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Van de Redactie
En we zijn aanbeland in juni.
Vrijdag 21 juni start de zomer. De Telegraaf meldt
het volgende: Komende zomer wordt droger,
zonniger en heter dan normaal. (Nu kan het wel zo
maar zijn dat het diezelfde weerman is die een
strenge winter met Elfstedentocht voorspelde…)
Ik zou zeggen: Hamster nu al ijs, ventilatoren, airco’s en een zwembad
voor in de tuin. Voordat men het weet, zitten we midden in de tropen en is
alles uitverkocht.
Voor degenen die allerlei activiteiten organiseren, een tip:
De volgende uitgave van de Nuutsbaeker komt in de eerste week van juli en
daarna pas in september. (Ook de redactie heeft wel eens een vakantie nodig)
Zorg dat u voor 9 juni a.s. uw activiteiten bij ons meldt. Het zou jammer zijn
dat evenementen die in juli/augustus plaatsvinden, buiten de boot vallen.
Ook deze maand zijn er weer allerlei leuke dingen te doen.
Zo kan men op 30 juni naar maar liefst 3 garagesales/rommelmarkten.
En om de innerlijke mens te versterken kan men diezelfde dag naar Genhout
waar elke inwoner bakt…
Bovendien staan deze maand een aantal mooie sportevenementen op het
programma. Om in vorm te blijven organiseert IVN Spau-Beek twee avondwandelingen.
Een dikke proficiat is op zijn plaats voor alle lintjesdragers, maar ook zeer zeker
voor de nieuwe koning van schutterij St. Laurentius, John Wachelder.
Een aanrader en interessant om te lezen is het verhaal van Gabbi Kraal,
een KOPP kind.
U ziet, juni is geen saaie maand. Ren, loop, wandel of fiets genoeg in juni,
dan kunt u tijdens de tropenweken met een gerust hart “niks doen”.
Geniet in het zonnetje van deze Nuutsbaeker.
Denk maar aan de volgende spreuk: Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli
nog blij. (en vergeet vooral niet te hamsteren voor die tropische dagen)
Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie
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Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

34
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De Nuutsbaeker in data

Meesterslager gespecialiseerd in:
BARBECUE, BUFFETTEN,
BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN

Inleveren kopij Verschijningsdatum
9 juni 2019
11 aug. 2019
8 sept. 2019
13 okt. 2019
10 nov. 2019
15 dec. 2019

2

week 27 - 2019
week 36 - 2019
week 40 - 2019
week 45 - 2019
week 49 - 2019
week 1 - 2019

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

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl

juni 2019 - NB no. 6:Layout 1

22-05-2019

07:25

Page 3

Heel Genhout bakt...
Op zondag 30 juni om 9.00 uur aanstaande trekt traditioneel
de processie door de straten van Genhout. Als slagroom op
de taart zorgt de Stichting Alpe du Genhout, na de processie
en de openluchtmis, voor het jaarlijkse tuinfeest naast de kerk.
We trappen af met een openlucht concert van onze eigen
fanfare Sint Antonius. Daarna zal DJ Ritchie Motké er
zoals altijd een feestje van maken.
De Hubertuskerk zal open zijn om iedereen in de gelegenheid
te stellen om ons rijke religieuze en culturele erfgoed te bekijken. Een parel in ons dorp, onze gemeente en streek. Een
aanrader ook voor familie en vrienden van buiten Genhout.
Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd. Aan het buffet bij
de pastorie zijn diverse lekkernijen verkrijgbaar, variërend van
koffie met vlaai tot barbecue. Bijzonder is de bierproeverij die
wordt aangeboden door Guillaume Vroemen met een speciaal
verrassingsbier.
Voor onze jongere dorpsgenoten zal er o.m. een
springkussen zijn.
Als kers op de taart komt ‘Heel Holland
bakt’-deelnemer Cas Wolters ons
vanaf 13.00 uur laten zien hoe je van een
taart een waar juweeltje maakt. Iedereen
die het programma ‘Heel Holland bakt’
heeft gezien, kent deze sympathieke
bakker uit Sint Odiliënberg. De door Cas
gebakken en versierde taart zal in een
tombola samen met andere prijzen worden verloot! En als we deze topper dan
toch in Genhout hebben, dan laten we
hem graag jureren.
De kinderen krijgen de kans cupcakes te
versieren. Cas zal bepalen wie zich
‘cupcakeversierder 2019 van Genhout’
mag noemen.

Daarnaast geeft de bekendheid van Cas hem de kans om te
laten zien dat een auditieve beperking zeker geen succesbeperking hoeft te zijn. Hij is bestuurslid van de Stichting
‘Limburg hoort zo’. Deze stichting heeft als doel om dove- en
slechthorende mensen met elkaar in contact te brengen en
activiteiten te organiseren in Limburg. Kijk maar eens op hun
website: www.limburghoortzo.nl
Kortom:
het belooft weer een feestje te worden. Voor jong
en oud. Met allerlei ingrediënten. Maar met als
belangrijkste ingrediënten het samenzijn en de
gezelligheid. Elkaar ontmoeten en herkennen of
leren kennen. Mis het niet en zet de datum alvast
in uw agenda en op de gezinskalender.
Graag tot dan!

WIJ ZOEKEN

’S
COLLEGOA
NINGALLROUND W
RS
STOFFEERDE

OOK
? WE ZOEKEN
GEEN ERVARING
EERDERS!
FF
TO
GS
IN
LEERLING WON

WONINGINRICHTINGDEZON.NL

BAKKERIJ MARTENS IS PARTNER VAN DE 90’S MAA

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 08.00 - 18.00 uur • Wo. Do. Vr.: 08.00 - 18.00 uur • Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur
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Lintjesregen in Beek
In Beek kregen het afgelopen jaar maar liefst negen mensen een
Koninklijke Onderscheiding.
Vijf van hen werden tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april jl.
onderscheiden. Vier andere bijzondere Beekenaren kregen op andere
bijzondere momenten een Lintje opgespeld.
Kent u iemand die volgens u ook een onderscheiding verdiend?
Geef dit dan voor 15 juni door aan het bestuurssecretariaat van de gemeente
Beek: 046-4389353.
VERDIENSTEN GEDECOREERDEN

uitkomst voor dunbevolkte gebieden
waar de grote busmaatschappijen geen
rendabele busdiensten meer voorzien.
De heer Knops was tevens van 2007 tot
en met 2013 secretaris van de Sociëteit
Beeker Vriendenkring.

Rosemarie Wijnen-Thomassen
Rosemarie Wijnen-Thomassen is op
26 april benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Ze ontving het lintje onder meer omdat
zij 35 jaar geleden een damesgymclub
oprichtte, al meer dan dertig jaar
bestuurslid en vicevoorzitter is van
buurtvereniging Dorpstraat en zich al
meer dan 20 jaar inzet voor de parochie
Heilige Laurentius. En ook de fanfare,
schutterij of de voetbalclub in
Spaubeek kunnen altijd een beroep
doen op mevrouw Wijnen.
En dan zijn we er nog niet, want naast
haar werk als gymdocente op de
Innovoschool De Pyler, zet zij zich
buitenschools in om kinderen te begeleiden naar verschillende activiteiten
zoals atletiekwedstrijden, judodemonstraties en clinics voor skaters.

4

Pascal Nijsten

Twan Hennen

Pascal Nijsten is op 26 april benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding omdat
hij al meer dan 20 jaar bestuurssecretaris is van voetbalvereniging Spaubeek.
En ook andere verenigingen mogen altijd op zijn inzet en expertise rekenen.
Naast werkzaamheden voor de voetbalvereniging is Pascal Nijsten tevens penningmeester van carnavalsvereniging
De Kwakkerte. Daarnaast maakt hij deel
uit van het dagelijks bestuur van
Multifunctioneel Centrum (MFC)
Spaubeek, wederom in de hoedanigheid
van penningmeester. Ook houdt hij zich
bezig met het beheer van het MFC.

Twan Hennen is op 26 april benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zette zich 17 jaar in als vrijwilliger bij
carnavalsvereniging De Kwakkerte.
En ook bij het Oranje Comité, fanfare
Sint Caecilia Spaubeek en schutterij
Sint Laurentius is de heer Hennen zeer
actief en betrokken. Daarnaast geeft
hij al 18 jaar lang belangeloos les als
theorie-instructeur voor rijexamens.

René Knops
René Knops is op 26 april benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving het lintje omdat hij al 25 jaar
voorzitter is van de stichting Gemeenschapshuis Neerbeek. Daarnaast is hij
initiatiefnemer van De Wensbus in Beek.
De Wensbus, waarvan er inmiddels
twee in onze gemeente rijden, is een
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Deze lessen geeft hij aan mensen met
beperkingen, faalangst of leerproblemen. De heer Hennen is tevens vrijwilliger bij het kerkbestuur van de parochie
Heilige Laurentius.

Elly Roebroek-Keulers
Mevrouw Roebroek-Keulers is op
26 april benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Zij was meer dan 20 jaar bestuurslid
binnen de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond. Ook was zij meer dan
15 jaar lid van het Algemeen Bestuur
van het waterschap Roer en Overmaas.
Daarnaast was mevrouw Roebroek
gedurende twee jaar lid van het
Federatiebestuur Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland. Naast
haar inzet voor de agrarische sector en
het waterschap zet mevrouw Roebroek
zich sinds 2004 in voor de Beekse gemeenschap als commissie- en raadslid
binnen de gemeente Beek.
Echtpaar Benink
Mevrouw Joyce Benink-Jager en de
heer John Benink zijn op 16 november
jl. benoemd tot Leden in de Orde van
Oranje-Nassau.
De echtelieden ontvingen het lintje
omdat zij al meer dan veertig jaar actief
lid zijn van honk- en softbalvereniging
Cheetahs. Mevrouw Benink gaf sinds
1978 maar liefst 29 jaar trainingen en
coaching. Sinds 1980 voert zij het wedstrijdsecretariaat. En van 1986 tot 2001
was zij secretaris van de vereniging.
Ook verzorgt zij sinds 1980 de inkoop
van de kantine en de catering voor diverse toernooien. En alsof dat allemaal
nog niet genoeg is, is mevrouw Benink
sinds 1982 een bekwaam scheidsrechter en sinds 2014 lid van de kolom
breedtesport van de KNBSB.

