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Onze voorlaatste editie voor
de zomervakantie ligt voor u.
Dit betekent natuurlijk ook dat het
volgende exemplaar voor de maanden
juli en augustus is.
Denkt u hierbij even aan mogelijke
activiteiten die u graag bekend wilt maken.
De deadline voor het inleveren van de kopij is dan zondag 18 juni!
Maar dat wist u natuurlijk al.
In deze Nuutsbaeker zijn weer terugblikken en aankondigingen over
interessante activiteiten voor de komende periode.
Muzikale verenigingen die het verenigingsjaar afsluiten met klinkende
concerten zowel binnen als buiten.
De schutterij van Spaubeek is het nieuwe jaar weer begonnen met een
nieuw ‘koningskoppel’.
Sportactiviteiten zijn afgesloten en clubs bereiden zich achter de
schermen weer voor op nieuwe seizoenen.
De Effe Wachte Band wijst al naar hun 25 jarig jubileum in 2018 en de
fanfare van Genhout zet hun feestjaar b.g.v. het
100 jarig bestaan nog even door.
Enfin. Kijkt u zelf en maak uw keuze.
Namens de redactie wens ik u weer veel
lees- en kijkplezier met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie
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Rondleiding langs de bijenkasten
Op zondag 9 juli 2017 van 10.00 - 16.00 uur kunt u de bijenstand
bezoeken van Gea en Gijsbert Westra, Fattenbergstraat 22 in Neerbeek.
U krijgt een rondleiding langs de bijenkasten met uitleg over het leven van de bijen.
Ook de wijze waarop de honing vanuit de bijenkast in het potje komt wordt uitgelegd. En er wordt aandacht besteed aan de verzorging van de bijen gedurende het
gehele jaar.
Wij zijn inmiddels acht jaar imker en beleven veel plezier aan het houden van bijen.
Maar het houdt ook in dat wij er in bepaalde tijden van het jaar (april-augustus) veel
tijd aan moeten besteden. Het betreft dan het verzorgen van de bijenkasten en het
slingeren van de honing. In de andere maanden vergen de bijen minder aandacht,
dat is dus de tijd voor de imker om alles op orde te brengen voor het volgende seizoen. Kortom we zijn het hele jaar bezig met de bijen.
We willen U graag kennis laten maken met de boeiende wereld van de bijen.
De toegang is gratis.

100 jaar Fanfare St. Antonius
in beeld, tekst en geluid!
doorlopende tentoonstelling fanfare Genhout
De doorlopende tentoonstelling van Fanfare St. Antonius
in Zaal Vroemen is een schot in de roos.
Bij de tentoonstelling over
de eerste 50 jaar, met foto’s,
krantenartikelen, medailles,
oorkondes etc. hebben we
heel wat bezoekers mogen
begroeten die het rijke
verleden van onze fanfare
kwamen bekijken.
Vanaf 18 juni a.s. zal de
midzomertentoonstelling te bezichtigen zijn.

Tijdens de vakantie van
maandag 31 juli
t/m zaterdag 19 augustus
zijn wij
geopend van 8.00 tot 14.00 uur
Luxe

BakkerijBeek
Martens

Ook over de periode
1967 - 1993 valt er heel wat
te vertellen, want onze
Fanfare is al 100 jaar
‘weg van muziek’!
Ook nu weer artikelen, foto’s, oorkondes en nog veel meer van
vroeger. Kom eens kijken wat u zich nog kunt herinneren uit de derde
kwart eeuw van de Fanfare. Misschien staat u wel op foto’s waar u
het bestaan niet van wist!
U bent van harte welkom bij zaal Vroemen, tussen 14.00 en
17.00 uur op de volgende data:
Midzomertentoonstelling over de jaren 1967-1993, open op
zondagen 18 juni, 16 juli, 20 augustus en 17 september.

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

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

Voor de kinderen is er een speelhoekje zodat hun ouders op hun
gemak kunnen rondkijken. Natuurlijk kan er altijd een kopje koffie of
iets anders gedronken worden in het café.
Samen met deze tentoonstellingen is ook het Kunstcentrum
in de Hubertuskerk van Genhout geopend.
3
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Feestweekend 100 jaar Fanfare St. Antonius G
Fanfare St. Antonius bestaat dit jaar 100 jaar en nog
steeds zijn we een bruisende en levendige vereniging met
voldoende spelende leden, veel jeugdleden, leuke evenementen en mooie muziek.
We zijn buitengewoon trots op ons jubileum en we vieren
dat met een spetterend feestweekend van 30 juni t/m 2 juli
a.s. We nodigen iedereen van harte daarbij uit.
Het programma ziet er als volgt uit:
Royal Beat
Vrijdag 30 juni komt Royal Beat naar Genhout. Royal Beat is
een coverband met Leon Sherman, halve-finalist in The Voice
of Holland van het afgelopen jaar. Deze band maakt één groot
feest van haar optreden. Wie kent ze niet: klassiekers als Livin’
on a prayer van Bon Jovi en Bohemian Rhapsody van Queen,
R&B hits als Free your Mind van En Vogue, maar ook eigentijdse muziek als Freaks van Timmy Trumpet en meezingers als
Vrouwkes van Snollebollekes.
Ze zitten allemaal in het repertoire van Royal Beat. Check het
promofilmpje op www.royalbeatmusic.com en overtuig jezelf
van deze livesensatie.
Locatie: Jean Nijsten Sportpark, Genhout
Feesttent open vanaf: 20.00 uur

