spaubeek heeft weer een nieuwe officiële middenstands-
vereniging.

... In het artikel “10 jaar nieuwbouw Martinusschool” wordt
uitleg gegeven over het item “van bewaarschool naar 
basisschool.”

... Ook dit jaar kwam er een lintjesregen over Beek gewaaid.
Dhr. Starmans, bestuur fanfare St.Callistus Neerbeek.
Dhr. Plate, Kunststoftechnicus DSM research.
Dhr. de Rooy, leraar centr. Opleiding DSM
Dhr. Luyten Postduivenver. “De Olijftak”
Dhr. Eijssen, wethouder Beek.
Dhr. Wachelder, Schutterij St. Laurentius Spaubeek.
Dhr. Van Veen, chef technologie Engineering DSM.

... Dit is toch feestelijk genoeg om af te sluiten.
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Oplossing van de april editie:

Waar: Genhout    Wat mist: De letters “In de” (wolzak)

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Math Brouwers, Crit Meijers, Dennis Alberts,

Netty van den Molengraaf, Riet Roeloffs, Bart Smeets, Marianne Schwachöfer,
Ramona Sieswerda en Eva Teneij

Dank jullie wel voor de genomen moeite.

Bovenstaand wederom een “foute” foto.
En deze keer letterlijk “een foute foto”. Onze vraag: Wat is er fout 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

Adverteren

in de Nuutsbaeker?

Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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5 mei Lezing ‘de geschiedenis van de Jodenvervolging in Limburg’ door Her-
man van Rens in de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur

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
2 juni Lezing ‘Mijn vader was priester’ door Katja Kreukels

in de Oude Pastorie, aanvang  11.00 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, Rob Meijers countertenor
Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek, 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  
30 juni Straatkermis Neerbeek van 13.30 – 18.00 uur. 

Locatie: Keulsteeg te Neerbeek. Organisatie buurtvereniging ’t Kepelke.
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
23 augustus Bevrijding Beek en Spaubeek, 20.00 uur opening expositie in 

gemeente huis. Organisatie Heemkundevereniging Beek
31 augustus Kelderzoldermarkt rond de Molenstraat van 7.00 tot 17.00 uur.
4 september Presentatie boek ‘Een mensenleven geleden’, 20.15 uur zaal 

Woonzorgcentrum Franciscus. Organisatie Heemkundevereniging Beek
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

Evenementenrooster 
2019

13 t/m 16 sept. Zwem4daagse
14, 15 en 17 sept. Bevrijdingsfeest
14 september Oktoberfest “de ROSENTALER” aanvang 21.00 uur in de Boerenschuur in

Kleingenhouterstraat 42 6191 PP Genhout Beek.
15 september Boereblaosfestijn met verschillende kapellen aanvang 11.30 uur. 

Van 12.00  tot  13.30 uur een  heerlijke boerebrunch, aanmelden hiervoor
bij Ingrid Wouters,  Tel. 06 - 36043619 

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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Wie mag stemmen?
Om te mogen stemmen voor het Europees Parlement moet

u de Nederlandse nationaliteit hebben óf de nationaliteit

van een andere lidstaat van de Europese Unie. U moet 

18 jaar of ouder zijn én niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hebt u recht om te stemmen dan ontvangt u van de 

gemeente een stempas. U ontvangt de stempas van de

gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie

Personen. 

Stemmen doet u met uw stempas
Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt alleen met

uw eigen pas een stem uitbrengen. U krijgt de stempas 

uiterlijk 9 mei toegestuurd. 

Wat als ik geen stempas heb gekregen of mijn stempas
kwijt ben?
Heeft u uw stempas niet ontvangen. Of bent u hem kwijt-

geraakt? Dan kunt u tot uiterlijk 22 mei 2019 12.00 uur,

een vervangende stempas aanvragen bij team Publieks-

zaken van de gemeente Beek. Hierbij moet u zich 

identificeren met een geldig identiteitsbewijs. U kunt ook

digitaal een nieuwe stempas aanvragen via de website

www.gemeentebeek.nl. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogge-

gevens nodig. Dit kan uiterlijk tot 20 mei 2019. Mocht u als-

nog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee

niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig
Als u gaat stemmen dan moet u zich identificeren met een

geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbe-

wijs. Bij de verkiezing van het Europees Parlement mag u

een identiteitsbewijs gebruiken dat op donderdag 23 mei

2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlo-

pen. U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waarvan

de geldigheid uiterlijk 24 mei 2014 is verlopen.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan

kunt u zich bij het stembureau melden met een door een

Nederlandse gemeente óf de Nederlandse politie opge-

steld proces-verbaal van vermissing of diefstal én een

ander document waarop uw naam is vermeld én waarop

een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen 

aanvragen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht 

verlenen. Dat kan tot uiterlijk 20 mei 2019 bij team 

Publiekszaken van de gemeente Beek.