Ook meneer Benink is een toegewijd
vrijwilliger bij de Cheetahs. Hij is betrokken bij het onderhoud van de gebouwen,
de velden, de tribune en het spelmateriaal. Daarnaast is hij belast met het organiseren van weekendtoernooien en is
hij de contactpersoon voor ouders van
jeugdspelers. Vanaf 2005 is de heer
Benink scheidsrechter en coördinator
voor het opstellen van scheidsrechters
voor wedstrijden. Meneer Benink is
sinds 2005 voorzitter van de technische
commissie van de Cheetahs. En van
2001 tot 2014 was hij OMNI-bestuurslid
van zowel de Cheetahs als voetbalvereniging Neerbeek. Naast werkzaamheden voor de vereniging was de heer
Benink tevens voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool
De Kring en lid van de medezeggenschapsraad van Phillips. En sinds 2016
zet hij zich in voor de gemeente Beek
als lid van de stichting Adviesraad
Sociaal Domein.

Naast zijn inspanningen voor de
voetbalvereniging zette de heer Nijsten
zich ook in voor toneelvereniging
Ons Genoegen, hier hanteerde hij van
1983 tot 2003 de voorzittershamer.
Daarnaast is de heer Nijsten sinds 2008
actief lid van de stichting Genhout
Samen.

Jos Nijsten

Ger Hurenkamp

De heer Jos Nijsten is op 10 juni jl.
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Hij ontving deze onderscheiding omdat
hij zich sinds 1972 in diverse functies
heeft ingezet voor GSV ’28 in Genhout.
Van 1972 tot 1980 was hij actief jeugdleider en van 1977 tot 1982 jeugdvoorzitter en kartrekker van de verdere groei
van de voetbalvereniging. Een van zijn
grootste verdiensten was het opzetten
van jeugdkampen. Van 1982 tot 1985
was hij leider en grensrechter van het
eerste team en van 1992 tot 2003
mede-initiatiefnemer van de veteranen.
Ook was de heer Nijsten medeoprichter
van de damesafdeling binnen GVS’28.

Ger Hurenkamp is op 21 maart jl.
tijdens zijn afscheid als gemeenteraadslid bij de gemeente Beek
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Hij kreeg de Koninklijke Onderscheiding
voor zijn maar liefst 17 jaar durende
gemeenteraadslidmaatschap. In die
functie heeft hij zich geruime tijd,
onafgebroken, voor de samenleving
ingespannen. Dhr. Hurenkamp was
vanaf maart 2002 raadslid voor de partij
BBB-NDB. Zijn aandachtsgebied als
raadslid waren de zogenoemde grondgebonden zaken. Daarnaast heeft hij
zich tomeloos ingezet voor de sociaal
zwakkeren in de gemeenschap.
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Nieuw
sportaanbod
voor mensen
met een
verstandelijke
beperking
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Verzorgd wonen in het
stadspark van Sittard

Bijzonder in Beweging is een
stichting die beweegactiviteiten
organiseert voor mensen met een
verstandelijke beperking.
We organiseren wekelijks
40 activiteiten verspreid over de
provincie Limburg waar 500 tot
600 mensen aan deelnemen.
We werken met professionele
bewegingsagogen die worden
ondersteund door meer dan
100 vrijwilligers.
Provincie Limburg en vele
gemeentes in Limburg ondersteunen ons en onze activiteiten.
Daarnaast werken we intensief
samen met onder andere Huis
voor de Sport Limburg,
Iedereen kan Sporten,
Gehandicaptensport Nederland,
zorgpartners zoals Daelzicht,
Pergamijn, PSW en Radar,
Sportpark de Haamen, CIOS,
Jeugdfonds Sport, Ecsplore en
vele anderen.

d
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afdeling Beek en omstreken

G

IEDERE WOENSDAG EN
vanaf 6 april

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website of bel:
ELSresidentie | Tel. 046 - 46 000 40 | www.elsresidentie.nl
6

ZATERDAG AVOND
om 19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS
‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT
Met de opbrengsten bezorgen wij
onze leden 12 keer per jaar een
gezellige middag met koffie en vla,
een keer per jaar een uitstapje etc
waarvan wij de grootste kosten
dragen en de leden maar een zeer
kleine bijdrage hoeven te betalen.
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De SPORTINSTUIF in De Haamen
te Beek is van start gegaan op 15
mei en zal elke woensdagmiddag
plaatsvinden (met uitzondering
van de schoolvakanties).
Nieuwe deelnemers kunnen
elke week starten.
Doe je mee?
Locatie:
Tijd:

De Haamen, te Beek
15.00 - 16.00 uur

Bijzonder in Beweging neemt jullie
mee naar een verrassend beleef en
beweeg avontuur en laat jullie met
diverse leuke en uitdagende beweegactiviteiten en sporten kennis
maken.
Sport, spel en bewegen aanbieden
op maat staat hierbij centraal bij
onze bewegingsagoog.
Deze activiteit is zowel voor kinderen als voor volwassenen toegankelijk (eventueel in aparte groepen).
Doe jij ook mee?
Geef je snel op via
info@bijzonderinbeweging.nl
Telefoonnummer: +31 46 7370139
Voor het gehele aanbod in Limburg
kijk op www.bijzonderinbeweging.nl
Vind u het leuk om de bewegingsagogen te ondersteunen en te
werken als vrijwilliger met deze
bijzondere mensen? Laat het ons
weten!
Meld u aan als vrijwilliger via:
info@bijzonderinbeweging.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 minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.
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IVN Spau-Beek
Tussen 22 juni en 7 juli is bij
IVN Spau-Beek een avond wandeling /excursie;
OP ZOEK NAAR HET VLIEGEND HERT.
Het vliegend hert laat zich slechts
zien als de omstandigheden
gunstig zijn.
Het mag niet te hard waaien, de
temperatuur moet meer zijn dan
17 graden en hij vliegt pas uit
rond 22.00 uur in de schemering.
Afgelopen zomers zijn enkele
leden van IVN Spau-Beek op zoek
gegaan naar het vliegend hert; en
met succes. In de buurt van
Nagelbeek en Hegge is hij meermalen gespot.
We gaan deze zomer proberen of we dit succes wederom kunnen
herhalen. Wil je deze prachtige kever ook een keer in actie zien?
Stuur dan een mailtje, met onderwerp “vliegend hert” naar
rene.vdheuvel@gmail.com. Vanaf half juni ga ik de weersvoorspelling in de
gaten houden en zodra er goede omstandigheden voorspeld worden,
stuur ik u een mail en gaan we enkele dagen later op pad.
De wandeling start dus, afhankelijk van het weer, ergens tussen 15 juni en
15 juli om 21.00 uur op de parkeerplaats van het NS station in Schinnen.
Neem een zaklantaarn mee, want die hebben we zeker nodig.
Datum: wordt na aanmelding via mail bekengemaakt.
Start wandeling: 21.00 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt: NS station in Schinnen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

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

Immers ieder mens telt, ook U!!
Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl
Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

lassoo.nl
7
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Sportief genieten tijdens het 51ste OCI BFC
Na een geweldige jubileumeditie
in 2018, vindt ook in 2019
weer het OCI handbaltoernooi
van de Beekse
Handbalvereniging BFC
plaats.
Het toernooi vindt plaats op sportlandgoed de Haamen, op
het voetbalveld van VV Neerbeek en op het binnenterrein van
de atletiekbaan. De feesttent staat op de parkeerplaats voor
de sporthal.
Donderdag: Huldigingsavond

Vrijdag: Familietoernooi en Limburgse aovend
Op de vrijdagavond staat het familietoernooi op het programma. Ook hier is het ieder jaar weer een genot om te zien hoe
jong en oud elkaar op een sportieve wijze uitdaagt. Het familietoernooi gaat niet om winnen maar om Fair Play en vooral
veel gezelligheid!
‘s Avonds kun je in de feesttent terecht voor de Limburgse
aovend. Dit jaar hebben we een top programma met diverse
Limburgse artiesten zoals Big Benny, Remco Gaiteros, Jerome
Gelissen en een Duitse act ‘Nicolas Fünzig’.
Wederom een knaller van een line-up! De Limburgse aovend
start om 21.00 uur en de entree is gratis.

Op donderdag starten we rond 17.00 uur met de alom bekende verenigingsavond. Onder het genot van een heerlijke
(keuze)maaltijd, verzorgd door ons eigen ‘kookteam’ met in de
hoofdrol Yvonne Nijsten, Paul Lenssen en Jean Visschers,
worden de clubkampioenen gehuldigd. Dit jaar worden maar
liefst 3 senioren- én 3 jeugdteams van BFC gehuldigd. Bij de
senioren zijn dit het dames 2 team, o.l.v. Peter Cremers, het
dames 4 team o.l.v. Rob Damoiseaux en de heren 2 o.l.v Berry
Rekmans. Bij de jeugd staan de jongens B2 o.l.v. Stan
Dohmen, de jongens C1 o.l.v Koen Vliegen en Mirco Renna en
de meiden E2 o.l.v. Denise Peters op het podium.
De huldiging start om 19.00 uur.
Mis dit niet en kom jouw kampioenen feliciteren.

‘We wisten niet dat er
zóveel mogelijk is.’

Wat uw wensen ook zijn, onze ervaren teams helpen u
graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te
maken. Ga voor informatie naar dela.nl/beek of bel
046 206 05 97 voor een persoonlijk gesprek.
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veldhandbaltoernooi

donderdag 13 t/m zondag 16 juni
Een avond met de beste dance- en party classics uit de seventies, eighties en nineties. Een tijdperk om nooit meer te vergeten! De line-up voor deze avond bestaat uit Major Kay,
Benny Cool, DJ Tape en Cimack. Het belooft een top editie te
worden dus mis het niet! Ook deze avond is gratis entree en
start om 20.00 uur.
Op zondag is het toernooi tegen 15.00 uur weer ten einde,
maar niet voordat de B-jeugd (heren) t/m de senioren hun
spierballen hebben getoond.
De camping
Voor deelnemers aan het toernooi kan op vrijdag en zaterdag
overnacht worden op onze gezellige camping.
Meer informatie

Zaterdag & zondag:
Handballen & Dance classics

Alle actuele informatie vind je op onze
website:
www.hvbfc.nl/bfc-toernooi.nl
Of volg en like ons op Facebook
(bfctoernooi en handbalvereniging bfc)

Op zaterdag wordt als vanouds overdag het
jeugdtoernooi gespeeld.
Van de mini’s tot de (dames) B-jeugd nemen
de teams het tegen elkaar op.
En iedereen die een beetje bekend is met het
BFC toernooi, weet dat je zaterdagavond in de
feesttent moet zijn.

