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Van de Redactie
Onder het genot van een kop koffie, schrijf ik dit
voorwoord zeer vroeg in de ochtend en het is al warm…,
aangenaam warm.
Het beloofd een mooie zomer te worden. Een zomer die
bol staat van leuke activiteiten, spannende momenten,
relaxte uurtjes en aangename verpozingen.
Voor de redactieleden betekent de juli/augustus editie dat ze zijn aanbeland
bij een welverdiende vakantie. Even geen interviews, geen foto’s,
geen redactionele stukken redigeren, geen moeilijke mails beantwoorden.
Noem maar op. Gewoon een maand niksen. En dat is af en toe best prettig.
De editie die u nu in handen heeft staat boordevol met allerlei zaken,
zoals de Kelder Zolder markt en de Vrijmarkt. Beiden niet meer weg te
denken uit Beek. Maar ook Zomersjpas in Genhout, een aantal interessante
IVN activiteiten, het jaarlijkse bezoek van onze Kleppermen, de sportieve Data4
Limburg Cup van BFC en nog veel meer. Allemaal mooie Beekse tradities.
Tevens wederom een “Tussendoortje” om uw hersens op orde te houden.
Voordat ik u namens de redactie en het stichtingsbestuur een heerlijke
vakantie toewens, heb ik nog een vraagje: Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s. Lijkt het u leuk om stukjes te schrijven of een interview met deze of
gene te houden? Stuur dan eens een mailtje naar nuutsbaeker@gmail.com
Wilt u wel, maar aarzelt u? Pippi Langkous zei altijd: “Ik heb het nog nooit
gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”
Een mooie uitspraak die u ter harte moet nemen.
Rest mij u namens de voltallige Nuutsbaeker familie een spetterende zomer
toe te wensen, met veel zon, aangename nachten en lekkere BBQ’s.
Wij zien elkaar weer in september.
Christy
Eindredactie

Gemeente info:
- Koninklijke Erepenning voor jubilerende
schutterij Sint Laurentius . . . . . . . . . .
- Beek staat in september op
indrukwekkende manier stil bij
75 jaar bevrijding . . . . . . . . . . . . . . .
- Groot onderhoud zwembad De Haamen
- Beek figureert in live-uitzending L1
Tour de L1mbourg . . . . . . . . . . . . . .
- Kom in actie tegen plastic soep . . . . .
- Mantelzorgbijeenkomst over
ondersteuning bij zorg . . . . . . . . . . . .
- Mantelzorgbijeenkomsten Beek . . . . . .
- Wist u dat: u tuinafval gratis naar het
milieupark kunt brengen? . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . .
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De Nuutsbaeker in data

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

Inleveren kopij Verschijningsdatum
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)

2

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

ZOMERSJPAS
IN GENHOUT!
In het weekend van 17 en 18 augustus organiseert
Stichting Genhout Samen weer haar jaarlijkse
evenement. Dit jaar voor de 20e keer en daarom wordt
er een wat groter evenement georganiseerd met een
spetterend programma. Zaterdag zal in het teken
staan van spel en sport in de middag en ’s avonds zal
er een feestavond zijn met diverse topartiesten.
Zondag wordt een echte familiedag voor jong en oud.
De feesttent zal weer op het trapveldje naast het
Jean Nijsten Sportpark van GSV’28 komen te staan.
Sjpas in het kwadraat
Op zaterdagmiddag zullen KinderVakantieWerk en GSV’28
een sportieve middag organiseren met als thema Sjpas in
‘t zand. Diverse teams zullen de strijd met elkaar aangaan
met onder andere Bubble voetbal. Ook de jeugd kan
meedoen aan de spellen en zal er gezorgd worden voor
een heuse BMX baan. Na de prijsuitreiking gaan de voetjes van de vloer. De Sjravelaire hebben gezorgd voor een
keur aan artiesten tijdens Sjpas in ‘t plat. Zo zullen
Marleen Rutten en de Shakin DJ’s de tent op hun kop
gaan zetten, zal Fer Naus de lachspieren op de proef
stellen en de Bieske Band zal Genhout laten rocken.
Tickets kosten € 7,50 in de voorverkoop en € 10,00 aan
de dagkassa.
Sjpas in ‘t dörp
Zondag 18 augustus organiseren Fanfare St. Antonius
en Toneelvereniging Ons Genoegen een culinair en cultureel
programma in de vorm van een knotsgekke boerenbruiloft. De
fanfare zal spectaculaire muziekstukken ten gehore brengen
en de toneelvereniging zal met sketches de zaal in vervoering
brengen. Ook aan de innerlijke mens is gedacht en zal er een
overheerlijke lunch geserveerd worden. De band Baton Rouge
uit Beek zal de middag afsluiten.

Meer informatie, aanmelden voo
r Sjpas in ‘t zand en kaarten
voor Sjpas in ‘t plat en Sjpas in
het dörp
via genhoutsamen@gmail.com
of 06 - 83 21 19 32 en 06 - 18 68
57 11
Stichting Genhout Samen
De organisatie van dit evenement is zoals ieder jaar weer in
handen van de vrijwilligersorganisatie van Stichting Genhout
Samen. Dit is een samenwerking tussen 5 Genhouter verenigingen: CV de Sjravelaire, Fanfare Sint Antonius, GSV’28,
KinderVakantieWerk en Toneelvereniging Ons Genoegen.

Kom je ook heerlijk brunchen met een spectaculaire omlijsting?
Koop dan nu je tickets.
Kosten € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen.
Meer informatie: Zie poster.

Beste klanten,
in week
30 - 31 - 32

ZIJN ND
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W
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g
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BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84
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Werkwijze Harambee
In de lente en zomer is het voor
Harambee een drukte, omdat we dan bij
menige festiviteit aanwezig zijn met
onze workshops en mooie spulletjes die
we verkopen. Het geld wat we daarmee
verdienen wordt gespaard en één keer
per jaar maken we een bedrag over naar
het Harambee-comité in Kenia. Zij betalen het schoolgeld niet aan de jongeren,
maar rechtstreeks aan de scholen waar
de jongeren heen gaan. Zo wordt er
voorkomen dat het geld gebruikt wordt
voor andere zaken, die misschien ook
belangrijk zijn, maar onze doelstelling is
het steunen van de opleiding van jongeren. En onderwijs vinden we belangrijk,
het maakt je sterk en mondig.
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Harambee
bestaat al
25 jaar!
maken was dat ze daarna ‘iets’ voor
Harambee moesten doen. Dat ‘iets’
pakte goed uit, want er werd van alles
georganiseerd: een fototentoonstelling
in het gemeentehuis, een veiling, een
aantal jaren op rij het evenement ‘Dance
for Harambee’ en Eric kwam zelfs in het
bestuur van Harambee!

25 jaar geleden
Het begon in 1994,
25 jaar geleden met
een jongere die ik op
straat
ontmoette.
Voor hem verzamelde ik met vrienden
500 gulden, stopte
dat in een dubbele
ansichtkaart in een
dikke envelop en
stuurde dat naar
Kenia! Het geld kwam aan en de jongen
kon een administratieve opleiding volgen en is zo van straatverkoper een distributeur van frisdrank geworden. En dat
omdat hij zijn administratie goed zelf
kon regelen, dankzij een opleiding. Het
is niet bij deze ene jongen gebleven en
er werd besloten met enkele vrienden de
stichting Harambee op te richten om
meer jongeren een opleidingskans te

Sponsorloop

bieden. Mijn collega in Kenia vormde
daar ook een betrouwbaar comité en we
gingen het opsturen van geld anders
aanpakken. Dat gebeurt inmiddels helemaal digitaal en dat is wel zo makkelijk.
We hebben inmiddels al zeker 500 jongeren op deze manier gesteund.

Wat ook leuk was destijds, was de
spontane actie van juf Inez van basisschool de Kring: zij organiseerde in

Activiteiten
In Beek werden destijds langzaam wat
leuke activiteiten georganiseerd. Zo
denk ik aan 10 jaar geleden. Harambee
organiseerde een mini-uitwisseling
waaraan Eric Wishaupt en Ragna Wetzels
meededen. Een van de voorwaarden om
namens Harambee de reis te mogen

Nederlan

eh

Organisa

d

en

tie

andicapt

KIENEN
afdeling Beek en omstreken

G

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.

4
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no time een sponsorloop om Harambee
te steunen. Het enthousiasme van juf
Inez is er nog steeds en ze gaat dit jaar,
nu Harambee 25 jaar bestaat, weer een
sponsorloop organiseren! Enkele basisscholen uit Beek doen mee en er is ook
interesse bij andere jeugd. Voorafgaand
aan de sponsorloop zullen er lessen op
scholen zijn; deze vinden plaats in de
weken voor 6 oktober de dag dat het
Jubileum feest van Harambee plaatsvindt. Op die dag gaat de sponsorloop
gerend worden.