Entree: Tickets à € 7,50 te koop bij zaal Vroemen in Genhout
en te bestellen via www.100jaarfanfare.nl.
Op de site kan ook een combiticket gekocht worden voor
Royal Beat en Schintaler à € 18,00 i.p.v. € 20,00.
Jeugdorkestentreffen
De jeugd heeft de toekomst. Zo ook bij Fanfare St. Antonius.
Daarom zijn we apetrots op onze Sjnakefanfaar. Een hecht
groepje jonge muzikanten dat onder leiding van dirigente
Ankie Mofers verschillende soorten muziekstukken speelt.
Onze Sjnakefanfaar verdient haar plaatsje binnen het feestweekend van de fanfare en dus organiseren we op zaterdagmiddag 1 juli een Jeugdorkestentreffen.
Voor de ogen en oren van een professionele jury zullen verschillende jeugdorkesten uit de regio hun muzikaliteit ten gehore brengen. Natuurlijk is de Sjnake-fanfaar één van de deelnemende jeugdorkesten. Andere verenigingen die meedoen
zijn: Musjiek Jeugdorkest van de Fanfare Schinnen,
Jeugdharmonie Crescendo uit Beegden en Jeugdorkest de
Crescendo’s uit Dieteren. Komt u onze Sjnake en de andere
jeugdorkesten aanmoedigen?
Locatie: Zaal Vroemen, Genhout Aanvang: 13.30 uur
Entree: vrije toegang
Schintaler
De Schintaler in Genhout! Voor de laatste keer in 2017 spelen
de Schintaler op zaterdagavond 1 juli in onze regio. Dit wordt
een avond vol dialectnummers, hier en daar een Duitse
Medley en veel blaasmuziek. Naast meezingers als “Veer
höbbe zin d’rin!” en “Sjöttefieës” spelen de Schintaler ook
mooie ballads zoals “Mergraote” en “Mien Limburgs Landj”.
Met hits als “Limburgse Meid” en “Welkom in Limburg” hebben ze menige tent op de kop gezet. Door de drukke agenda
van de bandleden zijn de optredens tot een minimum beperkt.
Daarom zijn wij extra trots dat het ons gelukt is de Schintaler
tijdens ons jubileumweekend naar Genhout te halen. Als vanouds belooft het een gezellige avond te worden en graag nodigen we iedereen uit om hier deel van uit te maken.
Locatie: Jean Nijsten Sportpark
Feesttent open vanaf: 20.00 uur
Entree: Tickets à € 12,50 te koop bij zaal Vroemen in Genhout
en te bestellen via www.100jaarfanfare.nl Op de site kan ook
een combiticket gekocht worden voor Royal Beat en
Schintaler à € 18,00 i.p.v. € 20,00.

Zoekt u een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor alle huishoudelijke taken
o.a. tuinieren - koken - ramen wassen kleine klusjes - verstelwerkzaamheden boodschappen honden uitlaten - dieren verzorging
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten - 06 - 208 710 84
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Start2Tennis bij BRZ!

Ein Prosit am Sonntag
Op zondagmiddag begint om 12.00 uur de receptie.
Iedereen heeft de mogelijkheid het bestuur en de leden te
feliciteren met 100 jaar Fanfare St. Antonius en de jubilarissen met hun persoonlijk jubileum. Tijdens de receptie presenteert de fanfare haar nieuwe kostuums. Benieuwd hoe
wij de komende jaren tijdens onze concerten uitgedost zullen zijn? U bent van harte uitgenodigd op onze receptie!
Blaasmuziek mag niet ontbreken op deze zondag en de volgende kapellen zullen voor feestelijke muziek zorgen zodat
u een dansje kunt wagen op onze dansvloer:
14.00 - 16.00 uur Marlènticka, een blaaskapel uit
Reijmerstok die Tsjechische muziek
maakt. Dit zal één van de laatste optredens van deze populaire blaaskapel zijn,
dus laat deze kans niet aan u voorbij
gaan!
16.00 - 18.00 uur Boereblaoskapel, onze eigen Genhouter
blaaskapel
18.00 - 20.00 uur Tiroler Teufel, een dynamisch duo dat de
zaal op zijn kop zet met accordeon en
slagwerk.
Samen met u maken we er een gezellige middag en avond
van ter afsluiting van ons feestweekend.
Wij hopen u allemaal in Genhout te mogen begroeten.
Stichting 100 jaar Fanfare St. Antonius

Meld je nu bij BRZ
aan voor proeflessen
Start2Tennis
Heb jij nog nooit getennist en zou je het wel
eens willen leren?
Of heb je ooit getennist
en wil je de draad weer
oppakken?
Dat kan bij BRZ, dé
tennisclub van Beek.
In juni start weer het
programma Start2Tennis met een aantal proeflessen.
Als je het leuk vindt kun je daarna inschrijven voor een
zomercursus in een groep met tennissers van hetzelfde nivo.
Combineer sportiviteit met gezelligheid!
Met tennisprogramma’s voor jong en oud wil BRZ zoveel mogelijk mensen uit Beek en omstreken kennis laten maken met
de sport. Voor de jongsten, de Tenniskids, de prestatieve en
recreatieve competitieteams, de startende tennissers en de
oudere senioren zijn er specifieke activiteiten het hele jaar
door.
In het nieuwe clubhuis op het vernieuwde tennispark van
Sportlandgoed De Haamen kan actief sporten het hele jaar
door gecombineerd worden met gezelligheid onder het genot
van een drankje en een hapje. Als lid van BRZ mag je, naast
je tennislessen, het hele jaar door onbeperkt vrij tennissen.
Onze contributie is relatief laag, dus je speelt al het hele jaar
tennis met familie of vrienden voor iets meer dan een tientje
per maand onder het motto ‘je spreekt af en je begint’.
Wil jij kennis maken met tennis?
Meld je dan nu aan voor Start2Tennis via het webformulier op
www.brztennis.nl of stuur een mail naar trainers@brztennis.nl.
Informatie over alle tennisprogramma’s staat op www.brztennis.nl.
Start nú, zodat je nog deze zomer
met je gezin of vrienden een leuk
balletje kunt slaan!