Ik ben 23 mei verhinderd, mag iemand anders mijn
stem uitbrengen?
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stem-

men, dan kunt u iemand anders, die ook kiesgerech-

tigd is, een volmacht verlenen. Deze kiesgerechtigde

mag dan namens u stemmen. Op de achterzijde van

Verkiezingen Europees Parlement 2019
Op donderdag 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. 
We zetten belangrijke informatie over deze verkiezingen even voor u op een rij. 
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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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uw stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan

een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de

volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u

uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie

van uw (geldige) identiteitsbewijs meegeven. 

Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteits-

bewijs zijn. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs on-

bruikbaar voor anderen, geef niet zomaar informatie over

uzelf! Pas op met persoonlijke informatie op papier!

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente

Beek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor

dezelfde verkiezing. Het hiervoor benodigde 

formulier (model L 8) kunt u afhalen of aanvragen bij team

Publiekszaken van de gemeente Beek of downloaden 

via www.gemeentebeek.nl. De schriftelijke aanvraag moet

uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente Beek zijn ontvangen.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en

hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan

de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden

uitgebracht.

Mag ik stemmen in een andere gemeente?
Als u voor de verkiezing van het Europees Parlement in

een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kie-

zerspas nodig. Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met uw

stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw

stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. 

Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig

stemlokaal in Nederland. Het mondeling

aanvragen van een kiezerspas kan tot 

uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur, bij team

Publiekszaken van de gemeente Beek.

U kunt ook schriftelijk een verzoek in-

dienen voor een kiezerspas. Het hiervoor

benodigde formulier (model K6) kunt u 

afhalen of aanvragen bij team Publieks-

zaken van de gemeente Beek of down-

loaden via www.gemeentebeek.nl. De

schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 20 mei

2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Uw stempas moet u bijvoegen. U 

ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemlokalen
U kunt in elk stemlokaal binnen de 

gemeente Beek uw stem uitbrengen:

• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek

• De Dagbeeker, Hoolstraat 30, Beek

• Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek

• Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek

• Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,

Beek

• Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek

• Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek

• Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, 

Geverik

• Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

• MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek

• Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek

• Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, 

Spaubeek

• School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vanaf 2019 is MFC ’t Raodhoes (Musschenberg 101 te
Spaubeek) aangewezen als stemlokaal bij verkiezingen.

Hiermee is WOZOCO (Musschenberg 45 te Spaubeek)

komen te vervallen als stemlokaal.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot

’s avonds 21.00 uur. 

De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in 

bovengenoemde stemlokalen plaats.

Meer informatie over het stemmen vindt u op, 

www.elkestemtelt.nl, www.gemeentebeek.nl 

of via team Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer

046 – 43 89 222.
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Gezonde leefstijl voor iedereen
De partijen gaan het aantal voorzieningen en

activiteiten voor aangepast sporten fors uit-

breiden door gebruik te maken van elkaars

expertise. Daarmee dragen ze bij aan een

gezonde leefstijl voor iedereen. Ook wordt

een Trainingscentrum voor Aangepast Spor-

ten (TAS) gerealiseerd, waarin vanuit de

breedtesport talenten worden ondersteund

om hun sportieve ambities te verwezenlijken. 

Doorgroeien naar topsport
Wethouder Ralph Diederen: “De eerste stap-

pen om te komen tot een Trainingscentrum

voor Aangepast Sporten zijn gezet. Na een

indoor-verbouwing van De Haamen, die

deze zomer gepland staat, is het centrum

volledig operationeel. In het TAS krijgen ta-

lenten straks een laatste steuntje in de rug om door te

groeien naar topsport.”

Expertise Adelante
Bestuursvoorzitter Henri Plagge: “Adelante ondersteunt 

De Haamen en het Trainingscentrum met inhoudelijke ex-

pertise. Ons Sport Medisch Centrum kan mensen advies

op maat geven over de mogelijkheden. Op 3 april is er al

een Multi Sport- en Beweeggroep van start gegaan voor

iedereen vanaf acht jaar met een lichamelijke beperking

die met verschillende sporten en vormen van bewegen wil

kennismaken. Dat is alvast een mooi voorbeeld van onze

samenwerking.” 