07:41
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geleden werd Harambee
gevraagd om tassen van
deze banners te maken.
Na de productie van
zo’n 50 tassen waren er
nog steeds banners over
en bedacht een creatieve vrijwilliger dat je daar
ook mooie vlaggenlijnen van kunt
maken. Zo gezegd zo gedaan en in april,
tijdens een NJOY workshop maakten
een aantal medewerkers van de gemeente Beek mooie vlaggenlijnen. In de
komende periode zullen we
meer workshops vlaggenlijnen
organiseren.
Op 6 oktober zal de locatie
rondom het scouting gebouw
van Beek, Ooshaka op de
Molenberg, mooi aangekleed
worden met deze vlaggenlijnen.

ZONDAG 6 OKTOBER
HARAMBEE
JUBILEUM FESTIVAL
En Burgemeester Christine van BastenBoddin zou onze burgemeester niet zijn,
zonder de sportieve toezegging om met
wethouders Diederen, Schoenmakers
en Hodzelmans Beek deel te nemen aan
de sponsorloop! Wethouder Van Es zal
het startschot lossen.
Op de foto staat de burgemeester
samen met een aantal vrijwilligers tijdens een opruimdag van NL Doet.

Noteer deze datum maar vast in
je agenda, want het gaat gezellig worden bij Ooshaka.

In de volgende Nuutsbaeker zullen we
meer over het programma vertellen.
Meedoen of meehelpen?
Als er organisaties of personen zijn die
graag een bijdrage willen leveren aan
het feest, met bijvoorbeeld een optreden
of een leuke activiteit, neem dan gerust
contact met ons op!
Als er nog vrijwilligers zijn die willen
meehelpen, dan horen we dat graag.
Tel. 06-20833587 of harambee@live.nl.
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina of website.
Een donatie aan Harambee kan natuurlijk ook altijd, ons rekeningnummer is
NL08 RABO 011 4564 574
Matje Mattheij

Na de spectaculaire
sponsorloop en het bekend maken van het
sponsorbedrag kan iedereen nog gezellig blijven hangen voor een
hapje, drankje, praatje
of dansje.

Vlaggenlijnen van gemeentebanners
De gemeente heeft veel banners voor
Belevend Beek laten maken. Twee jaar

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.

Er zijn optredens, demonstraties, een Harambee-atelier etc.

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

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

lassoo.nl
5
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EHBO dat
kunt u ook!
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Er gaat geen dag voorbij, of kranten
en TV tonen beelden van erg gedeukte
auto’s en ambulances met gillende
sirenes. Geen wonder dat we bij het
woord “ongeluk” meteen aan bloed en
ellende denken.
Maar het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens
het huishouden of met de kinderen. De
ongelukjes kunnen variëren van een
bloedneus, een geschaafde knie doordat u uitgleed in de keuken tot een verstuikte enkel bij een val van een keukentrapje. Er kan natuurlijk ook iets ergers
gebeuren: uw partner verslikt zich of de
buurman krijgt een hartaanval. Als u dan
niet snel helpt kan zo iemand gewoon
doodgaan... Niets is voor het slachtoffer
erger dan dat niemand hem kan helpen!
En natuurlijk is voor u als omstander
niets erger dan machteloos toe te moeten kijken en niet te weten wat u moet
doen.
U kunt erger voorkomen! Als u er zeker
van wilt zijn dat er deskundige hulp in de
buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus moeten volgen.
U hoeft dan niet meteen op zaterdag
met een verbandtas langs de lijn van
een sportveld te staan, maar als er iets
gebeurt dan weet u wat u moet doen en
bent u daardoor van onschatbare waarde om erger te voorkomen.

Wanneer en door wie?

Wat zijn de kosten?

EHBO vereniging Beek start op dinsdagavond 10 september 2019 met een
EHBO-cursus. Deze cursus bestaat uit
10 lesavonden (inclusief een avond
Reanimatie/AED) en een examenavond.
Er worden LOTUS-slachtoffers (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van
Slachtoffers) ingezet om verwondingen
en andere letsels zo realistisch mogelijk
na te bootsen.
Het examen zal op dinsdagavond
10 december 2019 worden afgenomen
door een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam.

De kosten van deze cursus bedragen
€ 150,- (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen en één jaar lidmaatschap van onze vereniging). Het
enige dat voor eigen rekening komt zijn
consumpties in de pauze.

Lesdag & Tijd?
De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven en vinden wekelijks
plaats (m.u.v. de schoolvakanties).
Ze duren van 19.30 tot 22.00u.

!
VACATURE

Daarnaast starten we in november met
een nieuwe cursus Reanimatie/AED.
Deze vindt plaats op:
maandagavond 4 november 2019 (theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur)
maandagavond 11 november 2019 (praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)
De kosten voor deze cursus
(totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.
Wist u dat een aantal zorgverzekeraars
een EHBO-cursus en/of een
Reanimatie/AED-cursus vergoeden?
Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje
Kruis en de Nederlandse
Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent en een arts.

K
OP ZOE
WIJ ZIJN
TE
OUSIAS
N ENTH
E
E
R
A
NA

ND
ALLROU CH
IS
TECHN KER
ER !
W
E
D
E
M OLLICITEER SNEL
S

BEKIJK DE VOLLEDIGE VACATURE OP WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
+31 (0)46 474 23 11 / INFO@WONINGINRICHTINGDEZON.NL / ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

6

Leslocatie voor de
cursussen?
Stegen 35, 6191 TR Beek
Wilt u zich aanmelden
voor een EHBO- of een
Reanimatie/AED-cursus
of wilt u meer weten over
de EHBO-vereniging
Beek of heeft u nog
vragen of opmerkingen,
stuur dan een email naar:
secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook
bellen met
06-45734886.
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Zaterdag 17 augustus

IVN Spau-Beek

Kroetwusjwandeling
Kroetwusjwandeling: 10.30 uur, vertrek Markt
Spaubeek via het veld richting Genhout en
terug. Duur wandeling ongeveer. 90 minuten,
gevolgd door bloembinden op de markt,
60 minuten.

Een oud gebruik dat de laatste jaren
weer meer aandacht krijgt is het zegenen van
een boeket met veldkruiden, op het feest van
Maria Hemelvaart dinsdag 15 augustus.
Echter zelfs als het veldboeket niet wordt
gezegend is er nu de kans om een mooie
IVN-wandeling te maken waarin we de
7 kruiden waaruit dit boeket traditioneel hoort
te bestaan, zelf verzamelen en vervolgens gaan
binden tot een mooi boeket om mee naar huis
te nemen als decoratie of, zoals vroeger, als
bescherming tegen allerlei soorten onheil.
In de kroetwusj horen te zitten, twee broodgraan soorten, bijvoorbeeld tarwe en rogge,
twee kruiden die een geneeskrachtige werking
hebben, bijvoorbeeld Duizendblad en
Boerenwormkruid en twee kruiden die het
onweer zouden weren, Alsem en Koninginnenkruid / leverkruid.
Als zevende hoort er walnootblad bij te zitten.

Tijdens de wandeling wordt er
toelichting gegeven op het ontstaan
van de traditie en de betekenis en
werking van de 7 kruiden.
Het lint met lengte van 7 el waarmee
de wusj gebonden moet worden
wordt tegen betaling van 1 euro
verstrekt, maar men kan het ook zelf
meenemen.
Datum: Zaterdag 17 augustus.
Start wandeling: 10.30 uur
Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico
Deelname is gratis, slechts een
kleine vergoeding voor de bindmaterialen van 1 euro.
Geschikt voor kinderen.
Vertrekpunt de Bongerd (markt)
te Spaubeek 10.30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
Contactpersoon: Petra Driessen 0627 834 315