Face Time Beek
PERMANENTE MAKE-UP I WIMPER EXTENSIONS I
VISAGIE I WIMPERLIFT I WENKBRAUW SHAPING

€ 10,- korting op een
LVL Wimperlift behandeling.
€ 20,- tot € 40,- korting op
permanente make-up wenkbrauwen.
Ga voor meer informatie en al onze behandelingen naar onze website
www.facetimebeek.nl - Markt 65 - 6191 JK Beek - 06-21618534
Wij werken uitsluitend op afspraak

Traffic Safety uit Elsloo zoekt nieuwe
enthousiaste collegae man/vrouw voor
de functie Incident
Responder / Bevoegd Verkeersregelaar
• Werkgebied Provincie Limburg
• 50 plus is Welkom
• Interne opleiding
• Werken wanneer u dit wilt
Interesse?
Bel 046 - 436 27 17 (tijdens kantooruren)
of e-mail: vacature@traffic-safety.nl
5
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Rolstoelauto huren: betaalbaar vervoer op maat
Op familiebezoek, naar een feestje, winkelen of zelfs met vakantie!
Met elkaar genieten is het aller belangrijkst en allemaal mogelijk.
Maar hoe kom je daar als je gebruik maakt van een rolstoel of
een scootmobiel? Het is erg fijn als je niet afhankelijk bent en
zelf kunt gaan waar en wanneer je dat wilt. Met de
Zonnebloemauto maken wij het mogelijk. De Zonnebloem
biedt rolstoelvervoer voor een betaalbare prijs. Want iedereen
moet in alle vrijheid op pad kunnen gaan, ook als je gebruik
maakt van een rolstoel. Dat is waar wij met elkaar voor
gaan!

Chauffeur nodig?
Wil je de Zonnebloemauto huren, maar ben je op zoek naar iemand die hem kan rijden? Het is mogelijk om er via de
Zonnebloem een vrijwillige chauffeur bij te vragen.
Als je de auto reserveert kun je in het reserveringsformulier of
telefonisch (088 - 00 16 717) aangeven dat je een vrijwillige
chauffeur nodig hebt.

De Zonnebloemauto bij jou in de buurt
De Zonnebloem is alweer enige jaren geleden begonnen met het verhuren van rolstoelauto's.
In deze aangepaste huurauto is plaats
voor een scootmobiel of een persoon in
een rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk
van de grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kun je dus gezellig met elkaar op pad
om te pierewaaien en wat wil je nog meer met
het zomer en de vakantieperiode in het vooruitzicht. Welzorg in Geleen is voor onze regio de verhuurlocatie die het dichtst in de buurt is.
Huren
Instructie
De comfortabele rolstoelauto's zijn exclusief te huur voor
mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.
De bediening van de zonnebloemauto is niet aangepast. De
bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
Een Zonnebloemauto kost € 40,- per dag. Hierbij zijn de
eerste 100 kilometer inbegrepen. Wil je meer rijden dan
kost elke extra kilometer € 0,20. De brandstofkosten zijn
exclusief. Je krijgt de auto volgetankt mee en levert de auto
weer volgetankt in.

Nadat je de Zonnebloemauto gereserveerd
hebt, krijg je op de huurdag een uitgebreide
instructie. Wil je eerder al bekijken wat de
mogelijkheden van de aangepaste huurauto
zijn, bekijk dan alvast de instructievideo's.
en deze zijn te vinden op de site van de
Zonnebloem, www.zonnebloem.nl
Zonnebloemauto.

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG EN
WOENSDAG AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje etc
waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
6
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Effe Wachte Band start met de eerste voorbereidingen
voor de viering van het 25 jarig Jubileum in 2018!!
Effe Wachte Band bestaat op 24 februari 2018 25 jaar, en gaat dat op een zeer
speciale manier vieren.
Het 20 jarig bestaansfeest werd in 2013
gevierd met een grootse feestmiddag
waarin EWB met een groot aantal regionale topartiesten op de bühne stond, zie
bijgaande fotos uit 2013.
Dit programma werd gratis toegankelijk
aangeboden aan alle inwoners van
Beek en iedereen die EWB een warm
hart toedraagt.

Ter gelegenheid van het
25 jarig Jubileum wil
EWB, nu op een totaal
andere manier, wederom een groot aantal
mensen een mooie dag
of avond bezorgen.
Komende maanden zal
beetje bij beetje een
tipje van de sluier worden opgelicht.
Houd daarom onze
website en facebook
pagina evenals de plaatselijke
media in de gaten voor meer informatie.
Ga naar www.effewachte.nl
om nog eens na te genieten van
een korte of langere compilatie
van het 20 jarig Jubileumfeest
van EWB in 2013.
Effe Wachte Band is een groep
enthousiaste muzikanten, variërend in leeftijd, maar met het gezamenlijke doel om vlotte aanstekelijke muziek te presenteren
in een leuke visuele context.
Het repertoire is een verzameling
van hits uit een periode van meer

In een kolkend Asta Theater genoten op
24 januari 2013 meer dan 600 bezoekers van een geweldige middag waarin
Effe Wachte Band samen speelde met
oa. Big Benny, W-Dreej, Pascal Pittie,
Daphne Ramakers, Double U, Cosi
Cantare en "De Knöppele".

dan 40 jaar, songs van sterren als Tina
Turner, Michael Jackson en Nena worden afgewisseld met Duitse schlagers.
Maar ook hedendaagse Duitse hits van
oa. Helena Fischer en Andres Gabalier
ontbreken niet in het uitgebreide repertoire. John Travolta en Olivia Newton
John brengen de jaren 70 tot leven.
Het repertoire bevat echter ook symphonische rock (Queen), Reggae,
Latijns Amerikaanse muziek, soul en
Dance muziek.
Blaasmuziek wordt afgewisseld met
aanstekelijke en dansbare zangnummers. Jaarlijks wordt het repertoire vernieuwd en aangevuld met nieuwe en
oude hits die een breed publiek aanspreken.

Wist U dat U zich kunt abonneren op het You Tube kanaal van EWB?
U krijgt dan automatisch bericht als er nieuwe filmpjes geplaatst worden en kunt bovendien compilaties kijken uit een lijst van méér dan 60 optredens van EWB gedurende de laatste 5 jaar.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEnFUhvVC-94cLM7km9n1k7Jix7OxLUx2

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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benaderd en rollen verdeeld. Het hoefden niet allemaal acteurs of actrices te
zijn, decorbouwers waren eveneens
nodig. Zou zoiets wel aanslaan? Wat te
verwachten van mogelijk publiek? Deze
en nog vele andere vragen speelden
door hun hoofden. Oplossingen werden
gevonden of ontwikkelden zich in het
sprookjesachtig idee. Een goed doel er
aan koppelen was zeker een extra facet
dat velen overhaalde deel te nemen.
Alles stond in de steigers en kon uitgevoerd worden.
Een overdonderende start zorgde voor
een haast sprookjesachtig voldaan gevoel. In sprookjes is veel mogelijk. Dit
vroeg om herhaling!