App Uniek Sporten
Suzan Dijkhuis, manager De Haamen: “En samen met de

regiogemeenten zorgen we er ook voor dat het aanbod

van aangepaste sporten goed vindbaar is. Via de app

Uniek Sporten kan iedereen straks zien wat De Haamen

allemaal in huis heeft. Informatie die ook interessant is

voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en Wmo-consulenten

die mensen met een beperking kunnen doorverwijzen naar

ons sport- en beweegaanbod. Uiteindelijk gaat het erom

dat ook mensen met een lichamelijke beperking de moge-

lijkheid hebben om dicht bij huis, in een gewone sport-

omgeving, lekker kunnen sporten en bewegen.”

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Beek, Adelante en De Haamen slaan handen ineen:
gezonde leefstijl voor iedereen
Iedereen moet op zijn eigen niveau kunnen sporten en bewegen. Ook mensen met een lichamelijke beperking.
Om dat voor elkaar te krijgen, trekken de gemeente Beek, Adelante Zorg en Sportlandgoed De Haamen de 
komende vijf jaar samen op. Wethouder Ralph Diederen, bestuursvoorzitter Henri Plagge van Adelante en 
manager Suzan Dijkhuis van De Haamen ondertekenden hiertoe onlangs een samenwerkingsovereenkomst. 
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De biebs zijn er in samenwerking met leesconsulenten

van De Domijnen gekomen. De leesconsulenten geven

advies over de collectie, bieden ondersteuning aan leer-

krachten en vrijwilligers en organiseren activiteiten met de

kinderen om het leesplezier te stimuleren en ontwikkelen. 

Meedenken
Leerlingen van basisschool St. Martinus en Catharina 

Labouré mochten meedenken over de naam en het logo

van de nieuwe schoolbibliotheek. Deze werden tijdens de

opening onthuld. St. Martinus koos voor ‘Leeskeet’ En

Catharina Labouré voor ‘Leescat’.

Wethouder Thijs van Es las tijdens de opening voor uit

een van zijn favoriete boeken van Arendsoog. Zelf was hij

als kleine jongen een

fervent lezer: “Boeken

laten je verbeelding

spreken. In mijn fanta-

sie reisde ik de hele

wereld over zonder er

de deur voor uit te 

hoeven. En ik heb veel

geleerd van de boeken

die ik las. Ze hebben

mijn verbeeldings-

kracht en mijn kennis

enorm verrijkt. 

Bovendien is het 

aanbieden van een

mooi boek het beste

wapen tegen laag-

geletterdheid.” 

Sint Martinus en 
Catharina Labouré 
krijgen Bieb op school 

Wethouder Thijs van Es opende op 2 april op
de basisscholen Sint Martinus en Catharina
Labouré een Bieb op school. De biebs zijn
samen met De Domijnen ingericht en bedoeld
om kinderen op jonge leeftijd enthousiast te
maken voor het boek. 

Nieuw in De Haamen: 
sportief wandelen

In groepsverband bewegen is goed voor lichaam,
geest én sociale contacten. Voldoende bewegen
werkt bovendien preventief. Het voorkomt 
ziekten en de verergering daarvan. Ook draagt

bewegen bij aan de zelfstandigheid en gezond
ouder worden. De Haamen biedt diverse
sport- en beweegactiviteiten aan voor men-

sen van alle leeftijden. Ook voor de doelgroep
50+ zijn er in De Haamen tal van activiteiten, zoals
Sport & Spel, Fit & Vitaal, Recreatief Zwemmen en
Bijzonder Gewoon. En vanaf donderdag 9 mei start
De Haamen ook met sportief wandelen.

Sportief wandelen is één van de meest een-

voudige sport- en beweegvormen om aan

conditie en uithoudingsvermogen te werken. Bovendien is

wandelen laagdrempelig waardoor het voor alle leeftijden

en niveaus makkelijk is om (meer) te gaan bewegen. 

Walking Limburg
Sportief wandelen wordt in samenwerking met Walking 

Limburg opgezet en uitgevoerd. Dat wil zeggen dat een

speciaal opgeleide en gecertificeerde trainer van Walking

Limburg de wandelactiviteiten verzorgt. De trainer kan

zowel valide deelnemers als deelnemers met een fysieke

beperking, chronisch ziekte of weinig conditie begeleiden.