Jij komt toch ook?!

Met sportieve groet,
HV BFC en Toernooicommissie HV BFC

Het thema voor de zaterdag-feestavond is
‘Dance Classics’.

Altijd een
scherpe
hypotheekrente

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

door meerdere aanbieders

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

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

www.electrolemmens.nl

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op

gratis
oriëntatiegesprek

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat
17
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Ik ben een KOPP kind
Op facebook kwam ik het verhaal van
Gabbi tegen. Haar verhaal over de gevolgen van het opgroeien in een KOPP
gezin. KOPP staat voor Kinderen van
Ouders met Psychiatrische Problemen.
Gabbi, een van onze Beekse inwoonsters, is heel open over de gevolgen die
het opgroeien in een gezin waarvan een
van de ouders psychiatrische problemen heeft, voor haar heeft betekend en
nog steeds betekent.
Ik was onder de indruk van haar verhaal
en vroeg of ik haar mocht interviewen
voor de Nuutsbaeker.

Ze kan zich nog goed herinneren dat ze
4 jaar oud was en naar Swiebertje zat te
kijken. “Wat doet mam gek?” vroeg ze.
Blijkbaar had haar moeder gedronken,
maar niemand gaf haar antwoord,
niemand zei er iets over. Toen Gabbi op
de lagere school zat werd haar moeder
regelmatig op- genomen in Vijverdal
(psychiatrisch ziekenhuis) of op de
psychiatrisch afdeling van het ziekenhuis of in Welterhof (verslavingszorg).
Niemand legde haar iets uit. En dat
betekent dat je je als kind zelf vragen en
antwoorden ging bedenken. “Lag het
aan mij? Deed ik iets niet goed?”
Tijdens haar Middelbare school tijd
was moeder manisch depressief
(stemmingswisselingen). In eerste
instantie dacht Gabbi dat haar
moeder toneel speelde. De ene dag
vrolijk en de andere dag depressief.
“Als kind begreep ik dit niet, hoe
kan dat?
Als ik thuis kwam van school en de
gordijnen waren dicht dan wist ik
hoe laat het was.” Ze hoefde maar
in de ogen van haar moeder te
kijken en dan wist ze genoeg. Dan
had ze gedronken en zichzelf niet of
nauwelijks verzorgd. Zo vond ze
haar moeder regelmatig.
Op de middelbare school ging haar
zus het huis uit en haar broer naar
de Marine. Elke dag kwam ze thuis
met de gedachte, wat tref ik nu
weer aan. Deze periodes waren
heel zwaar. Haar moeder heeft een
paar keer zelfmoord proberen te plegen.
Gabbi heeft dit gezien. Ze namen haar
dan mee, maar niemand vroeg aan
Gabbi hoe het met háár ging.
“Er was een constante dreiging, wat tref
je aan, wat heeft ze gedronken?
Waar wordt ze nu weer ergens op straat

Gabbi vertelde dat haar moeder vermoedelijk na de geboorte van Gabbi een
post natale depressie heeft gehad. Maar
daar werd vroeger geen aandacht aan
geschonken.
Gabbi was de jongste uit een gezin van
4 kinderen.

gevonden? Of ze belden vanuit het ziekenhuis dat mam zoek was en dan werd
ze later gevonden langs de spoorlijn.
Dit is verschrikkelijk om mee te maken.
Ik kon nooit iemand mee naar huis
nemen. Ik schaamde me en sprak er
maar niet over.”
Als ik niks meer kon zeggen
En overmand werd door verdriet
Dan sloot ik mijn ogen
Dat iemand dit zag, wilde ik niet
Zo kon ik overleven
Hield ik mezelf op de been
Maar ik voelde me zo vaak
Verloren, verschrikkelijk eenzaam
En alleen
Soms waren mijn gedachtes
zo donker
Als een nacht zonder de maan
En was ik zo vreselijk bang
Dat je bij me weg zou gaan
Ik wilde niet worden zoals mijn moeder
Manisch en gek in haar hoofd
Dan zou ik mijn gezin verlaten
Want dat had ik mezelf beloofd
Maar hoe moet je delen
Als je dat nooit hebt geleerd
En de angst te worden verlaten, en nooit
goed genoeg
De koning is die regeert
Een KOPP kind ben ik
Voor het leven
Nare herinneringen staan gegrift in mijn
geheugen
En de vraag: hoe is het met je?
Oh goed hoor...
Heb ik vaak beantwoord
Met die leugen
(gedicht gemaakt door Gabbi Kraal)

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?
WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,
ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN
10

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Het verhaal van Gabbi Kraal (56 jaar)
Gabbi vertelt dat als je jonger bent en
nergens antwoorden op krijgt je jezelf
van alles gaat verwijten.
Toen ik ouder werd, begreep ik dat ik er
niets aan had kunnen doen. Maar
toch…
“Twee jaar geleden zei mijn lichaam,
nu is het genoeg en ben ik letterlijk omgekiept”.
Gabbi’s lichaam gaf aan dat er iets niets
in orde was. Lichamelijk bleek ze volledig gezond. Dus moest het geestelijk
zijn.
“Ik voelde me totaal leeg van binnen.
Via een kennis kwam ik bij een Rouw-en
Traumatherapeute.
Ik wist dat ik naar mijn kern moest gaan.
Tijdens de eerste sessie dacht ik oké,
iets vertellen over mijzelf en dan zal het
goed zijn.
Maar gaandeweg de therapie werd ik
geconfronteerd met mijn verleden.
Dat ik geen moeder heb gehad. Het was
lastig om tot dat besef te komen en het
verdriet te voelen. Het deed pijn.

De therapeute zei, schrijf het op wat je
voelt. Ik snap nu waarom ik bijvoorbeeld
altijd zo bang ben geweest. Ik raakte in
paniek als ik alleen was. Ik was als kind
te vaak alleen gelaten. Ik was altijd bang
om zo als mijn moeder te worden.
Ik had nooit geleerd om aandacht aan
mezelf te geven. Ik was altijd bezig geweest met de ander.
En langzaam begon ik te voelen waar
dat vandaan kwam. Ik had zo lang geleerd om dingen weg te duwen en altijd
maar te lachen en nooit confrontaties
aan te gaan. Overal voor weglopen.
Altijd onzeker en nooit complimenten
durven te ontvangen. Altijd bang om
mensen te verliezen. Je bent beschadigd en hebt geleden onder het feit dat
je je niet hebt kunnen ontwikkelen zoals
een kind zich eigenlijk zou moeten ontwikkelen. Ik was niet goed genoeg om
iemand te zijn.
Het was zwaar om dit te gaan voelen,
maar ik heb het gedaan en leerde met
mezelf om te gaan. De angst los laten
om zo te worden als mijn
moeder. Ook ik mag slechte
dagen hebben. Ik mag zijn
wie ik ben!
En nu weet ik ook dat mam
er ook niets aan heeft
unnen doen, ze was heel
erg ziek.
Uiteindelijk is ze gestorven
aan een hartaanval.
Het lichaam was op.”
Gabbi had inmiddels veel
over haar verleden geschreven en verwerkte dit
in een door haar zelf geschreven en gezongen lied
The Lonely Child.
Ze werd gevraagd om dit
lied live op een lezing over
KOPP kinderen te zingen.

“Toen besefte ik pas, ik ben een KOPP
kind. Dat was mijn moment van erkenning en herkenning.”
Gabbi hoopt dat door het delen van haar
verhaal of het beluisteren van haar lied,
kinderen en/of volwassen zich herkennen. En zich realiseren dat ze niet de
enigen zijn.
Voor wie meer wil weten over KOPP kinderen verwijst Gabbi naar de Stichting
Labyrint In Perspectief of de Stichting
KOPP en Schouders of naar het boek:
Ik wil jullie iets vertellen, praten met kinderen over psychische problemen van
hun ouders, geschreven door Karen
Glistrup-Pia Olsen. Te bestellen bij uitgeverij ‘In de Wolken’.
Via onderstaande link is het lied The
Lonely Child te beluisteren:
https://youtu.be/i6bwp_Foo80
Luca Schaeks maakte de video. Mooi in
beeld gebracht hoe The Lonely Child
zich voelde...
Sylvie Gulikers

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT
Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak)
Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een bibliotheek bij u
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

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

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

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

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

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

Kabouter Zomerfeest

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99

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

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Jullie komen toch zeker ook op 30 juni 2019?