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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30 JAAR
GELEDEN…..
15e jaargang nr. 7 ( augustus 1989)
... In deze editie is er uitgebreid aandacht voor de honderdjarige Liedertafel. Na de “hermenie” en de “pottentaot” is
er weer een 100-jarige in Beek.
Onder de titel: Van Sanders keuken tot concertzaal
De Zank 100 jaar! is er veel aandacht besteed aan de
feestelijkheden die gaan plaatsvinden. Een uitgebreid
programma staat op stapel.
De “Zank” 100 jaar in de Beeker gemeenschap. Dat maakt
u maar een keer in uw leven mee. Beleef dan ook daadwerkelijk de unieke feestelijkheden mee!
... Onze politiek medewerker John Bannier geeft in een vooruitblik op de komende raadsverkiezingen een terugblik van
de verkiezingen vier jaar geleden. Oude cijfers zijn wel
eens aardig als vergelijkingsmateriaal.
Er waren 10.204 stemmers, 82,8 procent.
CDA lijsttrekker Jan Eijssen 1197, Giel Luyten 558 en VVD
Rie Dirx 539 stemmen. BBB Joke Beckers kreeg er 627 en
Paul Mennens 876. Lijsttrekkers Cor Vorstenbosch,
Hub Nijsten, Jo van Erp en Jan Dekker haalden voor hun
lijst de meeste stemmen.
... Zeer uitgebreid, en uiteraard met een mooie tekening,
vertelt Theo van Winkel over De Hoeve in Spaubeek.
Om veel te weten te komen van oudere panden ben ik
aangewezen op kadasterboeken en archieven. Maar vooral
de vertellers die, als ik aan het tekenen ben, mij terloops
interessante dingen vertellen. Deze “zegslieden” kan ik in
mijn verhalen niet missen. Vandaar dat ik veel waarde
hecht aan “Kalle mit de luuj”. Bedankt allemaal.
... Begin september is er weer de traditionele grote rommelmarkt rond het MFC in Spaubeek. De organisatoren
garanderen een uitgebreid assortiment.
... Op de praatstoel deze keer Zef Halmans, een leven lang
koorzanger. Als het woord koor valt is zijn enthousiasme
niet te stuiten. Opmerkelijke verhalen komen de een na de
ander uit zijn mond.
Zijn zangcarrière begon op de lagere school in ca. 1920.
Hij moest toen, bij het bezoek van koningin Wilhelmina
aan Sittard, het liedje zingen “Laat wapperen de vlag van
paleis en hut...”. Dat ging zo goed dat hij meteen voor het
knapenkoor gevraagd werd.

... Ook T.S.M.K. “Lucia” viert haar jaarlijks feest.
Optredens van Disco show Tros Pop, Berb (Beppie Kraft)
en Gradus, Kappes Kook uit Venlo en de Nachraove uit
Maastricht. Op zondag treden 24 korpsen op.
... Bij de raadsvergadering ontstond enig e commotie bij de
stemming over een te bouwen hangar op het vliegveld. De
meningen waren verdeeld en er kwam een schorsing van
vijf minuten. Volgens limburgse traditie duurde dat twintig
minuten. Ook het CDA vertoonde verdeeldheid en de eindstemming strandde op 7 – 7. Na de vakantie gaan we verder.
… Het samengaan van de jongerenkoren Motion uit
Spaubeek en Jeunesse uit Genhout heeft geleid tot een
nieuw koor genaamd “Cosi Cantare” Ze hopen hiermee tot
betere prestaties te komen. Het koor bestaat momenteel
uit 25 jongeren tussen 12 en 27 jaar.
… Op 9 september kunt u naar het Asta theater nog eens
naar de film. Vertoning van de dialectfilm “De Jas” van de
makers Nico Verhoeven uit Schimmert en Harry Huveneers
uit Beek. We vertellen het verhaal niet. Ga er maar eens
gezellig voor zitten.
... In September zal wethouder Jan Schreijen de opening verrichten van de kinderspeeltuin ,,’t Baeker Heukske” in de
buurt met dezelfde naam.
... Het nieuwe bedrijfsgebouw annex brandweerkazerne zal in
september in gebruik worden genomen. Een bouwproces
dat na 8 maanden is afgerond. Het gebouw ligt naast het
zwembad De Haamen. Open dag op 9 september. Komen
kijken dus. Het is de moeite waard.
... In het jaarverslag van de gemeente is ook aandacht
besteed aan de prioriteiten van de politiezorg. Uit het
beschikbare cijfermateriaal blijkt dat de woninginbraken
aanzienlijk zijn gestegen. Onze gemeente heeft de
twijfelachtige eer om koploper te zijn als het gaat om de
misdaadcijfers.
... Dit was weer een greep uit het nieuws. O... Ja... De
vereniging samenwerkende kruisverenigingen organiseren
een afslankcursus... ik stop ermee... ik moet weg...
Groetjes Japo

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
8

Japo

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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U hebt hem vast al vaak zien rijden of
hebt er misschien zelfs al gebruik van
gemaakt, van de Wensbus, het vervoer
op maat en van deur tot deur.
Een uitkomst als je afhankelijk bent van
openbaar vervoer en dit in eigen woonomgeving niet echt beschikbaar meer is
en waardoor je in een sociaal isolement
komt, zeker als je al wat ouder en
minder mobiel bent.
Deze vorm van vervoer is erg in trek en
er wordt door inwoners van onze gemeente Beek veel gebruik van gemaakt,
zelfs zoveel dat de aanvraag voor een
tweede Wensbus gerechtvaardigd is. De
verwachting is dan ook dat er in onze
gemeente binnen niet al te lange tijd een
2e Wensbus gaat rijden en wordt de definitieve toestemming en goedkeuring
door het provinciaal bestuur binnenkort
verwacht.
In afwachting hiervan is al een tweede
(donkerblauwe leen) Wensbus een tijdje
in roulatie om in de vervoersbehoefte te
voorzien.

07:41
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U kunt de rit ook contant afrekenen
maar dan bent u duurder uit en kost dit
minimaal € 1,50.
De Wensbus is niet bestemd en niet
geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor hen zijn er andere
vervoersmogelijkheden beschikbaar.
Wilt u gebruik maken van de Wensbus
dan dient u uiterlijk één dag van tevoren
te reserveren.
Dat kan iedere werkdag telefonisch tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij de centrale planning via onze nieuwe telefooncentrale met het nieuwe nummer
046-206 0018.
Deze centrale biedt meer mogelijkheden
waardoor ook de bereikbaarheid en
dienstverlening verbeterd en klantvriendelijker wordt.

Sinds kort is het bereik van de Wensbus
uitgebreid en zijn niet alleen de kernen
van de gemeente Beek gemakkelijk bereikbaar naast de diverse locaties in
Sittard en Geleen, maar kunt u ook de
diverse woonzorgcentra bereiken waaronder Avé Maria in Geulle, de
Moutheuvel in Stein, Bunderhof, de
Zilverlinde en WZC Oud Geleen. Het
centrum van Schimmert is eveneens
toegevoegd aan de route.
Ook brengt de Wensbus u om zo maar
wat op te noemen onder andere naar
de winkels aan de markt in Beek, het
MAKADO winkelcentrum, de huisarts,
fysiotherapie, Zorgcentrum Vivantes
Beek, vliegveld Maastricht AachenAirport, het Zuyderland ziekenhuis in
Sittard, Adelante in Hoensbroek, de
hoeskamer, het eetpunt “bie Olga” in
Neerbeek of naar familie, vrienden of
bekenden in de buurt.
Twijfelt u of een door u te bezoeken
locatie bereikbaar is bel dan even met
iemand van de centrale planning. Zij
staan u met plezier en graag te woord.

De Wensbus is bestemd voor iedereen,
jong en oud, met of zonder rollator en is
iedere werkdag van 8.30 uur tot 18.00
uur onderweg.
Om gebruik te maken van de Wensbus
hebt u, zoals velen denken, géén apart
pasje nodig maar kunt u vrijelijk gebruik
maken van deze vervoersmogelijkheid.
Het reizen met de Wensbus is uiteraard
niet gratis maar wel tegen een zeer
schappelijk tarief.
Bij de chauffeur kunt u, tegen contante
betaling, een 10-strippenboekje kopen
voor de prijs van € 12,00.
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VEFATO

MOTKE
MEUBELEN

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur
Printhagenstraat 3
6191 PS Kleingenhout (Beek)
Tel. (046) 437 30 44

www.vefato.nl

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!
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Herfsttintentocht te Spaubeek
Op zondag 8 september 2019 organiseert
het Wandelcomité St. Caecilia Spaubeek
haar jaarlijkse Herfsttintentocht.
Onze wandelingen staan bekend om hun mooie routes waar
we van veel deelnemers positieve reacties op krijgen.
Ook nu weer gaan de routes van 7 - 14 en 21 km zoveel
mogelijk door natuur en over onverharde paden met holle
wegen en bosgebieden. Op alle afstanden is gezorgd voor
een binnenrustplaats met toiletten.

Inschrijfgelden:
€ 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor de overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
Kinderen onder 14 jaar gratis mits onder
begeleiding
IVV stempel verkrijgbaar.
Op startplaats en controle consumpties tegen wandelaarvriendelijke prijzen.
Let op bij het parkeren. Gebruik alleen toegestane
parkeerplaatsen.
Bereikbaarheid:
met de auto via de A76 afrit 3 en bewegwijzering volgen.
NS-station Spaubeek op 15 min. loopafstand tot startlokaal.
Arriva buslijn 54 rijdt op zondag niet tot Spaubeek.
U kunt starten vanaf 7.00 uur tot 12.00 uur voor de 21 km,
tot 13.00 uur voor de 14 km en tot 14.00 uur voor de 7 km.
Startplaats:
MFC 't Raodhoes, Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek.
Voor inlichtingen: Hub Stevens 046-4433490
Het Wandelcomité wenst u nu reeds een heel fijne wandeling
toe.
Tot ziens in Spaubeek op zondag 8 september 2019.