uitvoering. Ook nu weer klassieke
sprookjes die het publiek bijzonder
boeiden.
Sponsors waren zo mogelijk nog vlugger gevonden dan voorheen, ondanks
de moeilijke tijd waar we toen in zaten.
De Stichting Sprookjestocht als creatieve tak van ZVC de Kneeschers sloeg de
handen weer ineen en het goede doel,
de clinic clowns, ontvingen een mooi
bedrag voor hun werkzaamheden.
Bijzonder was dat bij deze uitvoering
‘De gulden neus’ aan de organisatie
werd toegekend! Chapeau!
Ondanks het voornemen om dit evenement om de 5 jaar te herhalen is 2012
toch door omstandigheden overgeslagen.
Maar nu in 2017 bruist het weer.
Komt er geen nieuwe sprookjestocht?
De organisators van het eerste uur hebben hun opvolgers goed voorbereid en
blijven beschikbaar als vangnet voor het
geval het nodig is.
De nieuwe lichting enthousiaste vrijwilligers staat klaar om een en ander in
goede banen te leiden. Zij bouwen voort
op de lijnen van 2008.
Natuurlijk zijn we wel een aantal jaren
verder en door ervaring ook wel wijzer.
De media spelen momenteel een heel
andere rol dan in voorgaande edities.
Veel wordt gecommuniceerd via digitale
snelwegen.

Geloofden zij nog in sprookjes? Nee,
daar moeten we niet van uit gaan, maar
ze hadden er beslist wel fijne herinneringen aan. Hun creatieve geesten waren
onrustig. Op zoek naar nieuwe uitdagingen stopten zij bij het genoemde idee.
Een sprookjestocht! Een activiteit voor
het hele gezin. Ouders en grootouders
op pad met hun kinderen. Onderweg
raakten ze verzeild in sprookjes en vergaten voor even de alledaagse werkelijkheid.
Aan enthousiasme ontbrak het niet. Het
idee werd uitgewerkt. Een korte wandelroute en een tiental klassieke sprookjes
kregen gestalte. Wat een werk om dit zo
uit te denken. De sprookjes moesten gespeeld worden, maar door wie? Dit
vormde zeker geen belemmering voor
de organisatoren. Vrijwilligers werden
8

5 Jaar later was het weer tijd voor een
nieuwe versie van de geslaagde
‘Sprookjestocht’. 2008, er werd voortgeborduurd op het succes van de eerste

Lenen zich de voorliggende sprookjes
nog voor het nieuwe publiek? Lenen ze
zich ook nog om in kort tijdsbestek voldoende vertoond te worden?
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De eerste starttijd is voorzien tussen
12.00 uur – 12.30 uur.

Hiermee steunen jullie natuurlijk het
goede doel voor dit jaar en dat is De

Voor dat jullie op pad kunnen zal de officiële opening plaatsvinden om 11.30 uur
bij het gemeentehuis.
Daar is natuurlijk ook gezorgd voor voldoende vertier vanaf 11.00 uur om eventueel wachten op te vangen.

Dagbeeker in de Hoolstraat in ons eigen
Beek.

Voor hun zo vertrouwde ‘thuishonk’
poseert het organiserend comité trots
en vol zelfvertrouwen met de nieuwe
posters.
In vergelijking met de vorige editie is een
van de gebruikelijke sprookjes nu in de
kast gebleven, maar daarvoor zijn 2
nieuwe toegevoegd.
Zonder nu al te veel van de uitvoeringen
te vertellen, wil ik er wel op wijzen dat
die 2 nieuwe voorstelling zeker zullen
aanslaan.
Anno 2017 zijn kinderen er beslist vol
van. Een kleine tip van deze sprookjesachtige sluier mag hier wel. Het gaat om
Peter Pan en Frozen.
Een barre tocht, zoals hier afgebeeld zal
het zeker niet gaan worden als jullie op
zondag 9 juli bij het gemeentehuis zullen
starten op de aangegeven tijd.

Als de route afgelegd is en iedereen vol
is van de verschillende sprookjes is nog
gelegenheid tot 20.00 uur om bij te
komen van alle belevenissen.

Wij wensen de samenwerkende
verenigingen veel succes met hun
prima inspanningen en alle
bezoekers een sprookjesachtige
dag in
‘Belevend Beek’, beleef het!
Wiel Heijnen

9
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Bulletin van Senioren Belang Beek (SBB)

Mannenkoor Beeker Liedertafel o

juni 2017
In december 2016 is het eerste
bulletin van SBB geplaatst in de
Nuutsbaeker.
Hiermee wilt SBB de gemeenschap
informeren over de lopende politieke
zaken en de verschillen benoemen
welke een kloof vormt tussen
politiek en burger. Hiermede kan het
sociale element in de gemeenschap
verstevigd resp. uitgebreid worden.
In dit bulletin van juni 2017 vraagt SBB uw aandacht voor de
volgende thema’s;

Het koor heeft een gevarieerd all-inclusive programma samengesteld. Het maakt op deze (hopelijk) zomerse zondagmiddag dankbaar gebruik van de gastvrijheid van beschermheer Paul Collard en zijn
lieftallige eega Tonka waardoor er in het unieke decor
van de monumentale hoeve heel veel te genieten valt.
Eerst een bijzonder afwisselend concert en na afloop
de gelegenheid om bij heerlijke gerechten en een
drankje in een rustieke ambiance na te genieten.
De Geverikerhof is een carréhoeve waarvan de geschiedenis terug gaat tot vóór 1200. De jaartalankers
boven de poort (1782) hebben - enigszins misleidend