Op zondag 30 juni aanstaande organiseert
speeltuin de Kabouter weer haar
Kabouter Zomerfeest van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn festiviteiten voor jong en oud.
Voor de kinderen is er een gratis spellencircuit en springkussen. Op de straat is er een rommelmarkt, waar voor
elk wat wils te koop is. In de speeltuin staat de feesttent,
waar u voor een hapje en een drankje en natuurlijk een
lekker stuk vlaai terecht kunt.
De kinderen kunnen zich tegen een geringe vergoeding
laten schminken en er kan meegespeeld worden met
onze bekende vissenrace.
Heeft u interesse om een marktkraam voor de rommelmarkt te huren? De marktkramen inclusief dekzeil kosten
€ 7,50 per 2 meter.
Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar speeltuindekabouter@hotmail.com of telefonisch contact op
nemen met telefoonnummer
06-29025171.
Speeltuin De Kabouter ligt in de rustige en veilige straat
‘Burgemeester Eussenlaan nr.43’. Deze straat wordt in de
volksmond ‘De Zelfkant’ genoemd, omdat de oorspronkelijke bewoners hun huizen in eigen beheer bouwden of
lieten bouwen.
Deze speeltuin is opgericht in 1960. Dit op initiatief van
meerdere Spaubekenaren, die veelal werkzaam waren in
de mijnbouw. De toenmalige gemeente Spaubeek stelde
de grond ter beschikking. De oprichters bouwden met
hulp van andere vaklieden een speeltuin met speeltoestellen naar eigen ontwerp. De toenmalige Staatsmijnen
stelden de materialen – hoge drukleidingen etc. als zogenaamd verschroot – ter beschikking.
In 1997 is de speeltuin opnieuw ingericht, ook weer
dankzij de hulp van vele vrijwilligers en met financiële
steun van de gemeente Beek.
In 2014 is de speeltuin ook toegankelijk gemaakt voor
kinderen met een lichamelijke beperking.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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t met rommelmarkt in Spaubeek
Jaarlijks is de speeltuin geopend van Paaszaterdag tot en
met de laatste zondag van de herfstvakantie en wel dagelijks van 11.00 tot 19.00 uur.
In het voor- en najaar wordt de speeltuin eerder gesloten,
namelijk zodra de schemering intreedt.
Er is in de speeltuin geen toezicht aanwezig.
Bij de poort in de mededelingenkast hangen de huisregels
en wordt de indeling van de speeltuin duidelijk gemaakt.

Het bestuur vindt het belangrijk om in Spaubeek
jaarlijks activiteiten te organiseren, zoals:
- op paaszaterdag paaseieren rapen samen met de
paashaas, tevens is deze dag de opening van het
speeltuinseizoen;
- in juni het kabouterzomerfeest (dit jaar zondag 30 juni);
- in november de Sint Maartensoptocht met Sint Maarten
als romeinse soldaat te paard en de mantel delende met
de bedelaar, waarbij de optocht eindigt bij het
vreugdevuur bij boerderij Janssen.
Tevens wil het bestuur alle vrijwilligers danken
zoals diegenen:
- die dagelijks zorgen voor een schoon toilet, het ledigen
van de prullenbakken etc., zodat de speeltuin er netjes
uitziet en het openen en sluiten van deze unieke
speelgelegenheid;
- die helpen bij een van onze activiteiten en overige handen spandiensten;
- die helpen bij onze jaarlijkse donateursactie
(de collectanten);
- die een oogje in het zeil houden (buurtbewoners);
- die de Sint Maartensoptocht een warm hart toedragen
o.a. boerderij Jansen voor het beschikbaar stellen van
hun stal en akker, de schutterij voor de muzikale
opluistering met hun mooi verlichte trommels, de
kapelaan en de koster van de Sint Laurentiuskerk,
St. Maarten samen met de bedelaar voor het uitbeelden
van het Sint Maartensverhaal;
- die ons sponsoren zoals Supermarkt de Spar met het
paaseieren rapen en het gezond snoepgoed bij het
Sint Maartensgebeuren, Bakkerij Van den Bongard met
heerlijke vlaai bij het Kabouter Zomerfeest, de inwoners
van Spaubeek die speeltuin De Kabouter bij onze
jaarlijkse rondgang niet in de kou laten staan.
U allen zorgt er voor, dat Speeltuin De Kabouter nog lang
bewaard zal blijven!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Speeltuin de Kabouter

Natuurgeneeskundige

Gezondheid Energie Wel-Zijn

Greetje Heus

Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?
Heb je klachten die jou afremmen of juist
te hard laten doorrennen?
Heb je het gevoel dat het anders moet;
en hoe dan?

E.E.N.® therapeut
Lid beroepsvereniging VBAG
en
koepelorganisatie RBCZ

Bel me vrijblijvend of kom eens langs met jouw vraag,
klacht of ziekte.
Dan kunnen we samen bekijken wat ik voor jou kan betekenen.
Mobiel: 06 - 221 404 09
www.natuurgeneeskunde-beek.nl
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Garageverkoop in Beek
Op zondag 30 juni a.s. organiseert Drumfanfare
Irene/Lucia Beek voor het 3e jaar de garagesale
in Beek.
Een garageverkoop is een makkelijke manier om 2e
hands spullen te verkopen, gedurende een vastgestelde
tijd vanuit je eigen tuin, oprit of garage. Je hoeft geen
dure stand te huren en te slepen met de spullen naar
een rommelmarkt.
Heerlijk vanuit je luie stoel
in je eigen tuin, vanaf je
eigen oprit of garage
leuke spullen verkopen.
En omdat Drumfanfare
Irene/Lucia Beek dit jaar
haar 65-jarig jubileum viert, is
er voor iedere 25e deelnemer
een lekkere traktatie gereserveerd die op zondag 30 juni
aan huis bezorgd wordt.
De deelnemende straten zijn:
Achter de Beek , Achter de Kerk, Adsteeg t/m nr 26.,
Annastraat, Bosserveldlaan, Bourgognestraat,
Broekhovenlaan, Burg. Janssenstraat, Burg. Lemmensstraat,
Cortenpad, Erenfriedstraat, Frederikusstraat, Frumarcostraat,
Gasthuissteeg, Gerbergastraat, Giselbertstraat,
Gozewijnstraat, Hoolstraat, Johannesstraat, Kapl.
Wijnensingel, Klinkeberglaan, Lammerbrug, Luciastraat,
Mariastraat, Pater Kusterspad, Peter Treckpoelstraat,
Reinaldstraat, Reinierstraat, Remigiusstraat, Roebroekpad,
Rosastraat, Sicofstraat, Sint Martinusstraat, Smedestraat,
Stasstraat, Stegen, Theobaldstraat, Visscherssteeg,
Wesselinusstraat, Zuster Kubornpad

Deelname aan deze garagesale kost € 7,50.
Dit bedrag is opgebouwd uit reclamekosten en een gedeelte
sponsoring voor de organiserende vereniging.
De betaling kan op 2 verschillende manieren geschieden:
1) Door inlevering van contante betaling in een gesloten
envelop met daarop uw NAAM, ADRES + HUISNUMMER
bij:
- Miranda de Jongh-Sanders, Stasstraat 29 in Beek
- Pedicurepraktijk Foot Care 4 All,
Burg. Janssenstraat 3a in Beek
2) Door overmaken op Rabobank rekeningnummer
NL26RABO0104906154 t.n.v D&M Irene/Lucia Beek.
Vergeet hierbij niet uw NAAM + ADRES te vermelden.

Woont u in een van de deelnemende straten en wilt
u nog graag deelnemen?

De lijst met deelnemende adressen wordt geplaatst op de
website www.irenelucia.nl VANAF 26 juni a.s. en ligt op z
ondag 30 juni bij diverse verkoopadressen in Beek, zodat
men tegelijkertijd een routebeschrijving heeft.

Inschrijven kan nog t/m zondag 23 juni door een mail te
sturen naar: infoirenelucia@gmail.com en hierbij uw naam,
adres en huisnummer te vermelden.

Je bent van harte welkom!

Het secretariaat zal u dan z.s.m een bericht terug sturen ter
bevestiging.

Beleefd uitnodigend,
Bestuur en leden Drumfanfare Irene/Lucia Beek

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
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€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering
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Nederlands Kampioenschap Rolstoelhandbal
Sportlandgoed de Haamen in Beek 16 juni 2019
Uniek evenement in Beek!
Het BFC
Rolstoelhandbalteam
zal op zondag 16 juni
2019 voor de eerste
keer in Beek het
NK Rolstoelhandbal
organiseren. Tijdens spannende voorrondes,
in de vorm van toernooien, strijden nu de
4 beste teams voor de landstitel.
De teams Quintus 1 en Quintus 2, CSV en
SEW maken onderling uit welk team het beste is van
Nederland. De wedstrijden, onder leiding van de Europese
Rolstoelhandbal scheidsrechters Koldobieke Ramos en
Tim Dijks (ook BFC), beginnen om 11.00 uur.
Tijdens de pauze is er een heuse “interland” tussen BFC
rolstoelhandbalteam en het Wheelchair Liège van de universiteit van Luik. Tijdens deze demowedstrijd kunt u de
Beekse rolstoelhandballers in actie zien en we hopen natuurlijk dat u ons komt aanmoedigen!

Ben u geïnteresseerd in rolstoelhandbal?
U kunt vrijblijvend aan een training komen deelnemen.
Rolstoelhandbal is voor volwassenen met een fysieke
beperking en wordt gegeven door deskundige en ervaren
trainers.

De wedstrijddag duurt van 11.00 uur tot ± 15.00 uur.

Rolstoelhandbal is niet alleen voor minder-validen in een
rolstoel. Ook niet-rolstoelgebonden sporters kunnen deze
sport beoefenen (zoals geblesseerde sporters met
bijvoorbeeld een enkel, knie of heupblessure).

Hopelijk tot ziens op Sportlandgoed De Haamen!

Belangstelling?
Je bent altijd welkom!
De trainingen vinden plaats op het
Sportlandgoed de Haamen in Beek.
Het team traint op woensdag van
20.00-21.00 uur. BFC heeft rolstoelen
in eigen beheer, de sporter hoeft hier
niet zelf voor te zorgen.
De trainingen staan onder leiding van
Ivo Kusters, Lucien Toonen.
www.hvbfc.nl
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’n leven lang
Heunen...