Op zoek naar vleermuizen IVN Spau-Beek
Op vrijdagavond 30 augustus gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek naar vleermuizen.
Om 20.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de Biesenhof om o.l.v. een ervaren en deskundige gids te zoeken
naar vleermuizen. We gaan door het dal van de Geleenbeek en een deel van het Stammenderbos, een ideaal gebied voor
vleermuizen en bij gunstige weersomstandigheden is de kans groot dat we een flink aantal van deze nuttige vliegende
zoogdiertjes te zien krijgen.
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien, 's avonds in de tuin, op straat of in 'n park. In de schemering komen ze
tevoorschijn om als ware luchtacrobaten hun kostje (vliegende insecten) bij elkaar te 'scharrelen'. Voor sommige mensen een
fascinerend tafereel, voor anderen een ware nachtmerrie. Vleermuizen roepen bij veel mensen akelige gedachten op.
Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze allerlei ziektes verspreiden.
Niets is echter minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor vleermuizen. Dat vleermuizen heel
bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen.
Tijdens deze wandeling wordt met bat detectors naar vleermuizen gezocht. Er wordt informatie verstrekt over de waargenomen
vleermuissoorten, hun voorkomen en hun gedrag.
Let op: Bij regenweer gaat de wandeling niet door.
Deze avondwandeling is bijzonder leuk om samen met uw kinderen te
doen. Zaklampen zijn welkom bij het zoeken.
René van den Heuvel 06 53738966 en www.ivnspaubeek.nl
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Biesenhof 20.30 uur.
Adres: Biesenweg 1, 6164 RA Geleen.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
11
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Nachtwacht ‘De Baeker
Türmerzufttreffen 30 me
Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

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

Servicepunt

Inleiding
Zoals al jaren gebruikelijk informeert Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ de lezers van De Nuutsbaeker over hun avonturen in Europa. Vooral over het jaarlijkse Treffen tijdens het
Hemelvaartweekend van de leden van het Europees
Genootschap van Nachtwachters en Torenblazers.
Het Treffen 2019 werd georganiseerd door het bestuur en de
nachtwachters van Prichsenstadt, gelegen in noord-Beieren
op ca. 425 KM van Beek en vrijwel geheel bereikbaar via de
Duitse autosnelwegen. Het ten dele ommuurde romantische
middeleeuwse stadje telt ca. 800 inwoners, dat via een
gemeentelijke herindeling is uitgebreid tot 3600 inwoners,
verdeeld over tien woonkernen.
Ik informeer U over het aangeboden programma.
Donderdag 30 mei 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Na een gelukkig zonder veel files voltooide heenreis werden
wij ontvangen in het Schützenhaus, alwaar de inkwartiering
rond 14.00 uur van de deelnemers werd bekend gemaakt. De
Baeker Kleppermen hadden geluk, dat zij in het riante Freihof
Hotel midden in het centrum van Prichsenstadt werden ingedeeld. Dat hotel was de verbouwde rijke herenboerderij van
een thans verdwenen kasteel. In de middeleeuwen kwamen
veroordeelden, die de poort van deze boerderij passeerden,
buiten het bereik van de gerechtelijke autoriteiten. En na twee
jaren verplichte arbeid op deze boerenhof waren zij ook echt
vrij, vandaar de naam Freihof.
Om 17.30 uur werden de Kleppermen met een bus opgehaald en naar het dorpje Laub vervoerd, alwaar een gezellige
onderlinge feestavond volgde met avondeten. De deelnemers maakten zelf muziek of deden voordrachten. De
Kleppermen namen het voortouw en zongen, tezamen met
de aanwezigen, het zogenaamde Protokollied over diverse
opmerkelijke gebeurtenissen tijdens het vorige Treffen in het
stadje Schwarzenberg in het Ertsgebergte. Later op de avond
zongen zij nog een speciaal hilarisch lied.
Om 22.00 uur werd met de bus teruggekeerd naar
Prichsenstadt en werd de avond gezellig besloten in de kelderbar van het hotel.
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r Kleppermen’ bezocht 34e Nachtwächter- und
mei – 2 juni 2019 in Prichsenstadt (D)
jes gefrühschopt. In de namiddag werd een feestelijk
rondgang door het stadje gemaakt onder veel belangstelling van de eigen of regionale bewoners.
Hieronder tot verrassing van de Kleppermen, een
vroegere inwoner van Urmond, die nu in de buurt van
Neurenberg woonde.
Vanaf 18.00 uur waren optredens gepland in de diverse etablissementen, waar de deelnemers tevens het
avondmaal konden gebruiken.
Zondag 2 juni 2019

Hoofdingangspoort Prichsenstadt
Vrijdag 31 mei 2019
In de voormiddag was een bezoek voorzien aan Schloss
Wörner in het plaatsje Neuss. Er volgde een rondleiding, een
wijnontvangst met hapjes en daarna per bus terug naar
Prichsenstadt. Hier was om 13.00 uur de officiële ontvangst
door het stadsbestuur vóór het raadhuis gepland. Er werd
door een afvaardiging van de deelnemers het Gulden Boek
van de stad getekend.
In de namiddag werd in een sporthal de jaarvergadering van
het Genootschap, de Zunftsitzung gehouden. Een belangrijke
punt was de verkiezing van een nieuwe Zeremonienmeister.
Heel veel discussie volgde en uiteindelijk werd deze belangrijke functie voor één jaar toegewezen aan Jan Pedersen uit
Odense (Denemarken).
Vooraf aan de Zunftsitzung stelde de 2e burgemeester van
Gundelfingen zijn stad voor aan de aanwezigen. Het conceptprogramma werd gepresenteerd, dat ook inspeelt op het 50jarige partnerschap met ons Beek.
De overzichtsfoto van het hele gezelschap werd vóór de
stadspoort gemaakt en wel via een drone, die het hele gezelschap vastlegde. Aansluitend werden door een afvaardiging
de graven bezocht van twee overleden nachtwachters.
Het avondeten werd in de sporthal aangeboden door het
stadsbestuur, waarbij ook enkele nachtwachters en een lokaal
mannenkoor optraden.

In de stadskerk was om 10.00 uur een Ökumenischer
Gottesdienst met medewerking van de deelnemers
van het Zunfttreffen. Enkelen daarvan vertolkten
prachtige instrumentale en/of vocale muziekstukken.
De dienst werd beëindigd met het zingen van de
Hymne der Nachtwächter und Türmer. Onder luid applaus van de talrijke aanwezigen werd op het kerkplein daarna het door De Baeker Kleppermen in 1994
geschonken Zunftvaandel overgedragen aan de vertegenwoordigers van onze partnergemeente Stadt
Gundelfingen aan de Donau.
Walter Hieber, vele Beekenaren wel bekend, nodigde
de aanwezigen uit om in 2020 het 35e Zunfttreffen in
zijn stad te komen bezoeken. Men zal er meer dan
welkom zijn.
De Baeker Kleppermen boden aan de burgemeester
van Prichsenstadt een fraai chronogram aan, waarin
dank werd uitgesproken voor de ondervonden gastvrijheid, alsmede een fles Els la Vera.
Een dergelijke fles ontving ook de nachtwachter Hermann
Schlossnagel uit Prichsenstadt.
Slot
Een buitengewoon geslaagd Europees Treffen kwam hiermee
ten einde. Het zeer warme zomerweer zorgde dat de kelen
regelmatig gesmeerd moesten worden met locale wijnen of
pullen met Beiers bier. Tevreden werd zonder problemen de
terugtocht naar Beek volbracht.
Jacques Aussems,
secr. Nachtwacht De Baeker Kleppermen

Zaterdag 1 juni 2019
In de voormiddag een bezoek aan een Weinberg, en in de
openlucht onder een stralende zon werd met hapjes en drank-

Entree hotel Freihof in Prichsenstadt, het onderkomen van Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’
13
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STICHTING BUURTBUS 92
Stichting Buurtbus 92 zegt U waarschijnlijk niets.
Graag stellen we ons dan ook even aan U voor.
De Stichting Buurtbus 92 heeft tot doel
de personele bezetting van de lijndienst
92 van Arriva te verzorgen.
Wij doen dit met de inzet van vrijwilligers
die onze 9 persoons- Buurtbus
besturen, eventueel kaartjes verkopen
(normaliter word in en uit gecheckt met
een ov-chipkaart) en onze reizigers met
raad en daad bij staan.
We rijden een dienstregeling met een
vaste route in een één uur lijndienst
vanaf Station Beek via Beek Centrum,
Geverik, Kelmond, Klein- Genhout,
Groot- Genhout naar Spaubeek. v.v.
We stoppen bij de reguliere haltes op de
route.
De dienstregeling sluit aan op de NS
treinen op station Beek-Elsloo en de
buslijnen van Veolia in Beek centrum en
het busstation Beek bij NS station BeekElsloo.
Onze bus is eigendom van Arriva. Zij exploiteren de bus.