Denk hierbij aan mensen die na revalidatie (weer) willen

starten met wandelen, mensen met fibromyalgie, diabetici,

COPD, overgewicht of hart- en vaatziekten.  

De trainingen zijn bedoeld voor 50-plussers die in groeps-

verband wandeltrainingen willen doen. Mensen met een

fysieke beperking, chronische ziekte of aandoening zijn

ook van harte welkom. Voordat u aan de trainingen begint,

wordt samen met u bekeken op welk niveau u kunt beginnen.

De lessen vinden elke donderdag plaats tussen 10.00 en

11.00 uur, met uitzondering van feestdagen en vakanties.

Kosten
- Losse les: € 3,85 (eerste kennismakingsles is gratis)

- Knipkaart (10 lessen): € 34,55

- Eenmalige kosten: € 2,00

Informatie en aanmelden:
De Haamen (De Haamen 1, Beek) 

T : 046 436 01 80  

E : info@dehaamen.nl

W : www.dehaamen.nl

(Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op om u aan

te melden.)
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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 onder-

tekende 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 inschrijven

bij het steunpunt, het aan-

vragen van het aanvraag-

formulier of het invullen van

het aanvraagformulier 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.

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 MFC ’t Raodhoes

Musschenberg 101 in Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

mantelzorgwaardering. Als

het maximaal beschikbare

budget voor de mantelzorg-

waarderingen wordt over-

schreden, kan het zijn dat

niet alle aanvragers in aan-

merking meer komen voor

een mantelzorgwaardering. 

Wanneer wordt er 
uitbetaald?
Uw aanvraag wordt vanaf 

1 mei 2019 in behandeling

genomen. Er wordt ge-

streefd om de uitbetaling

van de mantelzorgwaarde-

ring voor 1 augustus 2019

te laten plaatsvinden.

mei 2019 - NB no. 5:Layout 1  17-04-2019  07:49  Page 32



De heer Hurenkamp ontving het lintje uit handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin. 

De heer Hurenkamp krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn maar liefst 17 jaar durende 

gemeenteraadslidmaatschap. In die functie heeft hij zich geruime tijd, onafgebroken, voor de 

samenleving ingespannen. Burgemeester Van Basten-Boddin: “Ger Hurenkamp was een betrokken

raadslid die opkwam voor de sociaal zwakkeren en zich daarvoor heeft ingezet.”

Hurenkamp was vanaf maart 2002 raadslid voor de partij BBB-NDB. Zijn aandachtsgebied als

raadslid waren de zogenoemde grondgebonden zaken. Als dank voor zijn verdiensten als volks-

vertegenwoordiger ontving hij uit handen van de burgemeester de versierselen die horen bij zijn benoeming.

Raadslid Ger Hurenkamp benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
Raadslid Ger Hurenkamp werd op donderdag 21 maart  tijdens de gemeentelijke
raadsvergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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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).

• Zwemvrijwilliger SGL / Zwembad de Haamen (V1139)

Voor de SGL dagbesteding in zwembad De Haamen in Beek

zoeken we een aantal vrijwilligers die een dagdeel mee wil-

len helpen met verschillende activiteiten.

• 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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Vegen centrum 
Het centrum van Beek wordt iedere vrijdag geveegd.

Tot het centrum behoren de volgende straten: 

Elsstraat, Heirstraat (gedeeltelijk), Markt, Marktstraat,

Burg. Janssenstraat (gedeeltelijk), Wolfeyde, 

Maastrichterlaan (gedeeltelijk), Raadhuisstraat, 

Stationstraat (gedeeltelijk) en de weg van de parkeer-

plaats voor het gemeentehuis.

Goten vegen
De goten worden negen keer per jaar geveegd. Het vegen van de goten gaat makkelijker als er geen auto’s voor 

geparkeerd staan. In onderstaand schema leest u op welke dag van welke week de goten bij u in de buurt worden geveegd. 

Let op: als er sprake is van sneeuwval en/of vorst dan kan van de geplande weken worden afgeweken.