De tweedeling in de samenleving wordt groter.
Dhr. Bovens, Gouverneur van de provincie Limburg, heeft ditzelfde
thema ook ter sprake gebracht in zijn Nieuwjaarstoespraak. SBB
staat hier dus niet alleen in. Dit houdt in dat wij uit onze veilige cocon
van gelijk-gestemden moeten stappen en de dialoog moeten
aangaan met niet gelijk-gestemden. Evenals in ons vorige bulletin
blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor SBB.
Een goed voorbeeld hiervan is onze burgemeester die dit wel op
professionele wijze invult.
De reserves van de gemeente Beek zijn meer dan
toereikend.
Het tarief Afvalstoffenheffing is mede door een voorstel van SBB
voor 2017 met gemiddeld € 26,00 per huishouden verlaagd.
SBB gaat ook de discussie aan en van mening is dat ook de
opbrengstlimiet van de Rioolheffing de geraamde lasten overstijgt.
SBB komt tot de conclusie dat structureel de kosten door de
gemeente te hoog worden geraamd en stelt voor ook de Rioolheffing
naar beneden bij te stellen. Ook de verdeling van de kosten bij
wegreconstructies zou op feiten moeten worden gebaseerd en niet
op aannames.
Langdurige armoedebestrijding.
SBB heeft hierin actie ondernomen en heeft, inhakende op de actie
van PLUS, een groot aantal zegels verzameld om een € 50,00
pakket te bezorgen bij diegenen die in een achterstandsituatie
terecht zijn gekomen.
Steeds meer mensen voelen zich onzeker en daardoor
onveilig.
Kort na de publicatie van het bulletin in december 2016 heeft het
College een groep geformeerd om activiteiten te ontplooien om dat
gevoel, vooral bij ouderen, meer beheersbaar te maken. Tips voor
het melden van onveilige situaties, preventie en het beter weerbaar
maken van mensen vormen een belangrijk onderdeel hiervan.
Recent werd in de lokale media gemeld dat de criminaliteit afneemt.
Uit cijfers van CBS blijkt echter dat 80% van de criminele en
strafbare handelingen niet onder de aandacht van Justitie worden
gebracht. Ook Justitie zelf blijft in gebreke door de criminaliteit,
veroorzaakt door kandidaat-medelanders, “onder de pet” te houden.
Hierdoor wordt een te mooi beeld geschetst van de werkelijkheid.
SBB blijft hier de aandacht op vestigen.
Oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen en
wachtgeldregeling.
Hoewel veel van het oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringsgelden en wachtgeldregelingen (nog) wel juridisch geaccepteerd
wordt, is het moreel laakbaar en verwerpelijk. In onze maatschappij
komt hiertegen steeds meer verzet. Ons hele sociale systeem wordt
hierdoor in diskrediet gebracht. SBB zal zich blijven inzetten om dit
onderwerp onder de aandacht te houden. Laten we er samen voor
zorgdragen dat de kloof tussen politiek en burger hierdoor niet nog
groter wordt.
Fractie Senioren Belang Beek.
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Thuiswerkers gezocht voor leuke bijverdienste
Trends & Design zoekt thuiswerkers voor het
schrijven van eenvoudige teksten.
Wat heb je nodig:
• Algemene computerkennis.
• Algemene internetkennis.
• Computer thuis met internetverbinding.
• Interesse om wat bij te verdienen
Indien je interesse hebt willen we graag uitleggen
wat er van je verwacht wordt.
Bel Trends & Design 06-53337734
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el organiseert 9 juli a.s. een Mid-Zomerconcert op de Geverikerhof
- alleen betrekking op de
bouw van het poorthuis. Op
de binnenplaats van de monumentale hoeve zal men getuige zijn van een belevenis
vol entertainment, passie en
cultuur. Bij minder gunstige
weersomstandigheden zal
worden uitgeweken naar de
karakteristieke mystieke
schuur.
Topattractie van het programma is

Gastheer Paul Collard met eegaTonka
Carla Maffioletti.
Zij is de ster die naast André
Rieu 10.000 den harten sneller heeft doen kloppen tijdens
de vele optredens in binnen
Carla Maffioletti
en buitenland. Haar kristalheldere stem - gecombineerd met haar bruisende
Braziliaanse afkomst - staat garant voor een fantastische
performance.

over hun mooie moederland dat ze hebben moeten verlaten,
maar waar ze ooit hopen terug te keren.
Na afloop van deze prachtige show wordt de hoeve
omgetoverd tot Italiaans restaurant. Hier kan men gezellig
nagenieten bij een arrangement van pastagerechten en
bijpassende drankjes.
De organisatie heeft voor haar gasten een mobile kitchen
ingeschakeld en een op hout
gestookte pizza-oven gereserveerd.
Er kan keus worden gemaakt uit vlees vis en vegetarische pasta’s.
Bovendien kan uit twee soorten pizza’s
worden gekozen.
Het concert bezoeken zonder gebruik
te maken van (een van) de culinaire
voorzieningen is mogelijk.
De toegangsprijs voor het bijwonen van
het muziekprogramma bedraagt € 20,en de aanvang hiervan is 15.00 uur.
Voorafgaande aan het concert is een
ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie en
vlaai. Inclusief entrée kan men dit
arrangement bestellen voor € 25,-

Galaconcert Geverikerhof 2006
Daarnaast zal Mannenkoor Beeker Liedertafel, één van
de toonaangevende amateurkoren in Nederland, zich
presenteren met een gevarieerd nieuw programma.

Het complete arrangement - inclusief
entrée, tractaties bij de ontvangst en het nagenieten in
Italiaanse sferen (met pastagerecht en twee mini pizza’s) is
verkrijgbaar voor € 45,
Gelet op omvang van de binnenplaats van de
Geverikerhof is het aantal plaatsen beperkt.
Belangstellenden worden derhalve - om teleurstelling te voorkomen - verzocht zo snel mogelijk te
reageren.

Tussen de bedrijven door
zullen de bezoekers geraakt
worden door het optreden van
Abdullah Aldahab en
dochter Lamar. Abdullah,
voormalig percussionist van
het Syrisch Symfonie-orkest,
ontvluchtte Syrië met zijn
gezin. Hij is een virtuoos op zijn
gitaar en treedt op met dochter
Lamar. Samen zingen zij o.a.

Voor reserveringen kan men terecht bij:
Mannenkoor Beeker Liedertafel,
secretariaat@beekerliedertafel.nl of
Tel. 046 - 4378152.