‘n nieuw leven voor elk kapot sieraad
t Vakmanschap in eigen huis
t Vrijblijvende offerte vooraf aan de reparatie
t Sieraden repareren, ontwerpen, vermaken, vergroten of verkleinen
t Kijk voor onze reparatiemogelijkheden op
www.heunenonline.nl/reparaties

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

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

www.heunenonline.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

15e jaargang nr 6 ( juni/juli 1989)
... Ja, u leest het goed. Een dubbeluitgave van De
Nuutsbaeker (juni/juli). De jaarlijkse verspringing van de
vakantiemaand. Het heeft wel diepere gronden, maar
daarover later meer.
… Beek a/d Cöttelbaeck ---- Gundelfingen a/d Donau.
19 jaren Partnerstad.
Onder deze titel pakt de Nuutsbaeker paginagroot uit over
de feesten van 2,3 en 4 juni. Uiteraard verlucht met vele
foto’s van het festijn.
... Met veel tam-tam werd de hoofdsponsor van handbal
Caesar ingehaald. De finantiële ondersteuning van het
DELMACH bedrijf uit Nuth komt niet alleen het eerste
team, maar ook de jeugdteams ten goede.
En meteen was er een Delmach-Caesar kampioen bekend.
De meisjes van de club haalden de Nederlandse titel mee
naar Beek.
... Op het redactionele buro dwarrelde een brief van de Rijks
Universiteit Limburg naar binnen. Het was een nieuwe
hoogleraarsbenoeming van dhr. Frans Ramaekers,
hoofddocent aan de RUL. te Nijmegen.
Velen dachten dat onze “Baeker Sjpraok” redacteur
afstudeerde met dialectkunde als studeeropdracht.
Neen. Zijn werkelijk vakgebied beweegt zich op het vlak
van onderzoek van celbiologie en biochemie van kanker,
waarmee hij internationaal bekendheid verwierf. Frans,
we feliciteren je met je eervolle benoeming tot hoogleraar.
... En zelfs nu nog een artikel van zijn hand over
“De Sigarenmaeker”.

... De schrijver van werkgroep publikaties Heemkundevereniging Beek.door J. Aussems, vervolgt zijn betoog van
“Beek in het Koninkrijk België”, 150 jaren Belgisch en
Nederlands Limburg.
... Op de laatste speeldag van de landelijke zaalvoetbalcompetitie slaagde het team ven De Haantjes zich te
handhaven in de landelijke klasse.
Dit door een overwinning van 4-2 op de Keelkampers.
... Nog een sportkampioen.
De kegelclub “De Poedelhaters” uit Genhout.
De Genhoutenaren wisten na zeges in Asten, Roggel,
Heijthuizen, Kerkrade en Ubach over Worms,
de Nederlandse titel mee naar huis te brengen.
Een vriendenclub die er zijn mag.
... Ook Spaubeek blijft niet achter. Ook hier een waardig
kampioen n.l. “De Spaurakkers”. Het jeugdteam van de
dameskorfbalvereniging sleepte de titel in de wacht.
… Burgemeester van Goethem speldde dhr. Jan Heldt de
Kon. Onderscheiding ere-medaille in de orde van Oranje
Nassau op. Jan is al 40 jaar in dienst van het 65 jarige
bedrijf Drukkerij en Kalenderfabriek J. Heldt B.V. en al
30 jaar in functie als directeur.
... De stemmingen beginnen er weer aan te komen.
Eerst de verkiezing van het Europees Parlement en later de
gemeenteraadsverkiezingen. Misschien een volgende keer
meer informatie, want het wordt spannend.
John Bannier zegt dat het nog koffiedik kijken is…
... Ik ga alvast aan de koffie,

... Even aangehaald van Jo Bannier:
Het Ned. Kampioenschap wielrennen is volgend jaar weer
op de Adsteeg. Tenminste als we de promoting van van
Goethem moeten geloven.
Hoe zit het met de bijbanen. Dat ligt toch vast…
Kom nou … Er staat nergens dat Paul Mennens
al tien jaar oud papier ophaalt voor de kas van
CAESAR.
Het dak van OosHaaka is aan vervanging toe.
De vereniging zal op de bedeltoer moeten gaan.
U helpt toch mee?

Groetjes
Japo

... De buurt Prins Mauritslaan denkt dat de
gemeente een zeskamp gaat organiseren met
als onderdelen Stenen stapelen en Puin ruimen.
... Het jongerenkoor Soul’s Delight zal op internationale toer gaan door deelname aan een
“Internationale Jugendchorwoche “ in Overath.
... De oudste inwoonster van Beek is overleden.
Het was mevr. Anna Smeysters uit Beek.
Ze bereikte de gezegende leeftijd van 102 jaar.
De oudste inwoonster is nu mevr. Visschers.
Zij woont in het bejaardencentrum en wordt
101 jaar.

De kegelclub “De Poedelhaters” uit Genhout.
Paul Janssen, Hub Spanjer, Stevens, Math Gerits, Louis Huntjens, Wiel Vroemen,
Jaqc Coumans, Math Keulers, Hub Vroemen, Eug. Nelissen en Paul Voncken
17

juni 2019 - NB no. 6:Layout 1

22-05-2019

07:27

Page 18

Al onze tafels zijn van massief
tropisch hardhout met
duurzaamheidskeurmerk.

nu

n ti e

3

jaar

ara

ri e k
Fab sg

Palermo fauteuil
€ 599,nu € 395,-

€ 999,-

€ 595,-

Live Edge boomstamtafel

Massieve dikke boomstamtafel voor de laagste prijs van

Nederland

Shop de mooiste

UrbanSofa bij:

v.a.

€ 3599,-

€ 1995,-

Firenca hoekbank

VEFATO

MOTKE
MEUBELEN

v.a.

3
Printhagenstraat 3 l Printhagenstraat
6191 PS Kleingenhout-Beek
6191 PS Kleingenhout (Beek)
046-437
30 44437 30 44
Tel. (046)

Openingstijden:
www.vefato.nl
Maandag gesloten
Di. t/m Openingstijden:
vr. van 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur

di - vr: 10:00 - 18:00
za:
11:00 - 17:00
www.vefato.nl

€ 695,-

Robin eettafel 120 cm

optie: Robin met stoere stalen kruispoot

duurzaam
geproduceerd

www.urbansofa.nl

€ 1199,-

Europese topkwaliteit is de norm,
maar dan wel tegen een scherpe prijs!

Modelwijzigingen, prijswijzigingen, kleurafwijkingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!
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Schutterij St. Laurentius Spaubeek
John Wachelder nieuwe Koning
Op Paasmaandag 22 april hield Schutterij St. Laurentius
Spaubeek het Koningsvogelschieten.
Voordat om 16.00 uur werd begonnen met het schieten was er
al een vol programma afgewerkt door de schutters. In de
morgen werd er naar de kerk gegaan waar Geestelijk adviseur
kapelaan Horstman de H. Mis hield. Het jachthoornkorps
zorgde voor de muziek.
Op het kerkhof werd een minuut stilte gehouden voor de overleden leden en Ereleden van de schutterij. Het morgenprogramma werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.
Nadat de contributie was betaald en er was ingeschreven voor
het schieten vertrok de schutterij richting de Kerkstraat waar
het koningspaar Guillaume Wesselman en Simone Op den
Camp werden opgehaald. Nadat ook de genodigden waren
opgehaald bij de kerk kon er om 16.00 uur worden begonnen
met het schieten.
Dit keer een extra spannende strijd want wie zou
Koning worden in het 400-jarig jubileumjaar?
In totaal streden 10 schutters voor het Koningschap.
Ronde na ronde werd de cirkel rondom de vogel losgeschoten. In de 11 ronde bij het 180ste schot viel de plaat met vogel
naar beneden. Onder de buks gingen de handen van John
Wachelder de lucht in. De schutters en aanwezigen juichten en
kwamen de kersverse koning feliciteren.
Het was een emotioneel moment want
onmiddellijk gingen de gedachten uit
naar zijn oom Herman Wachelder van
wie op 17 april afscheid was genomen
tijdens de crematie plechtigheden.
Naast Koning in het 400-jarig jubileumjaar is hij dit jaar ook jubilaris met 25 jaar
lidmaatschap. John zal in het nieuwe
schuttersseizoen niet alleen lopen, maar
heeft een Koningin. Wie dit zal zijn is
nog even afwachten.
We wensen onze nieuwe Koning en
Koningin een prachtig schuttersseizoen
in ons eigen jubileumjaar
In memoriam Herman Wachelder
Op woensdag 17 april werd in het
crematorium Nedermaas in Geleen
afscheid genomen van officier, buksmeester, fourier Herman Wachelder
beter bekend als Maan Wachelder.
Het bericht van zijn plotselinge overlijden zorgde voor een golf van ongeloof
en verdriet binnen de gelederen.
Maan Wachelder, geboren in 1939 was

lid sinds 1962; in totaal bijna 57 jaar. Hij was een trouw lid en
schutter in hart en nieren. In het verleden nam hij deel aan de
oude exercitie maar het schieten had zijn grootste passie. Hij
maakte in zijn kelder menige kogel en als er iets te schieten
viel dan was Herman er altijd bij. Het
maakte niet uit met de zware buks of
met de windbuks, in viertallen of onderling. Een groot aantal medailles en bekers kwamen in zijn prijzenkast. Als hij er
niet was dan ging het schieten niet door.
Naast buksmeester en schutter was
Herman Wachelder ook fourier. Hij beheerde de oude uniformen zorgvuldig.
Iedereen die iets nodig had ging naar de
Dorpstraat om iets te passen en of te
meten. Zijn vrouw Toos Wachelder nam
de overalls van het exercitiepeloton voor
haar rekening. Na ieder schuttersfeest
waste zij de vervuilde overalls.
Met het overlijden van Herman
Wachelder verliest de schutterij een
trouw lid en goede vriend met een ongelooflijke staat van dienst voor onze vereniging. De plaats nabij de zware buks
zal voortaan leeg zijn maar in gedachte
zal Maan Wachelder altijd bij ons zijn.
We wensen zijn echtgenote Toos en
naaste familie heel veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Wisseling
van de wacht
Na een aantal jaren van fijne samenwerking nemen wij afscheid
van Scouting Beek, als bezorger van de Nuutsbaeker.

Door weer en wind, storm of regen, niets hield
de scouting kids tegen.
Wij willen ze dan ook van harte bedanken voor hun inzet en
doorzettingsvermogen.
Want zonder bezorgers zou er geen Nuutsbaeker zijn.

De straat staat dan van 9.00 tot 15.00 uur vol met grote
en kleine spullen die te koop worden aangeboden.
Spullen voor jong en oud, dus voor elk wat wils!
Jullie zijn van harte uitgenodigd.