Wij zorgen voor de chauffeurs die gemiddeld een dagdeel van 4 uur per week
rijden. We rijden van maandag tot en
met vrijdag van s’ morgens 6.50 tot
‘s avonds 18.00 en op zaterdag van tien
voor tien tot tien voor zes, waarna we de
bus stallen op het terrein van Janbrosic
nabij de Makado.
De diensten worden ingepland door een
planner die er voor zorgt dat de planning
ca. 2 weken van te voren bij de chauffeurs
is. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren van onze chauffeurs bij het plannen van de diensten.
Wij vervoeren ca. 7000 reizigers per jaar
en dat aantal is stijgende. Veel van onze
reizigers worden direct door onze inzet
uit hun isolement gehaald en in de gelegenheid gesteld te gaan winkelen en/of
op familie bezoek te gaan. Ook studenten maken graag gebruik van de
Buurtbus.

Als blijk van waardering voor het werk
van onze chauffeurs maken we als het
financieel haalbaar is jaarlijks een uitstapje en houden we rond de Kerstmis
een gezamenlijk etentje.
Ook proberen we om een of twee keer
per jaar een gezellige chauffeursbijeenkomst te houden. Uiteraard zijn bij al
onze activiteiten ook de partners van
onze chauffeurs altijd van harte welkom.
Mocht Uw interesse zijn gewekt voor
een functie als vrijwilligerschauffeur bij
onze Stichting (momenteel 23 vrijwilligers) en bent U in het bezit van een
rijbewijs B, dan nodigen wij U vriendelijk
uit om contact op te nemen met de
secretaris van de Stichting:
Peter Bovens via e-mail
peter.g.bovens@ziggo.nl of telefonisch
onder nummer: 06-17589172
Namens de Stichting Buurtbus 92 heten
we u alvast van harte welkom!
Alphons Roumans,
Voorzitter, Penningmeester
Peter Bovens, Secretaris

Terugblik op de voetbalcompetitie 2018/2019
Zoals gebruikelijk wordt na het
einde van de KNVB voetbalcompetitie door de redactie van
de Nuutsbaeker nog eens cijfermatig terug gekeken naar de resultaten. In Groot Beek zijn vier
voetbalverenigingen die nog
even worden ‘doorgelicht’’
omdat er toch nog vergelijkingsmateriaal voorhanden is.

club
VV Caesar
VV GSV’28
VV Neerbeek
VV Spaubeek

gespeeld winst
26
26
24
26

14
9
9
5

gelijk
3
4
7
5

verlies
9
4
8
16

punten
45
31
34
20

doelpunt doelpunt
voor
tegen
59
53
50
28

45
53
46
54

Opmerking; VV Caesar is nog in de running voor promotie naar de 1e klasse. Einde maand mei
start de na- competitie voor de promotie, hierbij wensen wij de Caesar- mannen veel succes!
George Stevens

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
14

€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering
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Kelder Zolder Markt voor de 26e keer georganiseerd
door Mannenkoor Beeker Liedertafel
Op zaterdag 31 augustus 2019 van 08.00 tot 17.00 uur
organiseert Mannenkoor Beeker Liedertafel in de
omgeving Molenstraat - Raadhuispark in Beek voor de
26e keer de traditionele Kelder Zolder Markt.
In 2015 werd de opzet van deze markt
sterk aan de huidige tijd aangepast: met
behulp van een reserveringssysteem
heeft de markt een modern tintje
gekregen.
Op deze markt voor gebruikte spullen
staan ruim 150 standhouders die hun
waar verkopen.
Van speelgoed, boeken, cd's, dvd's en
lp's tot kleding, huishoudelijke spullen,

servies en curiosa; van antiek tot hedendaags. Er wordt op gelet dat er geen
nieuwe producten worden verkocht
door handelaren.
Als bescheiden vergoeding voor de
enorme hoeveelheid werk die de mannen van de Beeker Liedertafel er in steken, wordt van de bezoekers een vrijwillige bijdrage van 1 euro gevraagd.

Marktgedeelte
voor kinderen
De markt heeft in het Raadhuispark een
gedeelte speciaal ingericht met marktkramen die jeugdigen voor een aangepaste prijs (10 euro) kunnen huren.
Hapjes en drankjes
Bij een gezellig evenement past natuurlijk de gelegenheid om een hapje en een
drankje te nuttigen.
Op het cateringplein staan diverse
kraampjes met koffie/thee, frisdrank,
bier, wijn of iets lekkers voor de inwendige mens.
Marktkraam of grondplaats huren
Staat je zolder, kelder of garage vol
spullen die niet meer gebruikt worden?
Kom zelf een dag op de markt staan.
Ervaar hoe leuk het is je eigen spullen te
verkopen.
Vanaf 1 mei tot 21 augustus kun je een
marktkraam inclusief dekzeil à € 25,-- of
grondplaats à € 12,50 reserveren via de
website www.beekerliedertafel.nl.
Voor het huren van een jeugdigenmarktkraampje kan men via e-mail een
deelnameformulier bestellen. Mail je gegevens naar: kzm@beekerliedertafel.nl.
Meer informatie gewenst?
Gebruik het eerder genoemde
website/e-mail adres of neem contact
op met de coördinator van de Kelder
Zoldermarkt, Math Goessens,
telefoonnummer 06-51841669.
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10 augustus:

IVN Spau-Beek

IVN-excursie naar ‘Voedselbos Beek’
Mede in verband met de sterk teruglopende insectenaantallen hoort en leest
men de laatste jaren een steeds luider wordende roep om vergroting van de
biodiversiteit. Eén van de methodes om dat te realiseren is via de aanleg
van een ‘Voedselbos’ volgens de regels van de ‘Permacultuur’. Om eens
met de eigen zintuigen te ervaren wat dat inhoudt, kunt u deelnemen aan
een IVN-excursie in het voedselbos (en de moestuin) van Robert en
Monique Knops in Beek.
Deze vindt plaats op zaterdag 10 augustus tussen 9.30 en 12.30 uur bij de
Cijnsberg, in het verlengde van de Hoolstraat in Beek.
Kosten voor deelname bedragen € 5,- (ter plekke, bij de ingang te voldoen),
waarvoor u tevens een consumptie aangeboden krijgt. Als u mee wilt doen
aan deze boeiende excursie, geef dan uw naam en mailadres door aan Wim
Koetsier (d.w.koetsier@kpnmail.nl). Om e.e.a. qua informatieoverdracht beheersbaar te houden, is er maximaal plaats voor 30 personen.
Dus: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Nadere informatie is hieronder te lezen of te vinden op onze website:
www.ivnspaubeek.nl

Het ‘Voedselbos Beek’ van Robert en Monique
Knops is slechts 0,6 ha groot, maar herbergt
inmiddels meer dan 1300 plantensoorten,
inclusief de kruidenvegetatie, waar sterk op
ingezet wordt. Die aantallen worden nog veel
groter als de cultivars worden meegerekend.
Meer dan 100 fruitsoorten (500 rassen), 20 notensoorten (49 rassen) en veel houtige planten voor
hout-, groente-, specerij- of sapproductie.
Verder staan er nog meer dan 150 andere houtige
planten, waarvan de meesten voor bestuivers uit
de insectenwereld zijn bedoeld. In de relatief korte
tijd is de steenuil teruggekeerd en worden er
steeds vaker zeldzame bijen- en vlindersoorten
aangetroffen.
Op hetzelfde terrein, dat enkele jaren geleden
werd aangekocht als een
verwaarloosde fruitboomgaard, is
tevens een ecologisch
moestuingedeelte ingericht.
Verder worden er varkens, eenden en honingbijen gehouden.
Doel van dit alles is bevordering
van de biodiversiteit, natuurinclusieve (kringloop)landbouw, voedselproductie, alsook productie
van snijbloemen en natuurlijke
medicijnen.
Tijdens de excursie krijgt u uitleg
over de verschillende aspecten
van een goed voedselbos en de
onderliggende filosofie bij
Permacultuur, maar kunt u vooral
ook zelf ervaren welke alternatieven er voor de ‘stenentuinen’ en
de mooi aangeharkte tuintjes zijn.

Cafetaria het Heukske
Wij zijn de hele week geopend!