Abdullah Aldahab en dochter Lamar
11
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Het regent kortingen
deze zomer bij AVEVE!
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Extra
Vakantie
geld
Claim je vakantiegeld op
www.avevevakantiegeld.nl
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BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2
KERKRADE ∙ LOCHT 2 / MERKELBEEK ∙ BELENWEG 29

juni 2017 NB - no. 6:Layout 1

01-06-2017

07:09

Pagina 13

Toon, Liedjesman

voorwaarde
orting bij
aa

Een luchtig, lief, eigentijds, vrolijk programma met muziek, poëzie, verhalen en
liedjes rondom Nederlands Grootste theaterpersoonlijkheid, TOON HERMANS.
Een muzikale ontmoeting met de liedjes en grootste hits van Toon. Een avond
over harmonie, over liefde, over de grote dingen die vaak zo klein gekoesterd
worden als je ze ziet.

maal 1 bon
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rtoon v.d.
M
n kunnen
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n tot 31 aug
geldig bij
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mbineerbaa
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s.
wel geldig
o
utletzone

Toon Hermans, de grootmeester van de kleinigheden op deze aarde. M.m.v.:
• Maurice Hermans
• Johnny van Elk, de bekende toneelmeester van Toon,
• Patricia van Haastrecht
• Marco de Kramer
• Sanne Verboom
• Orkest o.l.v. Harrie Herfst
Toon Hermans was geen cabaretier. Hij
noemde zichzelf clown, carnavalist,
kleinkunstenaar en liedjesman. Meer
feestneus dan wijsneus. Fratsenmaker.

geworden toneelmeester van Toon,
Johnny van Elk, levert, net als toen, zijn
bijdrage aan deze heerlijke voorstelling.
Een avond met blije herinneringen,

anekdotes, en veel lieve bekende en onbekende Toonliedjes. Een avond om
nooit te vergeten…
Toon leeft…hij is niet dood!
De nieuwe show Toon, Liedjesman
is te zien op 26 augustus 2017 om
20.00 uur en tijdens een matineevoorstelling op zondag
27 augustus 2017 om 14.30 uur in
het ASTA Theater Beek, later in
alle grote Theaters in Nederland.
Kaarten kunt u online bestellen op
www.astatheater.nl of 046-4336618
indien u niet over internet beschikt.
Een ontspannen, plezierige avond,
waarin u verrast wordt met de prachtige
nalatenschap van Toon Hermans.

Toon wilde niets liever dan de mensen
tussen acht en elf uur hun problemen en zorgen doen vergeten. Hij
speelde voor hen de zon.
Misschien wel het moeilijkste engagement dat er is. Want de ware
clown is altijd mild, hij wil geen pijn
doen, omdat hij weet, héél diep in
zijn hart, dat er al zoveel pijn is in
de wereld.
De schaterlach van de clown en
zijn publiek spraken hem meer aan
dan lachen om cynische en sarcastische grappenmakers die welbewust grappen maakten om te
choqueren.
Zoon Maurice Hermans, Patricia
van Haastrecht (musicalster),
Sanne Verboom (filmster) en
Marco de Kramer (musicalster) begeleid door een vijf mans orkest
o.l.v. Harrie Herfst volgen Toon
vanavond in de tijdlijn van zijn gedachten.
Ook de alom bekend en geliefd

13
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IVN Spau-Beek
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: maximaal windkracht 2.
De temperatuur moet meer zijn dan 17 graden en hij
vliegt pas uit rond 22.00 in de schemering.
Afgelopen zomer 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 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 1 juli 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 1 en 15 juli om 21.00 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.

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Vertrekpunt:
NS station in Schinnen
Schinnen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

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
14

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Zet in uw agenda:

Beleef Beek Dag
Zondag 10 september
(Her)ontdek de pareltjes
van Beek
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Van horen
zeggen …

overzicht over de speelvelden.
Waar worden die trappen voor gebruikt? Als afvalbak!
Alles wat niet moet laat men daar
kennelijk vallen.
Het lijken wel de restanten van de
catering bij een pop- concert.
Om moedeloos van te worden.

Je hoort zo veel
tegenwoordig:
halve waarheden
en hele waarheden.
Van mensen
die iets weten
en die denken
iets te weten.
Sportlandgoed de Haamen
Het is al weer een tijdje geleden
dat sportlandgoed de Haamen deel
uit maakt van het sociale leven van
de gehele Gemeente Beek.
Met een open karakter. Geen
gesloten afrasteringen meer.
Nooit meer een sleutel nodig om
te sporten. Tot ca. 23.00 uur kun je
terecht, en gebruik maken van de
voorzieningen. Zonder toezicht!
Heerlijk toch!
Er zijn mooie wandelpaden om
een rondje met de hond te maken,
wel aangelijnd, want dit staat op
een publicatie van de huisregels.
Zeg je er iets van als een hond
losloopt, dan heb je kans dat er uit
2 kelen wordt teruggeblaft! Kort
lontje, of lijntje, wie zal het zeggen?

16

Dan maar weer naar de begane
grond en de trappen van de
overdekte zit- tribune. Geschrokken
kijk ik rond. Rotzooi al alom!
Onvoorstelbaar, een variatie van
achtergelaten etenswaar tot
gascilinders voor helium, van hasj
zakjes tot glazen flessen. Toch
wordt hier geregeld opgeruimd!

Toch nog een degelijke afrastering
langs de mooie skeelerbaan;
ai, in een bocht al diverse schotten
weggehaald. Je vliegt je echt de
bocht uit! De atletiekbaan biedt
een prima gelegenheid om te
lopen- trainen uitmondend in een
wedstrijd.
Verder nu naar de voetbalvelden van
VV Caesar.
Veld 2 prima, dankzij de
onderhoudsploeg van de club.
Via het terras van het verenigingsgebouw van VV Caesar en BRZ,
onze tennissers, naar veld 1.
De kunststof reclameborden zijn zo
te zien niet ‘hufterproof’.
Oh, daar is ook een tribune.
Twee delen, een zit- en een
staan- gedeelte. Dit biedt een mooi