Tevens verwelkomen wij HV BFC
als nieuwe bezorger van de
Nuutsbaeker.
We weten zeker dat u ook in de
toekomst weer getrouw de
Nuutsbaeker in de brievenbus
ontvangt.
Redactie en Stichtingsbestuur De Nuutsbaeker

‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Jelske van Asseldonk van DELA

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u
graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder
te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/beek of bel
046 206 05 96 voor een persoonlijk gesprek.

20
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Pinksterweekend VV Caesar
Ook dit jaar organiseert VV Caesar haar
feestweekend tijdens het Pinksterweekend.
Het hele weekend zijn er activiteiten voor
diverse doelgroepen.
Vrijdag 7 juni vanaf 18.30 uur:

Bedrijventoernooi
Diverse teams nemen het op een klein veld tegen
elkaar op in vier verschillende categorieën:
prestatief, recreatief, veteranen en dames.
Zaterdag 8 juni vanaf 12.00 uur:

Familietoernooi
Een gezellig toernooi voor het hele gezin!
Zaterdag 8 juni vanaf 20.00 uur:

Het eerste VV Caesar Sportgala
Zondag 9 juni vanaf 09.30 uur:

Pupillentoernooi

Maandag 10 juni, opening 10.30 uur:

Zondag 9 juni vanaf 20.30 uur:

Mindervalide sportintegratiedag
i.s.m. de gemeente Beek

Feestavond met als thema
“Deutsche Abund”

U bent van harte welkom.

IVN Spau-Beek
Vuurvliegjes
ontdekken in Ulestraten
Op vrijdag 21 juni gaat ’t IVN Spau-Beek
op zoek naar vuurvliegjes bij Ulestraten.
Vuurvliegjes zijn het actiefst rond de langste dag.
Om deze diertjes te kunnen zien moet het
donker zijn. Vandaar dat het een late
avondwandeling gaat worden.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.
Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek
20.30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek
Gidsen Sjaak Frenken (tel. 06-33108235) en
René van den Heuvel (0653738966)
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
21
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Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

Page 22

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

Servicepunt

De Vrienden
van de Hartstichting
Beste bewoners,
Dankzij heel veel gulle gevers in Beek, Neerbeek, Geverik,
Kelmond en Genhout en de inzet van een 60-tal enthousiaste
collectanten kunnen wij het mooie bedrag van ruim € 4100,overmaken naar de Hartstichting Nederland.
Wij willen u hiervoor hartelijk dank zeggen en wij hopen dat
wij in 2020 weer op u mogen rekenen.
Tevens willen wij de medewerkster RABO Beek bedanken
voor de fijne verzorging tijdens het overmaken van het eindbedrag.

Nogmaals hartelijk dank namens,
De Vrienden van de Hartstichting afdeling Beek.

Volleybalgroep VCB & S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Onze volleybalgroep VCB & S
in Beek zoekt nog een paar
nieuwe volleyballers om de
groep te komen versterken.
We zijn een enthousiaste
gemengde groep volleyballers
tussen de 22 en 99 jaar en
spelen alleen recreatief.
Dus hebt u ook maar enige volleybal ervaring, kom dan even
kijken of zelfs nog beter, doe gelijk vrijblijvend mee.
De oefenavond is elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur
in de Sporthal De Haamen - Beek.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar
Charles Diederen tel. 06 - 31683800
Rens Kostjens
tel. 06 - 86628336
Kom meedoen!!
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Tribunes Plebes XVI-V- MMXIX
Deze avond zal zeker voor één lid van
de BBB-NDB partij als ‘onvergetelijk’
worden gekenmerkt. De heer Marcel
Meurkens heeft zijn geloofsbrieven ingeleverd en is door onze burgemeester
beëdigd als officieel lid van de
Gemeenteraad van Beek. Na ‘oefenen’
in de diverse commissies mag hij nu
alles in de raadsvergaderingen met zijn
partijgenoten van BBB-NDB oppakken
en beslissen. Wij wensen hem heel veel
succes.
Nu mag de voorzitter met de hamer
gaan zwaaien; het is tijd om de
vergadering verder af te werken.
Punt 003, spreekrecht burgers, geen
opmerkingen.
Punt 004, allerhande zaken ter kennisname van de Raad, geen opmerkingen.
Punt 005 besluitenlijst vorige raadsver-

gadering, is oké. Dan komen de ‘echte’
hamerstukken aan de beurt. Deze zgn.
stukken zijn zaken die door de diverse
commissies zodanig zijn uitgepluisd en
besproken dat door de Raad het ‘commissiewerk’ (bijna) blindelings wordt
goedgekeurd. Er volgt een salvo aan
hamer tikken, je kunt er bijna op gaan
dansen. Voor de volledigheid zullen ze
toch ‘moeten’ worden vermeld.
Punt 006; Vaststelling gemaakte kosten
voor explosievenonderzoek Centrumplan Beek.
Punt 007; Vaststelling bestemmingsplan “Herziening TPE, Aziëlaan’’
Punt 8; Vaststelling bestemmingplan
‘Grootgenhouterstraat 85 en Grootgenhouterstraat 151 te Beek.
Punt 009 Vervangen backstop softbalveld Honk- en softbalvereniging

George Stevens

Cheeta’s a.g. v. stormschade.
Punt 010; Verordening Jeugdhulp
Gemeente Beek 2019.
Punt 011; Personele mutaties in
commissies. Een hele mond vol, maar
er komt nog een zgn. bespreekstuk uit
de hoed. De partijen CDA en BBB-NDB
hebben samen een voorstel ingediend
om bij de organisatie van evenementen
het aantal wetten, vergunningen en
afspraken te beperken. Voor elke sch…
moet er een vergunning aangevraagd
worden of een wet ingediend. Er zijn
genoeg zaken en richtlijnen die zich
wederzijds overlappen. Er wordt afgesproken dat de gemeente Beek een
onderzoek zal uitzetten en als pilot gaat
werken. Niets meer aan de orde zijnde,
wordt de vergadering gesloten, ook
weer met een ferme hamerslag.

Backstops Cheetahs gerepareerd
Honk- en softbalvereniging Cheetahs kan weer honkballen op sportlandgoed De Haamen. De backstops
(ballenvangers) die op 10 maart tijdens een storm omwaaiden zijn gerepareerd. Door de stormschade moest
de vereniging zeven weken uitwijken naar honkbalvelden in de regio. Nu kunnen ze weer op hun eigen veld
terecht.
Het omwaaien van de backstops leidde
tot grote teleurstelling bij zowel de vereniging als de gemeente. Te meer
omdat het honkbalseizoen op het punt
stond te beginnen.
Zowel de gemeente als de vereniging
hebben alle zeilen bijgezet om de backstops zo snel als mogelijk te herstellen
en voorzieningen te treffen zodat er
toch beperkt getraind kon worden.
De gemeente bedankt de vereniging
voor de goede verstandhouding en het
begrip dat ze heeft gekregen.

BACK2BALANCE
-

Tabak & Sigaren
Speciaal Bieren
E-Smoking
Stoere woonspullen
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiële documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl

•
•
•
•
•

Bindweefseltherapie
Medical Taping
Therapeutische massage
Dry Needling
Reflexzonetherapie
Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
23

juni 2019 - NB no. 6:Layout 1

22-05-2019

07:27

Page 24

juni 2019 - NB no. 6:Layout 1

22-05-2019

07:28

Page 25

Wie kent Wie

Aflevering 158

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Reacties op Wie kent wie afl. 156 (april 2019)
Louis Notten schreef het volgende:
“Leraar Derksen was natuur- en scheikunde leraar
met het leslokaal aan de Dr. Beckersstraat, naast
de ingang van het schoolplein. Hij hield altijd de
straatzijde in de gaten, want daar verzamelde zich
de schooljeugd die geen les meer had. Verder
was dat ook de plek waar de scholieren van de
verderop gelegen Mavo met de LTS leerlingen
samen kwamen. Het was buiten vaak rumoerig
waardoor de leerlingen binnen werden afgeleid en
de leraar deed dan het raam open om ze weg te
jagen. Ik weet nog dat ik les had, in 1971 of 1972,
dat de leraar door het raam naar buiten ging.”
Louis herkent alleen Gerard Janssen, 2e van
rechts.
John Geurts herkende de volgende personen:
Van links naar rechts:
Mart Driessen uit Stein, Jan Collard uit Elsloo
(overleden na een schietpartij in 1987), Onbekend,
Onbekend, Math Bovens uit Meers, Op den Camp
uit Stein en Gerard Janssen (van bakkerij
Taaimans) uit Elsloo.
25
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De foute foto van Loe
Oplossing van de mei editie:

Waar: Rotonde op de Adsteeg
Wat is er fout: De rijrichting is verkeerd,
want het rotonde bord is gespiegeld.
En nee, de Nuutsbaeker heeft zich niet spontaan
aangesloten bij de Brexit. Maar de oplossing
“Engelse rotonde” werd uiteraard goedgekeurd.
Correcte inzenders:
J.M.M. Wijnen, Math Brouwers, Crit Meijers, Inge Matthijs,
Pascale Smeets, Tiny Bouwens, Cindy Zweiphenning,
Lisa Brounen-Bellu, Frans Huveneers, Harrie Huveneers,
Elly Meevis, Laurent Pelzer, Jan Speetjens, Nancy Canton,
Frank Zeijen, Anthony Smit, Wim Dormans,
Sandra Lenssen, Han Stassen, Sanne de Jongh, Leo Snel,
Sandra Janssen, Jan Lisman, Nic Soomers, Iris Wouters,
Kim Janssen, Jo Nijsten, Marianne Schwachöfer,
Netty van den Molengraaf, Maria Demandt,
Rezie van Geneijgen, Lilian Moonen en Sabine van Gils.
Dank jullie wel voor de genomen moeite.

Nevenstaand wederom een foto.
Onze vraag: Wat ontbreekt 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.