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
16

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Wie kent Wie

Aflevering 159

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: St. Martinussschool, Mr. Voncken, 1975
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. 157 (mei 2019)
Ria Smeets-Dohmen:
De zuster op de foto is zuster Lidwina van de 2e klas van de St. Jozefschool in de Molenstraat in Beek. Zij heeft in mijn poëzie
album geschreven, het schooljaar 1969-1970 zat ik bij haar in de klas. De foto is genomen op de speelplaats, op de achtergrond de fietsenstalling. In 1976, toen deze foto is genomen, zat ik al op
2 Havo in Geleen, ik ken dus niemand van de kinderen. Volgens mij is de
persoon links naast de zuster, Tiny Voncken, een toenmalig buurmeisje
van me van een paar huizen verder. Zij was toen al onderwijzeres of ze
liep stage.
Mark Peters:
Het mannetje rechtsvoor (half in beeld) ben ik. Volgens mij is het meisje
met blond haar en staartjes Ingrid Haagmans en het meisje met het ijsje
achter mij, Bianca Op de Heij.
Ingrid Haagmans, Denman Islands, Canada:
Mijn ouders stuurden mij een foto waar ik op sta. Het gaat om de foto
met de meesters Voncken en Mennens. Ik ben het meisje in het midden
van de foto, blond haar, twee staartjes en een oranje ijsje. Was de lang
vrouw niet ook een lerares? Ik herken alle gezichten, maar ik weet geen
namen meer, sorry. Ik heb ook geen idee waar deze foto genomen is.
17

juli-augustus NB no. 7:Layout 1

20-06-2019

07:42

Page 18

LEMMENS-HOVER

Derde editie Data4

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

Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus wordt er tijdens de
derde editie van de Data4 Limburg Cup weer mooi handbal
gespeeld in Sporthal De Haamen. De Limburg Cup vormt
de ideale voorbereiding op het komende seizoen voor de
deelnemende ploegen.
Vorig jaar wonnen de dames van Mainz 05 uit Duitsland en
de heren van BFC de Cup. Het deelnemersveld is dit jaar
wederom interessant, we zijn benieuwd wie zondag 25 augustus met de beker huiswaarts keert.
Deelnemende ploegen dames
Bij de dames kunnen we zaterdag en zondag genieten van
het handbalspel van Herpertz Bevo, HV Quintus, FSG
Mainz 05 (Duitsland), Tourcoing Handball (Frankrijk), HV
Fortissimo en uiteraard Anytime Fitness BFC. De dames
van Mainz 05 hebben de Cup vorig jaar gewonnen en
komen de eer verdedigen. We zijn benieuwd of er een team
is dat het team uit Duitsland kan stoppen.

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

Manon Nicolaes van BFC breekt door de verdediging van Quintus
tijdens de Data4 Limburg Cup 2018
Foto: Ronald jans Sportfotografie

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
18
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4 Limburg Cup in sporthal De Haamen

Winnaars 2e editie Data4 Limburg Cup: dames Mainz 05, heren Smezo BFC
Deelnemende ploegen heren
Het toernooi voor de heren wordt gespeeld tussen Herpertz Bevo, HV
Rapiditas, HC Eynatten-Raeren (België), Kreasa Houthalen (België),
Borussia M'gladbach (Duitsland) en Smezo BFC. Een mooie mix tussen
een Limburgse line-up met aanvulling uit ons beider buurlanden. Zou
het de heren van BFC lukken om de Cup ook voor de derde keer binnen
te slepen?
Programma op hoofdlijnen

De heren van Borussia Mönchengladbach zijn dit jaar
weer van de partij
Foto: Ronald Jans Sportfotografie

Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal De Haamen (hal 1 en 2) in Beek
op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Zaterdag beginnen de eerste
wedstrijden om 10.00 uur, op zondag starten we op 09.00 uur, alle
wedstrijden zijn gratis toegankelijk voor publiek. Het wedstrijdschema
wordt gepubliceerd op de Facebook pagina van de Limburg Cup
(@limburgcup). Gedurende het toernooi worden hier ook updates over
de wedstrijden, uitslagen en andere bijzonderheden gepubliceerd.

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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Gedicht van Jacques Aussems
het schilderazuur is gespannen
zilveren pijlen zoeken hun weg
geleid door onzichtbare handen
de witte strepenbaan verwaait tot
pluizig dons en lost op in blauw

die sporen stellen ons voor vragen
van waar, waarheen , waartoe
die weg zo hoog en stil te gaan
de mens gevangen in een cocon
en overgeleverd aan mechaniek

terwijl vogels zwieren en zwaaien
en wolken kolken van plezier
de hemelruimte biedt licht en lucht
en staat voor puurheid en vrijheid
de aardse mens dankt voor die gift

Beek, 16 mei 2019

‘VRIJMARKT’ in de Carmelwijk
Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip voor veel mensen. Deze jaarlijkse vrijmarkt wordt voor de 32ste keer gehouden op de groenvoorziening midden in de wijk.

Dit jaar wordt de vrijmarkt gehouden op
zondag 4 augustus a.s.
Een vrijmarkt die begon met 25 standhouders uit de wijk, maar
nu is uitgegroeid tot een gezellig rommel-snuffel-evenement
met voor elk wat wils en ruim 125 standhouders van binnen en
buiten de wijk.
Bent u iemand die graag snuffelt, dan kunt u dit naar hartenlust doen op de vrijmarkt. Want wie weet vindt u dat speciale
dingetje, dat u al zolang zocht, wel op de Vrijmarkt.

De organisatie nodigt u dan ook van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen op zondag 4 augustus a.s.
van 10.00 uur tot 17.00 uur op de Vrijmarkt.
Entree Gratis.
Uiteraard is er gelegenheid om een hapje en een drankje te
nuttigen.
Voor meer info of reserveringen (verplicht reserveren voor een
standplaats), bel de bewonerslijn van Wijkraad “De Carmel”
06-28166370 of stuur een mailtje naar
info@wijkraaddecarmel.nl.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus
vol=vol.

Dealer van o.a.:
Wij hebben het garvo dealerschap van de heer Delbressine mogen overnemen.

Daarom in juli en augustus 10% welkomstkorting op alle garvo producten!
Uw Dierenspeciaalzaak in Nuth aan de Markt 12 • Eigen parkeerplaats achterom
20
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John Brands Veteranentoernooi wordt traditie

Als iets 2 keer achter elkaar wordt georganiseerd, dan kan je spreken over een traditie. Met de organisatie van het 2e John Brands
Veteranentoernooi kunnen we nu dus spreken over een traditie,
want op 25 mei jl werd het tweede JB toernooi gespeeld op het
Jean Nijsten sportpark.
Het toernooi ter nagedachtenis van John die in september 2017
veel te vroeg van ons heen is gegaan. Het is en blijft een mooi eerbetoon aan een geweldige teamspeler en 3e helft speler!

De veteranen van Spaubeek, Neerbeek, Caesar, RKUVC,
Schimmert en het organiserende GSV’28 werden met een
heerlijk stukje vlaai en koffie ontvangen, waarna voorzitter
Stan Nijsten de clubs welkom heette en een sportief toernooi wenste. Het shirt van John dat al een tijdje in de kantine hing, werd overhandigd aan echtgenote Daniëlle en
dochters Celine en Valerie. Het shirt heeft een mooi plekje
gekregen in huize Brands.
Werd er ook nog gevoetbald?
Jazeker. En hoe. De doelpunten vloeiden rijkelijk op de 3 velden. Alle ploegen
speelden tegen elkaar en uiteindelijk bleek Spaubeek het sterkste veteranenteam te hebben. En namen zo de grote cup met de grote oren over van
Schimmert, die vorig jaar het sterkste team waren. De innerlijke mens werd
verzorgd door een heerlijk buffet met warme (voet)balletjes, waarna de voetjes
van de vloer konden op de plaatjes van DJ John Brouns. En last but not least
werden middels een loterij tientallen prijzen verloot, die door veteraan Maurice
Senden bij elkaar waren gesprokkeld á la Martijn Krabbe onder het motto:
Lullen voor spullen.
Net als vorig jaar was het mooiste moment van de dag het “You never walk alone” gezang van alle Vets. John zal ongetwijfeld
weer hebben meegezongen en de 3e helft zien uitgroeien tot een geweldige avond tot in de late uurtjes.
Peter Janssen

21
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‘Relicten uit ons fruitverleden’
‘Relicten uit ons fruitverleden’
is de titel van het boekje, dat
namens het Pomologisch
Genootschap Limburg (PGL)
is uitgegeven. De schrijver,
Jean Slijpen uit Ulestraten, is
lid van het PGL.
Het uiterste zuiden van
Limburg geniet van oudsher
bekendheid als het gaat om
de fruitteelt. Tien- duizenden
hoogstammige fruitbomen
sierden decennia lang het
landschap en zorgden voor
(extra) inkomsten en werkgelegenheid voor de lokale
bevolking.
Het boekje geeft een inkijk
in het rijke fruitverleden in het
zuidelijk deel van Limburg,
waarbij vrijwel alle facetten
rondom de teelt en
verwerking van het
hoogstamfruit van weleer aan
bod komen.
Onder andere de Limburgse
streekrassen, de oogst, het
vervoer, de veiling, bekende
boomkwekers, de verwerking
van het fruit tot Limburgse
fruitvlaai of stroop, het
Gronsvelder- en Eijsdener
Klumpke, Mhaerder
sjiétpruumkes, etc.
Het 123- pagina’s tellende boekje is in een beperkte oplage gedrukt en is voor € 12,50 verkrijgbaar bij:
Boerenbond, Sint Catharinastraat 4, 6235BE Ulestraten.
Meer verkoopadressen en informatie over eventuele toezending per post vind u op de website: www.pgl.nu