Wie brengt dit toch? ‘De jeugd’,
maar wie valt daaronder?
Nagenoeg elke middag en in de
(donkere)avond uren hangen hier
uit verveling personen of
persoontjes rond om .. ja, waarom?
Toch niet om zo een en ander
achter te laten.
Is hier iets tegen te doen??
Het open karakter van de Haamen
sluiten? Camera’s plaatsen?
Of kicken ze misschien voor de
bühne? Kan bezoeken surveillance
van dienstdoende agenten hier iets
mee? Weten veel ouders dat een
van hun kinderen hier ‘speelt’?
Is dit niet van ons allemaal? Laten
we er dan ook samen voor zorgen.
Dus wat nu? Zei Pichegru in de
winter 1794-1795.
Emes
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30 JAAR
GELEDEN…..
13e jaargang nr 6 (juni/juli ) 1987
….. Nogmaals terug naar het 150 jarig bestaan van de
hervormde kerk in Beek. Aan dit gebouw kleeft een rijke
historie. Er kwam een einde aan het gezamenlijk gebruik
van de RK parochiekerk. Daar was toen heel veel
ergernis. Vooral als de dominee te lang preekte en de
roomse kerkgangers moesten wachten. En natuurlijk ook
omgekeerd. Het kwam zelfs voor dat de koster met de
kerkklok geknoeid had. Met de Belgische bezetting in
1930 kwam de oplossing. Dank zij een vorstelijke
subsidie van koning Leopold werden in Limburg een 4-tal
kerkjes (Leopoldkerkjes) gebouwd ( Beek, Meersen,
Gulpen en Heerlen.) De kerk kwam in de tuin van de
dominee Wassenburg (uit Gullik) die de pastorie in 1723
had laten bouwen.
….. Onze Nuutsbaekermedewerker Herman Kurvers neemt
afscheid uit het onderwijs. Na 38 jaar geeft hij ruimte aan
de jongere garde. 25 jaar hiervan gaf hij les aan de
huishoudschool in de Molenstraat.
….. De Beekse partnerstad Gundelfingen viert in juli een
“Historische Festwoche”.Als voorbereiding kwam
bakker Herr Joseph Voogt in de leer bij onze vakman
Frits Mennens.
….. En pater Guus Klinkers viert feest als gouden priester en
missionaris. “ Ik ben maar een gewone sjouwer in de
wijngaard....” , zijn woorden 10 jaar geleden bij ontvangst
van de titel ridder in de orde van Oranje Nassau.
….. De wielerclub “De Doorzetters” kregen bij hun 20 jarig bestaansfeest een hele zomer- en winter outfit aangeboden.
….. Ook de tennisclub, De Beekse Racketzwaaiers bestaan
alweer 60 jaar. Dus groot feest.
….. Op 1 juni kwam onze koningin Beatrix aan op het
vliegveld Beek, ter gelegenheid van de nieuwe lijnvlucht
Amsterdam-Beek. Zij werd grandioos onthaald door de
burgemeester en T.S.M.K Lucia.
….. En op de praatstoel zuster Leonarda. Sinds 1954 hoofd
van de Fatimaschool. Een heerlijke ervaring om zoveel
verhalen uit “De oude doos ” te kunnen opschrijven.
….. Een In Memoriam voor een karakteristieke figuur uit onze
Beekse (Genhoutse) samenleving. De raadsnestor Giel
Luyten kwam in 1949 in de raad van Beek.

Japo
Onvermoeibaar diende hij met passie de belangen van de eenvoudige
man, zoals hij zichzelf noemde.
Hij voelde zich zeer verbonden met
zijn geboortegrond en woonplaats
de gemeenschap van Genhout.
Een voorvechter van “het recht”.
Zijn gerichte uitspraken en betogen
sierden de raadsvergaderingen tot
een politiek steekspel.
Graag had hij de 40 jaar volgemaakt,
helaas het mocht niet zo zijn.
….. Er zijn nieuwe regels om uitstel van militaire dienstplicht
te krijgen in verband met lopende studieverplichtingen.
….. De provincie heeft een subsidie toegekend aan het
Limburgs Straattheaterfestival. Dus we krijgen in Beek
weer een aantal artiesten die hun kunsten zullen laten
zien op de markt, de schoolpleinen van Neerbeek,
Genhout en Spaubeek en de Burg. Janssenstraat.
….. En onze vriend Ramaekers komt niet uitgepraat over
“’ziene sjmeed”.
….. Controleer of uw reisdocumenten in orde zijn als u van
plan bent op vacantie te gaan.
U voorkomt behoorlijke teleurstellingen.
….. En Jo Pierrey uit Spaubeek heeft in Geesteren het
Ned. Kampioenschap kleiduivenschieten gewonnen.
….. De 20.000 liter kruik in het raadhuispark is foetsie.
De sokkel staat al een hele poos leeg. Heeft iemand een
mooi beeldje om erop te zetten?
….. Bij navraag blijkt dat op het gemeentehuis het bezoek
aan het toilet aanzienlijk is toegenomen. De klaterende
fontein wordt als aanleiding aangeduid.
….. Gehoord bij Frits Mennens toen ik aan het wachten was
met nummertje71 in mijn handen.
Nummer 60 was net aan de beurt. “Wat e waer, ich geluif
neet dat ver nog zomer kriege”.
Zegt nummer 70: “Vingste het gek, dae van hiebaove
denk, dat ze toch verrekke. Ze hubbe toch allemaol ein
zonnebank”.
Tot zeens
Japo

OP VAKANTIE?

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Krantenbezorgers gezocht
in Beek
O
O
O

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

www.electrolemmens.nl

O

O

Gratis krant en bonusregeling
Verdiensten € 165,- per maand
Vanaf 15 jaar maar ook geschikt voor VUT-ters
en AOW-ers
Bezorging maandag t/m vrijdag voor 07:00
en op zaterdag voor 07:30
Uurtje werk per dag

Meld je aan op

BEZORGDEKRANT.NL
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IVN Spau-Beek