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
26

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Foto’s: Franza Brink

in beeld
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Evenementenrooster
2019
4 juni
13 t/m 16 juni
15 en 16 juni
15 juni

16 juni
27 juni
30 juni
30 juni
30 juni
6 juli
4 augustus
5 t/m 9 aug.
17 en 18 aug.
23 augustus
31 augustus
4 september
7 september
8 september
10 september
13 t/m 16 sept.
14, 15 en 17 sept.
14 september
15 september

15 september
26 september
28 september
29 september

GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
OCI BFC-toernooi
De Geverikse Hoffeesten in de Geverikerhof
Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek, m.m.v. Zangvereniging
Reconnected Voerendaal en strijkkwartet CAVA, Rob Meijers countertenor
Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek, 20.00 uur. Toegang gratis.
Vriendenviering: Vrouwenkoor Pro Musica Schinveld, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Garagesale in div. Beekse straten, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Jaarlijkse Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek,
van 9.00 uur tot 15.00 uur
Straatkermis Neerbeek van 13.30 – 18.00 uur.
Locatie: Keulsteeg te Neerbeek. Organisatie buurtvereniging ’t Kepelke.
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Vrijmarkt in wijk de Carmel
Kinder Vakantie Werk Beek
Zomersjpass georganiseerd door Stichting Genhout Samen
op het Trapveldje GSV'28.
Bevrijding Beek en Spaubeek, 20.00 uur opening expositie in
gemeente huis. Organisatie Heemkundevereniging Beek
Kelderzoldermarkt rond de Molenstraat van 7.00 tot 17.00 uur.
Presentatie boek ‘Een mensenleven geleden’, 20.15 uur zaal
Woonzorgcentrum Franciscus. Organisatie Heemkundevereniging Beek
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Herfsttintentocht startplaats MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia
Spaubeek
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Zwem4daagse
Bevrijdingsfeest
Oktoberfest “de ROSENTALER” aanvang 21.00 uur in de Boerenschuur
in Kleingenhouterstraat 42 6191 PP Genhout Beek.
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
Vriendenviering: Francis Chorum Kamerkoor Rekem, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Partyband Tonca Asta Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Route van de bevrijders in 1944, een wandeling vanaf de Oude
Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur

2 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober:
15 oktober
20 oktober
24 oktober
27 oktober
31 oktober
4 t/m 7 nov.
6 november
10 november
12 november
2 november
17 november
28 november
7 december
7 december
15 december
15 december
15 december
21 december
22 december
31 december

Cafetaria het Heukske
Wij zijn de hele week geopend!

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
KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven.
Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Veiling mer dan Angesj door Auwt Prinse Sjpaubik van 19.00-22.30 uur
in MFC Spaubeek, en daarna afterparty
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert - duo Almeh Luz in de Sint Hubertuskerk Genhout, aanvang 15.00 uur
Harambee Jubileumfestival, 11.00 tot 18.00 uur,
Ooshaka Scouting Beek
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Vriendenviering: Gemengd Koor Paluda Hoensbroek, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek,
start Ooshaka Molensteeg Beek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes
org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
KVG Muzieklezing door Maurice Wiche.
Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Roger Wijnen ATB Toertocht
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur in Gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek
Kroningsavond van de 68e Lichtkoningin in het Asta Theater
Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,
Genhout
Kerstmarkt, org. Gemengd Koor Neerbeek. Locatie: gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur. Toegang gratis.
Kroningsmis 68e Lichtkoningin om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.
Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Theater,
aanvang 14.30 uur m.m.v. o.a. Kim Savelsbergh, sopraan.
Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia

Theo en Marion Schroijen

Wolfeynde 24 • 6191EB Beek • 06-38293817

Ma. di. woe. en do. van 15.00 uur tot 20.00 uur - Vrij. zat. en zon. van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Wij doen nu ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl
28
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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.

Geld besparen met afval
RWM is verantwoordelijk voor onze afvalinzameling. Jaarlijks
onderzoekt RWM wat u allemaal in uw restafvalcontainers gooit.
Uit dit onderzoek blijkt dat in de restafvalcontainers vaak afval
zit dat gerecycled had kunnen worden. Veel van dit afval kon gratis of voor een veel goedkoper
tarief worden afgevoerd. En dat is jammer, want nu heeft u ervoor betaald.

Uit onderzoek van RWM komt naar voren dat ons restafval
voor:
• ruim 32% bestaat uit groente, fruit en tuinafval (gft);
• 4% uit papier/karton;
• Ruim 13% uit kunststof verpakkingsmateriaal,
drankkartons en blik (PMD);
• Bijna 6,5% uit textiel;
• 2% uit glas;
• 7% uit hout;
• 0,5% uit elektrische apparaten;
• 0,2% uit klein chemisch afval (batterijen, medicijnen,
kitkokers en cartridges).
Uit bovenstaande blijkt dat 65% van het restafval eigenlijk
geen restafval is en hergebruikt had kunnen worden.
Sterker nog, papier en karton wordt door verenigingen
opgehaald. De inkomsten hiervan spekken de kas van
deze verenigingen.
Opbrengsten uit PMD, glas, textiel, etc. zijn voor de
gemeente. Deze inkomsten worden gebruikt om de totale

gemeenschappelijke kosten van onder meer restafval te
verminderen. Deze afvalsoorten kun je niet alleen gratis
inleveren, maar ze leveren dus ook geld op dat ingezet kan
worden om de jaarlijkse afvalstoffenheffing voor iedereen
te verlagen.
De verwerking van restafval kost momenteel 0,26 cent
per kilogram en die kosten zullen naar verwachting de
komende jaren, mede door stijgingen van bijvoorbeeld de
verbrandingsbelasting, toenemen.
Maar als we allemaal goed scheiden en ons afval zoveel
mogelijk centraal wegbrengen, zijn er minder vrachtbewegingen nodig voor het ophalen van restafval. Dan
nemen de gemeenschappelijke lasten af of worden toekomstige kostenstijgingen beperkt. Bovendien kunnen
afvalsoorten als PMD, glas, textiel en dergelijke, die nu in
het restafval zitten, worden verkocht waardoor de afvalstoffenheffing omlaag kan.
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11 juni van
19.00 - 20.00 uur

Raadszaal gemeent

e Beek

Schoenmakers
met wethouder Hub

Aanmelden
voor 4 juni a.s. via
nte
elke.polstra@gemee

beek.nl;

e
Meer informatie onlin

via:

k-vve
bit.ly/infosessie-bee

Informatieavond
gemeente Beek
zonnepanelen voor
appartementen
ONAFHANKELIJKE BEGELEIDING
VAN UW VvE NAAR
ZONNE-ENERGIE

EEN INITIATIEF VAN

VvE ZONNECOACH.NL
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Kent u iemand die
een lintje verdient?
Kent u iemand die een lintje verdient?
Laat het de gemeente weten!
Wanneer iemand voor een Koninklijke
Onderscheiding in aanmerking komt en wat u
allemaal moet doen om deze aan te vragen
leest op onze website. U kunt ook bellen met
het bestuurssecretariaat van de gemeente
via telefoonnummer: 046-4389222.

Open dag H.B.S. L’Union Beek
Op 15 juni organiseert Handboogschietvereniging L’Union een open dag
in haar eigen schietaccommodatie aan de Dr. Schaepmanlaan in Beek.
Iedereen die nieuwsgierig is in de handboogsport is dan van harte welkom.
Beek is van oudsher een gemeente waar veel handboogschietverenigingen actief zijn. Het is een sport die je tot op
hoge leeftijd kan uitoefenen. Spanning, concentratie, souplesse en richtingsgevoel maken het plaatje compleet.
Voor mensen met een lichamelijke beperking staat onze vereniging ook open. Onder goede begeleiding word je op onze
wekelijkse trainingsavonden op weg geholpen.

Handboogschieten is momenteel een internationaal
opkomende sport. We grijpen dan ook graag de kans aan om
iedereen te laten kennismaken met deze mooie vorm van
sport bedrijven. Heeft u interesse? U bent welkom tussen
10.00 uur en 16.00 uur.
Meer informatie: www.lunionbeek.nl

Sportintegratiedag op tweede pinksterdag
VV Caesar / O'Wayos houdt in samenwerking met de gemeente Beek een
mindervalide sportintegratiedag op tweede pinksterdag (10 juni).
Verzamelen en aanmelden
Opening
Uitreiking medailles
Einde

: 10.00 uur
: 10.30 uur
: 15.30 uur
: 17.00 uur

Deelnemers kunnen kiezen uit diverse sporten, zoals handbal,
tennis, voetbal en honkbal om kennis mee te maken! Deze sporten
worden verzorgd door veelal Beekse verenigingen. Zij geven een
leuke, energieke training, zodat de sporters aan het einde van de
dag moe, maar voldaan een mooie medaille in ontvangst mogen
nemen. Deze worden uitgereikt in de kantine van VV Caesar.
Wilt u meedoen of wilt u de sporters komen aanmoedigen?
U bent van harte welkom!
Meer informatie kunt u vinden op de website van VV Caesar
(www.vvcaesar.nl).
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“We zijn er voor alle Beekenaren”
Wat doet het wijkteam eigenlijk? Wie werken er? En met welke vragen kunt u er
terecht? In deze editie maakt u kennis met Eugene Geerards.
Woonconsulent Eugene: “Geen dag is hetzelfde”
Eugene Geerards is woonconsulent bij ZOwonen. Eugene is
al ruim 14 jaar werkzaam als woonconsulent, waarvan vijf jaar
in onze gemeente. Hij zet zich in voor huurders van ZOwonen
in Neerbeek, Spaubeek, Genhout, Kelmond en de Carmel.
“Ik krijg heel uiteenlopende vragen en verzoeken, met name
over zorg in relatie tot wonen, burenconflicten en verhuizingen. Vragen die heel simpel lijken kunnen vaak het meest ingewikkeld zijn. Het is dan fijn om hulp of advies te vragen aan
mijn collega’s van het wijkteam. We leren elkaar steeds beter
kennen en dat maakt het wijkteam echt een succes.
Ik ga vaak met wijkteam-collega’s op pad. Zo ga ik regelmatig
met de wijkagent op huisbezoek om bijvoorbeeld escalatie
van problemen tussen buren te voorkomen. Met casemanagers van de gemeente bezoek ik wekelijks huurders die een
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanvraag hebben ingediend. We bekijken dan of het mogelijk is om de woning bijvoorbeeld rollator- en rolstoelgeschikt te maken.
Het leukst aan mijn werk vind ik het ontmoeten van nieuwe
mensen, het helpen van anderen en de afwisseling van het
werk. Je komt steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan.
Als woonconsulent is geen dag hetzelfde.”
ZOwonen vindt de sociale verbinding in de wijk belangrijk en
waardeert initiatieven van bewoners die dit versterken in de

vorm van een financiële bijdrage.
Huurt u een woning van ZOwonen
en heeft u een goed idee voor een
activiteit? Meld u dan bij Eugene.
Wilt u weten wat Eugene en
zijn collega’s nog meer voor u
kunnen betekenen?
Kom op dinsdag tussen 13.30 uur en 14.30 uur naar de
Muziekschool in Beek (Doctor Stassenstraat 88) of neem
contact op met ZOwonen via info@zowonen.com.