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
22
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TUSSENDOORTJE
Om het gemis van de Nuutsbaeker tot september te overbruggen, willen we u de gelegenheid geven ons mooie blad in
de vakantie toch vaker ter hand te nemen. Als u de moeite neemt de oplossing in te zenden, wordt uw naam
(incl. de bijbehorende roem) in de september editie vermeld.
Bovendien trekken we uit de goede inzenders een winnaar die een leuk presentje ontvangt.
Wat moet u doen?
Vul de originele artiest/groep van het liedje in en noteer van deze artiest/groep de letter die tussen haakjes staat.
Deze letters vormen een zin. Stuur deze zin naar: nuutsbaeker@gmail.com

Nostalgie: Wie heeft dit gezongen? (hardop zingen helpt) Veel succes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dan moet je me zuster zien (4de)
Ben ik te min (2de)
Annabel (8ste)
’t is een kwestie van geduld (8ste)
België (1ste)
Rocky (8ste)
’t is weer voorbij die mooie zomer (5de)
Ik verscheurde je foto (1ste)
Telkens weer (3de)
Alles kan een mens gelukkig maken (2de)
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie (9de)
Het Dorp (4de)
Stiekem gedanst (1ste)
Waarheen, waarvoor (7de)
Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben (1ste)
Even aan mijn moeder vragen (4de)
Viva Espana (2de)
Je loog tegen mij (6de)
Rozen voor Sandra (7de)
Ik doe wat ik doe (6de)
Als de dag van toen (10de)
Dromen zijn bedrog (6de)
Het is een nacht (3de)
Twee motten (4de)
Willempie (4de)

1

2

29

30

3

4

31

5

32

6

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

14

40

15

41

42

Vrijgezel (9de)
Meisjes met rode haren (6de)
Mama (4de)
Sophietje (10de)
Ik voel me zo verdomd alleen (9de)
Dinge Dong (4de)
Met de vlam in de pijp (1ste)
Big City (5de)
24 rozen (1ste)
Bij ons in de Jordaan (1ste)
De Bom (3de)
Oerend Hard (4de)
Het land van Maas Waal (5de)
Suzanne (10de)
Een beetje verliefd (9de)
Malle Babbe (5de)
De troubadour (3de)
Laat me alleen (6de)
De glimlach van een kind (9de)
Mexico (1ste)
Heb je even voor mij (6de)
De clown (8ste )
Het kleine café (4de)
Kom van dat dak af (6de)

16

17

43

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

23

24

25

26

27

28

49
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De foute foto van Loe

Oplossing van de mei editie:
Waar: St. Annakapel Spaubeek
Wat is er fout: In het perkje links op
de voorgrond ontbreekt het vogelvoederhuisje dat op een paal staat.
Het bleek deze keer
een lastige te zijn.
Er kwamen diverse
antwoorden binnen
zoals:
Het beeldje in de nis
boven de deur,
de haan bovenop de
toren, het bankje aan
de linkerzijde van het
paadje, het ontbreken
van het ijzeren
hekwerk in de
deuropening.
Toch is de fout het ontbreken van het
vogelvoederhuisje. (zie kleine foto)
Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen,
Paul Schoonbrood, Mia Drummen
en Eva Teneij
Dank aan alle inzenders voor de genomen
moeite.

Nevenstaand wederom een
“foute” foto.
Onze vraag: Wat ontbreekt op deze foto?
En deze keer is het een makkie.
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.

Adverteren
in de Nuutsbaeker?
Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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Evenementenrooster
2019 - 2020
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
7 september
8 september
10 september
11 september

13 t/m 16 sept.
14, 15 en 17 sept.
14 september
15 september

15 september
26 september
28 september
29 september
2 oktober
5 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober

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, 9.00-15.00 uur
Straatkermis Neerbeek van 13.30 – 18.00 uur.
Locatie: Keulsteeg te Neerbeek. Organisatie buurtvereniging ’t Kepelke.
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. 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, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
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
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
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
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
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
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 - 18.00 uur, Ooshaka Scouting Beek

9 oktober

15 oktober
20 oktober
23 oktober
24 oktober
27 oktober
30 oktober

31 oktober
4 t/m 7 nov.
6 november
10 november
12 november
2 november
2 november
2 november
17 november
27 november

28 november
30 november
7 december
7 december
7 december
11 decemer

15 december
15 december
15 december
21 december
22 december
31 december

Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
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
KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven.
Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek,
start Ooshaka Molensteeg Beek
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
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, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Fanfare St. Caecilia Spaubeek organiseert een galaconcert in het kader
van 75-jaar bevrijding van Limburg.
Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Gulden Humor. Locatie: Mondial, aanvang 20.00 uur.
Organisatie: Baeker Pottentaote
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Kroningsavond van de 68e Lichtkoningin in het Asta Theater
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
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

2020
28, 29 mrt, 3,4, 5 april Toneelvereniging Ons Genoegen brengt haar voorstelling ten tonele.
naam van het stuk is nog niet bekend, locatie is (hopelijk) Zaal Vroemen.

25

juli-augustus NB no. 7:Layout 1

20-06-2019

07:43

Page 26

Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222
F 046 - 43 77 757
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.

Koninklijke Erepenning voor
jubilerende schutterij Sint Laurentius

Foto: Mitchell Grebels

Schutterij Sint Laurentius uit Spaubeek heeft op vrijdagavond 17 mei een Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen
van burgemeester Christine van Basten-Boddin. De schutterij kreeg de erepenning omdat ze dit jaar 400 jaar bestaat.
En dat werd van 17 mei tot en met 19 mei gevierd met een spetterend feestweekend. De gemeente Beek kijkt terug op
een geweldig weekend en feliciteert de schutterij van harte met deze bijzondere onderscheiding.
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Programma voor jong en oud

Beek staat in september op indrukwekkende
manier stil bij 75 jaar bevrijding
Op 17 september 1944 werd Beek door de Amerikanen bevrijd! Een heuglijk en
belangrijk historisch feit, waar we, 75 jaar later, op gepaste wijze bij stil gaan
staan. De bevrijding van Beek wordt van 13 tot en met 17 september gevierd met
uiteenlopende activiteiten voor jong en oud.

Oorlogsgeheimen
Twee dagen later, op dinsdag 17 september, gaan ‘s morgens
de deuren van het Asta Theater open voor de hoogste
klassen van de Beekse basisscholen. Dan wordt voor hen
het theaterstuk ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens
opgevoerd.

De festiviteiten worden vrijdagavond 13 september afgetrapt
met een spectaculair bevrijdingsfeest in uitgaanscentrum
Mondial. Dit feest wordt speciaal en
uitsluitend voor de Beekse jeugd
in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar
gehouden. Tijdens de avond draaien
diverse dj’s en wordt op een indrukwekkende manier stilgestaan bij de
bevrijding van Beek.
Toneel
In het Beekse Asta Theater wordt op zaterdagavond 14 september het theaterstuk ‘Ein doodgewoon verhaol’ op de
planken gebracht. In een aantal scenes zien we een
doorsnee Beekse familie in verschillende fases van de
Tweede Wereldoorlog. Het theaterstuk benadrukt op
aangrijpende wijze de emotionele impact van een oorlog
en wordt opgevoerd door diverse Beekse verenigingen.
Herbeleven
Op zondag 15 september doet de ‘The First Miles to
Liberation Tour’ Beek aan. Dan trekt een indrukwekkende stoet van 75 historische voertuigen door Beek.
De stoet wordt begeleid door een aanzienlijke groep
zogenoemde reenactors. Deze acteurs strijken voor
enkele uren neer op de Maastrichterlaan en doen
toeschouwers de dagen van weleer herbeleven.
De parkeerplaats naast supermarkt Jan Linders wordt
omgetoverd tot ‘horecakampement’, waar onze
bezoekers kunnen genieten van een hapje en een
drankje, opgeluisterd door live muziek.