Neerbeek Maandag, week: 12, 16, 21, 27, 35, 40, 45, 50

Spaubeek Dinsdag, week: 12, 16, 21, 27, 35, 40, 45, 50

Proosdijveld Noord / Beekerhoek Woensdag, week: 12, 16, 21, 27, 35, 40, 45, 50  

Proosdijveld Zuid / Molenberg / Geverik Donderdag, week: 12, 16, 21, 27, 35, 40, 45, 50

Gebied tussen Prins Mauritslaan - Bourgognestraat Vrijdag, week: 12, 16, 21, 27, 35, 40, 45, 50

Gebied tussen Brugstaat-Bourgognestraat-Huynhof-Bosscherveldlaan Maandag, week: 13, 17, 22, 28, 36, 41, 45, 50

Groot Genhout / Klein Genhout / Kelmond Dinsdag, week: 13, 17, 22, 28, 36, 41, 45, 50

Extra vegen
Naast het vegen met wagens wordt er ook handmatig geveegd. De

markt wordt iedere woensdag na de weekmarkt handmatig geveegd.

Alle verharde fietspaden in Beek, Neerbeek, Spaubeek, Groot-

Genhout en Geverik worden geregeld handmatig geveegd. Ook 

bladeren worden bij overlast handmatig geveegd. En tijdens of na

calamiteiten, incidenten, carnavalsoptochten of festiviteiten wordt 

tevens machinaal of handmatig geveegd.

Schone straten in Beek
Om de straten in Beek schoon te houden, wordt er jaarlijks een veegprogramma opgesteld. Het komende
jaar ziet het veegprogramma er als volgt uit.
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Datum: Dinsdagmiddag 28 mei van 13.30 uur - 15.30 uur,
inloop vanaf 13.00 uur.

Thema: Wat als je naaste ziek wordt?’ - nuttige informa-
tie en herkenning.

Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek, 
aula bereikbaar via parkeerterrein

Op dinsdag 28 mei bent u van harte welkom op een informa-

tieve bijeenkomst rond het thema ‘Wat als je naaste ziek

wordt?’ Tijdens deze middag vertelt een ervaringsdeskundige

een persoonlijk verhaal en komt ook een professional aan het

woord. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen

en het uitwisselen van ervaringen. Herkenning en leren van

elkaar maakt het zorgen vaak minder zwaar.

Datum: Maandagmiddag 17juni van 13.30 uur - 15.30 uur,
inloop vanaf 13.00 uur.

Thema: ‘Stil staan bij uw eigen wensen, 
u verdient het!’

Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek, 
aula bereikbaar via parkeerterrein

Voor maandag 17 juni hebben we een creatieve middag 

gepland voor mantelzorgers met een gezellige muzikale 

omlijsting. Even gaat alle aandacht uit naar uzelf en mag u tijd

nemen om op creatieve wijze stil te staan bij uw eigen 

wensen, dromen of verlangens. Onder begeleiding van 

professionals wordt u op een leuke manier uitgedaagd om

aan de slag te gaan en uw wensen vorm te geven.

Aanmelden zeer wenselijk maar niet verplicht via Astrid Vermeulen mantelzorg@piw.nl
of via telefoonnummer  06-54 26 36 67 Erica Daams trainer tijdens de bijeenkomsten.

Noteer ook alvast de middagen van 2 september, 17 oktober en 18 november in uw agenda voor de mantelzorgbijeenkomsten

na de zomer.

Themabijeenkomsten van steunpunt mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun naasten. Het zorgen voor iemand die ernstig ziek is of 
hulpbehoevend, is enorm belangrijk maar soms ook belastend. De gemeente Beek en Partners in Welzijn
kunnen u daarbij ondersteunen. In mei en juni staan weer twee bijeenkomsten voor mantelzorgers op
het programma, waar u andere mantelzorgers ontmoet en ondersteund wordt door professionals.
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Partners in Welzijn (her)opent 
samen met Wethouder van Es 
kantoor Molenberg

Meer info

Vrijdag 22 maart werd bij Partners in Welzijn in Beek, 
in het bijzijn van een afvaardiging van het college van B&W van 
de gemeente Beek en een aantal samenwerkingspartners, 
het pand aan de Molenstraat heropend.
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Bekijk de voorwaarden op www.makadobeek.nl/GaiaZOO

2E KAART GRATIS VOOR

GAIAZOO BIJ MAKADO

Spaar vier

verschillende 

actiestickers en 

beleef samen een 

onvergetelijke 

dag in 

GaiaZOO!

Ontvang

vanaf 1 mei 

bij besteding van 

€15,- of meer in 

Makado Beek één 

actiesticker
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