Ouder worden in de Carmelflats
Bijna de helft van de bewoners van de Carmelflats is
ouder dan 65 jaar. ZOwonen heeft tijdens de renovatie
onderzocht of het mogelijk is om de woningen rollatoren rolstoelgeschikt te maken. Helaas is dit vaak niet het
geval. ZOwonen, gemeente Beek en Vivantes zijn een
project gestart om bewoners van de Carmelflats, die een
aangepaste woning nodig hebben, een andere woning
van ZOwonen aan te bieden. Daarbij wordt rekening
gehouden met hun woonwensen en hun zorgvraag.
Bewoners krijgen van de gemeente een verhuiskostenvergoeding en de netto huur gaat niet omhoog.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eugene via info@zowonen.com.

Primeur! Walking Football bij GSV’28
GSV’28 begint na de zomervakantie met Walking Football. Dit wordt met medewerking van de KNVB
en de gemeente Beek geïntroduceerd.
U bent zo jong als u zichzelf voelt en u bent nooit te oud om
te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football,
een nieuwe voetbalvorm die GSV’28 aanbiedt voor 55-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.
Het onderlinge contact en waardering zijn erg belangrijk.
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst
deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld
gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een
partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt
worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Via
Walking Football kunt u een leven lang van voetbal blijven
genieten. Bovendien kunt u bewijzen dat u uw voetbalstreken
nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken of blijven bij een vereniging.
Heeft u interesse om vrijblijvend aan te sluiten of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Huub Swelsen via info@gsv28.nl.
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Mantelzorgbijeenkomsten Beek
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Het zorgen voor iemand die ernstig ziek is of hulpbehoevend, is enorm
belangrijk maar kan ook belastend zijn. De gemeente Beek en het Steunpunt Mantelzorg van Partners in
Welzijn willen mantelzorgers ondersteunen.
In juni en september staan twee gevarieerde
bijeenkomsten voor mantelzorgers op het
programma.
Maandagmiddag 17 juni
Thema: Een creatieve middag voor
uzelf - u verdient het!
Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158
in Beek (ingang aula via
parkeerterrein)
Tijd:
13.30 uur - 15.30 uur,
inloop vanaf 13.00 uur
Voor maandag 17 juni hebben we een
gezellige middag gepland. 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, creatieve manier uitgedaagd
om aan de slag te gaan en uw wensen vorm te geven.
Uw diepste wens wordt dan zichtbaar.
Maandagmiddag 2 september
Thema: ‘Zorg voor je naaste maar ook voor jezelf’ nuttige informatie en delen van ervaringen.
Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek
(ingang aula via parkeerterrein)
Tijd:
13.30 uur - 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Op maandag 2 september praten we u bij over mogelijkheden
van respijtzorg (vervangende mantelzorg). Soms heeft u als
mantelzorger tijd voor uzelf nodig, voor een dagje ontspanning,
een vakantie of gewoon omdat het zorgen even te veel is.
Door de zorg tijdelijk uit handen te geven aan bijvoorbeeld
een professional, kunt u weer op adem komen. In veel gevallen komt u in aanmerking voor vergoeding van de kosten door
de zorgverzekeraar of uit een PGB.
Naast respijtzorg gaan we het op 2 september ook
hebben over verpleeghuiszorg. Misschien denkt u al
eens na over een situatie waarin de overgang van uw
naaste van thuis naar een verpleeghuis onvermijdelijk
wordt. Of u wilt gewoon meer informatie over het
zorgaanbod rond verpleeghuiszorg in Beek en wat er
allemaal bij komt kijken als het zo ver is.
Daarom hebben we medewerkers van Vivantes,
Zuyderland en Zorghuis Beek uitgenodigd om iets te
komen vertellen over verpleeghuiszorg en de weg
naar het wonen in een verpleeghuis. We sluiten deze
bijeenkomst af met het delen van ervaringen, wensen
en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.
Aanmelden voor deze bijeenkomsten is wenselijk
via mailmantelzorg@piw.nl of via telefoonnummer
06-54 26 36 67. Bekijk onze website voor alle themabijeenkomsten www.steunpuntmantelzorg-wm.nl.
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Vrijwilligers van Partners in Welzijn met een hart
voor (g)oud
Partners in Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die een maatje willen zijn voor eenzame ouderen.
Maatjes helpen ouderen uit hun isolement en zoeken naar mogelijkheden om hun sociale leven weer
op te pakken.
Een praktijkvoorbeeld:
De praktijkondersteuner van een huisarts in Beek vraagt aan
Partners in Welzijn om een patiënte van haar te matchen met een
maatje. Patiënte is Mw. M, 80 jaar en weduwe. Haar kinderen
wonen in het buitenland. Door haar reuma kan mevrouw niet meer
deelnemen aan het sociale leven zoals ze zelf zou willen, maar
mentaal is mevrouw nog heel erg goed. De professional van PIW
heeft een vrijwilligster gevonden. Samen gaan ze bij mevrouw
op bezoek om te onderzoeken of het klikt. Sindsdien gaat de
vrijwilligster wekelijks op bezoek. Samen proberen zij nu te zoeken
naar mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten en aan te
sluiten bij een van de vele activiteiten die in Beek mogelijk zijn voor
ouderen.
Wilt u ook kwetsbare ouderen helpen die een zetje in de rug nodig
hebben? Dan neem contact op met Astrid Vermeulen van PIW via
telefoonnummer 046-4574700 of mail naar avermeulen@piw.nl

Gediscrimineerd?
Melden helpt!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van
discriminatie? Meld dit dan bij Antidiscriminatie
voorziening Limburg (ADV Limburg).
De gemeente heeft de plicht om meldingen en klachten
van discriminatie te behandelen en te registreren. De gemeente Beek heeft deze wettelijke taak bij ADV Limburg
ondergebracht.
Wanneer melden?
U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op
grond van onder andere uw leeftijd, afkomst, handicap,
chronische ziekte, godsdienst en seksuele geaardheid.
Discriminatie kan overal plaatsvinden en het kan iedereen
overkomen:
• u wordt afgewezen voor een sollicitatie omdat u te oud bent
• u wordt geweigerd in een restaurant omdat u in een rolstoel
zit
• u mag niet sporten met een hoofddoek op
• u krijgt geen contractverlenging omdat u zwanger bent
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Gediscrimineerd?
Of getuige van discriminatie?
Meld het bij ADV Limburg
www.advlimburg.nl | 043 - 321
84 89

• u wordt uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskleur
• u bent bedreigd vanwege uw seksuele voorkeur
Wat wordt met uw melding gedaan?
Uw melding wordt door de klachtbehandelaars van ADV
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Limburg in behandeling genomen. Zij nemen contact met u op,
bieden een luisterend oor en bespreken met u wat de beste
wijze van klachtbehandeling in uw specifieke geval is. Daar
waar kan worden bemiddeld heeft dat de voorkeur. Ondersteuning bij een officiële klachtenprocedure of ondersteuning bij
aangifte bij de politie is ook mogelijk. Zonder uw toestemming
worden geen stappen ondernomen. Uw persoonsgegevens
worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. De dienstverlening van ADV Limburg is bovendien gratis.
Heeft melden zin?
Melden heeft altijd zin! Alleen door te melden kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan discriminatie. Door te melden
helpt u niet alleen uzelf maar ook anderen. De klachtbehandelaar adviseert en begeleidt u bij de afhandeling van uw klacht.
U staat er niet alleen voor. Daarnaast leveren meldingen
waardevolle informatie op voor onder andere de gemeente,

politie en overheid waarmee zij discriminatie effectiever kunnen aanpakken.
Hoe kan ik melden?
U kunt uw melding doorgeven via het meldformulier op
www.advlimburg.nl of telefonisch via 043-3218489
Voorlichting en preventie
Werkgevers, scholen en (maatschappelijke) organisaties kunnen bij ADV Limburg terecht met vragen over discriminatie en
ongelijke behandeling.
Sint Servaasklooster 24a
6211 TE Maastricht
T: 043 - 321 84 89
E: meldpunt@advlimburg.nl
W: www.advlimburg.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:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Maatje voor ouderen in Stein en/of Beek gezocht (V1548)
Met het Maatjesproject brengen we kwetsbare senioren in
contact met vrijwilligers van Partners in Welzijn die het leuk
vinden om senioren te bezoeken en/of samen iets te ondernemen. De vrijwilliger ondersteunt senioren die zich eenzaam voelen of een ondersteuningsvraag hebben.

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er
diverse inloopspreekuren in de gemeente Beek.

• Coördinator hartcollecte (V2221)
De coördinator organiseert de jaarlijkse hartcollecte van de
Nederlandse Hartstichting in Spaubeek. Het werk van de
coördinator wordt vergemakkelijkt als de persoon in Spaubeek woont.
• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)
Bent u van huis uit al een vredestichter, bent u minimaal
21 jaar, kunt u goed luisteren, bent u onpartijdig en wilt u
minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling iets voor u!

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandagen dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 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 /
Stegen:

MFC De Stegen, Stegen 35,
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
MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek
Bezoekadres:
Telefoonnr.:
046 4575700
Website:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Pinkster
maandag
van 12:00
tot 17:00 u
geopend*

Makado
Beek
heeft het
allemaal!
ruim
70 winkels
onder 1 dak
7 dagen pe
week geopenr
d
altijd gratis
parkeren

*Ga naar onze website voor de openingstijden en de geopende winkels.