Moment van bevrijding
Als kroon op de bevrijdingsfeesten wordt op dinsdagavond
vanaf 18.30 uur voor de Martinuskerk op feestelijke en indrukwekkende manier stil gestaan bij de bevrijding van Beek.
Beek werd 75 jaar geleden om 19.10 uur bevrijd. Herbeleef dit
moment van de bevrijding! Voor de kinderen is er een speciale verrassing! Aansluitend vindt er op dezelfde locatie een
bevrijdingsfeest plaats met live muziek, gezellige sfeerverlichting, eten en drinken.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws rondom het bevrijdingsweekend
en andere initiatieven rondom de
herdenking van de bevrijding van Beek,
houd dan de website van Belevend Beek
in de gaten.
Kijk voor alle activiteiten rondom de
bevrijding van Limburg op www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

Foto’s: Eyewitness Museum Beek
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Groot onderhoud zwembad De Haamen
In de zomervakantie wordt er groot onderhoud gepleegd aan het zwembad van De Haamen. De werkzaamheden beginnen
op 12 juli en duren tot 16 augustus. Tijdens de werkzaamheden is het zwembad gesloten.
De Haamen biedt haar bezoekers een alternatief zomerprogramma aan. Iedereen, jong en oud, kan hieraan deelnemen.
Ook mensen die niet over een goede conditie beschikken. Als u meer informatie wenst of aan een van deze activiteiten
wilt meedoen dan kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met De Haamen. E-mail: info@dehaamen.nl.
Telefoon: 046-4360180.
Programma week 28 – maandag 8 t/m donderdag 11 juli (zwembad

08.30-09.00
09.00-10.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.30-14.30

MAANDAG
Aquajoggen
Fit & Vitaal
Aquajoggen
Combi Aquajoggen/-robics
Zwemmen +

DINSDAG
09.00-10.00 Recreatief Zwemmen
12.00-13.15 Recreatief Zwemmen
(Dames)
13.15-14.15 Zwemmen +
15.30-16.30 Recreatief Zwemmen

WOENSDAG
08.30-09.00 Aquajoggen
09.00-09.30 Aquarobics
09.30-10.00 Aquajoggen
13.00-14.00 Fit & Vitaal

DONDERDAG
12.00-13.00 Recreatief
zwemmen
14.30-15.30 Fit & Vitaal
15.30-16.00 Aquajoggen

Programma week 29 t/m 33 – maandag 15 juli t/m vrijdag 16 augustus (sporthal)

MAANDAG
09.00-10.00 Sport & Spel
10.15-10.45 Fit & Vitaal
11.00-12.00 Sport & Spel

DINSDAG
09.00-10.00 Sport & Spel
10.00-11.00 Sportief Wandelen
11.15-11.45 Fit & Vitaal

WOENSDAG
09.00-10.00 Sport & Spel
10.00-11.00 Dans
11.15-11.45 Fit & Vitaal

DONDERDAG
09.00-10.00 Sport & Spel
10.00-11.00 Sportief Wandelen
11.15-11.45 Fit & Vitaal

VRIJDAG
09.00-10.00 Sport & Spel
10.00-11.00 Dans
11.15-11.45 Fit & Vitaal

Meedoen kost € 3,85 per keer. Knipkaart (10 lessen): € 34,55
(m.u.v. Fit & Vitaal: € 3,75 per les en 10 lessen: € 33,75)
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Kom in actie tegen
plastic soep
Het is bijna zomervakantie. Heeft u al een leuke
strandvakantie geboekt? Dan wensen wij u
natuurlijk heel veel plezier toe. Maar mogen we
u ook iets vragen? Wilt u goed opletten dat u
niets op het strand achterlaat?

Beek figureert in
live-uitzending L1
Tour de L1mbourg
De gemeente Beek is op 11 juli gastgemeente voor een
live-uitzending van Tour de L1mbourg van L1. De uitzending
vindt plaats op het middenterrein van de atletiekbaan op
Sportlandgoed De Haamen. U bent van harte uitgenodigd om
deze uitzending, die om 18.30 uur begint bij te wonen.
Tour de L1mbourg is een dagelijks live wielerprogramma dat
tijdens de Tour de France steeds vanuit een andere
Limburgse gemeente wordt uitgezonden. Verslaggevers
Sander Kleikers en Gert Jakobs ontvangen iedere dag mooie
gasten aan tafel om te praten over de verrichtingen van
Wout en Tom in de Tour de France, en over de liefde voor
Limburg. Dat wilt u niet missen!

Vorige maand maakte het Wereld Natuurfonds (WNF)
namelijk bekend dat de hoeveelheid plastic in de
Middelandse Zee voor het overgrote deel afkomstig is van
toeristische stranden. Volgens het WNF verdwijnt iedere
minuut een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met ruim
30.000 halveliterflessen in de Middellandse Zee. En in de
zomermaanden neemt de vervuiling met maar liefst 40
procent toe!
Met zulke hoeveelheden afval zou u verwachten dat u op
vakantie tijdens het zwemmen veel moet tegenkomen.
Toch is dat niet zo. Dat komt doordat veel plastic op de
stranden aanspoelt of naar de bodem zinkt. En dat is heel
slecht voor zeedieren als walvissen, dolfijnen en schildpadden. Volgens het WNF sterven jaarlijks wereldwijd
100.000 zeezoogdieren en een miljoen vissen en vogels
door plasticvervuiling.
Het WNF vraagt u daarom om op vakantie goed op te
letten wat u op het strand achter laat. En de gemeente
Beek sluit zich daar graag bij aan. Want wat voor u een
kleine moeite is, maakt de wereld voor ons allemaal een
stuk schoner en mooier.

De gemeente wenst iedereen een hele fijne
zomervakantie!
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Mantelzorgbijeenkomst over ondersteuning bij zorg
Omdat het voor mantelzorgers niet altijd makkelijk is om hun weg te vinden in de wereld van zorg werd er
op 28 mei jongstleden een mantelzorgbijeenkomst gehouden waar werd uitgelegd wat termen als WMO,
PGB, WLZ en keukentafelgesprekken betekenen. Namens de Gemeente Beek waren WMO-consulente Nancy
Slenter en wethouder Thijs van Es aanwezig.
Heeft u of iemand in uw gezin een beperking of
chronische ziekte? En zou u over de zorg die nodig is
eens met iemand willen praten? Dan kunt u bij de
gemeente Beek een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’
aanvragen. U brengt dan samen in kaart wat nodig is
om u of uw gezin voldoende te ondersteunen. U kunt
tevens gratis hulp krijgen om het keukentafelgesprek
met de gemeente voor te bereiden. Mocht u hierover
meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met
het Steunpunt Mantelzorg van Beek. Uw contactpersoon is Astrid Vermeulen via mantelzorg@piw.nl
of telefoonnummer 046-4575700.
U kunt ook altijd bij de wijkteams terecht met al uw
vragen.

Mantelzorgbijeenkomsten Beek
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun naasten. Het zorgen voor iemand die ernstig ziek is of hulpbehoevend, kan belastend zijn. De gemeente Beek en het Steunpunt Mantelzorg van Partners in Welzijn
ondersteunen u hierbij. In juli en september staan weer twee bijeenkomsten voor mantelzorgers op het
programma, waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteund worden door professionals.
Dinsdagmiddag 9 juli
Thema: Vervolgbijeenkomst ‘Mantelzorgen met een
andere bril op’
Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek
(ingang aula via parkeerterrein)
Tijd:
13.30 uur - 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Als vervolg op de bijeenkomst ‘Mantelzorgen met een andere
bril op’, organiseren we een verdiepende
bijeenkomst. Hierbij gaan we dieper in op hoe
u belemmerende gedachten kunt omzetten
naar helpende gedachten en zo uw taak als
mantelzorger wellicht een stukje kunt
verlichten. Deze bijeenkomst is speciaal
bedoeld voor deelnemers aan de eerdere
bijeenkomst van 25 april.
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
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mantelzorger wat tijd voor uzelf nodig, voor een dagje
ontspanning, een vakantie of gewoon omdat het zorgen even
teveel is. Door de zorg tijdelijk uit handen te geven aan
bijvoorbeeld een professional, kunt u weer op adem komen.
Naast respijtzorg gaan we het op 2 september ook hebben
over verpleeghuiszorg. Misschien denkt u al eens na over de
situatie dat 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 mail
mantelzorg@piw.nl of via telefoonnummer 046-4575700 bij
Astrid Vermeulen.
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Wist u, dat u tuinafval gratis naar
het milieupark kunt brengen?
Het is volop zomer en het groen groeit weer uitbundig. Vaak
kunt u uw snoeiafval in uw groene bak kwijt, maar soms moet
u zoveel groen snoeien of verwijderen dat het er niet meer in
past. Dan kunt u uw grof tuinafval gratis aanbieden bij het
milieupark. En dat kan het hele jaar door.
En wist u dat RWM vier keer per jaar grof snoeiafval bij u aan huis ophaalt? Dan kunt u uw snoeiafval gebundeld met touw aan de straatkant leggen.
Maar let op: de bundel mag niet meer dan 25 kilo wegen en niet langer zijn dan anderhalve meter.
Wilt u weten wanneer snoeiafval in uw straat wordt opgehaald? Kijkt u dan op uw afvalwijzer of
raadpleeg www.rwm.nl. Wilt u op de hoogte gehouden over alles rondom afvalinzameling bij u in
de wijk? Download dan de RWM-app.

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 Beek en/of Stein 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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