Het Kunst-Concert in de k

Zaterdag 12 augustus

Kroetwusjwandeling
met IVN Spau-Beek.
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 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 12 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
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Het was adembenemend, het was ontroerend, het
was gevarieerd en van hoog niveau, het was een
lust voor het oog met de juiste combinatie van
kunst en muziek, het was genieten van begin tot
het eind. Zie daar, enkele opmerkingen van het
aanwezig publiek.
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e kunstkerk te Genhout van 23 april was puur genieten
Ook burgemeester Basten – Bodin plaatste na haar
thuiskomst haar waardering spontaan op facebook
en verzekerde aan de organisatoren dat zij volgend
jaar weer aanwezig zal zijn bij dit concert.
De organisatie van het Kunst-Concert, dat voor
de 5de keer gehouden werd in de kunstkerk van
Genhout, mag terug zien op een zeer geslaagd evenement.
De kerk was versierd met
prachtige portretten van Ellen
Muller, foto’s als schilderijen
van Nico Bastens en kunstwerken in hout en brons van
Michel van Henten.
De sonore klanken van het
Landgraafs Mannenkoor o.l.v.
Jules Luesink en aan de piano Mariëlle
Frijns, afgewisseld door een wereldster in wording, de sopraan Veronika
Bukarenko uit Rusland met aan de
piano weer zo’n toptalent Sofia
Raichenko uit Oekraïne, het prachtig
dragende geluid van de hoornblazers
o.l.v. Jan Kitzen en niet
te vergeten het aan-

BACK2BALANCE
•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

doenlijk optreden van de Moezeband o.l.v. Maurice
Winthagen gaven dit concert de allure van een
wereldconcert. Woorden schieten te kort, daarom
enkele impressies van dit concert.
Op facebook (genhout kunstconcert) kunt U door
het bekijken van foto’s en beluisteren van korte
opnames nagenieten van het concert en diverse
kunstwerken bekijken.

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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MOL & GEURTS

TAFELS

UITNODIGING

EETHOEKEN

DRESSOIR

KASTEN
TAPIJTEN
LAMPEN
R E L A X FA U T E U I L S

SCHILDERIJEN
ACCESSOIRES

M& G

BANKEN

van 16 t/m 18 juni

SUMMERSALE

ALLES
MOET

WEG

FAUTEUILS

BANKEN
EETHOEKEN

TAFELS
DRESSOIR

KASTEN
TAPIJTEN
LAMPEN

Waarom MOL & GEURTS?
Ź125 jaar meubel-vakmanschap
ŹScherpe blik op de toekomst
ŹMarktleider herstofferen & Re-design
ŹTot 70% korting en 100% garantie.

KOR
TING
TOT

70%

R E L A X FA U T E U I L S

SCHILDERIJEN
ACCESSOIRES

ALLES
MOET

UITVERKOOP MET KORTINGEN

FAUTEUILS

www.molgeurts.nl

WEG

BANKEN

TOT -70%
Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard - 046 451 99 22
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Tribunus Plebes XVIII-V- MMXVII
Aan de lange agenda van deze raadsvergadering is te zien dat het een
drukke en late avond kan/ zal worden.
Niet minder dan 23 punten staan te
wachten om vandaag nog aan de beurt
te komen. Om het geheel overzichtelijk
te houden zal ik de hamerstukken niet
benoemen, maar alleen als agendanummer vermelden.
De voorzitter opent de vergadering en
vermeldt dat er 5 raadsleden afwezig
zijn waarvan een raadslid later nog aanschuift. Dan is er een inwoner die gebruik maakt van het spreekrecht
burgers over m.n. agendapunt 014:
vaststellen bestemmingsplan
uitbreiding Eyewitness Beek.
Er volgen argumenten van omwonenden die vrezen voor verkeersoverlast,
toenemende parkeerdrukte in de omgeving, verminderen van woongenot in de
buurt etc. Na discussies wordt afgesproken dat het huidige bestemmingsplan aangepast zal worden. Dan komen
de hamerslagen die het tempo zo lekker
erin kunnen houden.
De agendapunten 005 t/m 013
passeren in mars- tempo de revue.

Ze komen onder één dak en van daaruit
gestuurd/ bestuurd. Er komen nog
vragen uit de Raad, zoals: hoe hoog
wordt de huur? Kan er overdag ook
gebruik gemaakt worden van het gebouw? De verantwoordelijke wethouder
Hodzelmans stelt:” het échte werk
begint nu pas, dus sla de handen in
elkaar.” Dit agendapunt wordt duidelijk
aangenomen.
Volgt 016 PV installatie op drie gemeentelijke gebouwen, m.a.w. zonnepanalen op de daken. De wethouder
Schoenmakers zegt dal alles past in het
Klimaatbeleid van de Gemeente met het
voornemen om energie te sparen.
Wordt aangenomen.
Agendapunt 017 Participatiebedrijf
Westelijke Mijnstreek. In 2016 hebben
de gemeenten Beek, Stein en Sittard Geleen een intentie ondertekend voor
het scheppen van één Regionale uitvoeringsorganisatie voor de werktaken
van Sociale Zaken. Vergelijk het met
een zelfstandig ‘bedrijf’ waar de drie
Gemeenten aandelen in hebben. Dit bedrijf moet professioneel georganiseerd
zijn en commercieel bestuurd worden.

Nu weer verder naar de spreekstukken,
9 in totaal.
015 Votering voorbereidingskrediet
realisatie Brede Maatschappelijke
Voorzieningen, BMV Spaubeek. Zoals
misschien bekend zijn de inwoners van
Spaubeek, voor de zoveelste keer, druk
bezig met de brede maatschappelijke
voorzieningen in Spaubeek.
De basisschool, het MFC, de voetbalclub, de schutterij, de fanfare, de KBO
etc., allemaal doen ze mee.

George Stevens

Daar hoort een duidelijk ‘bedrijfsplan’
bij. Nu is de gemeente Stein nog aan
het twijfelen over deelname, dit tot
grote ergernis van de overige gemeenten. In de regionale pers wordt hier geregeld over gepubliceerd. Per 1 januari
2018 wordt VIXIA ondergebracht bij het
participatiebedrijf.
Bedrijfsplan Agendapunt 018
Evaluatie Kadernota Economisch
beleid 2013-2017. Deze kadernota is
de leidraad van het economisch beleid
van de Gemeente. Tevens is deze een
evaluatie van het genomen beleid.
Agendapunt 019 Raadsvoorstel tot
vaststelling van de 1e Bestuursrapportage. Deze rapportage geeft een
beeld van de uitvoering van de
Programmabegroting 2017 en is een
soort jaarverwachting met gerealiseerde
kosten/ opbrengsten van de afgelopen
maanden en een ‘aanname’ uitgaven
e.d. van de rest van het jaar 2017.
Agendapunt 020, 021, 022 behelst
3 moties over niet geagendeerde
onderwerpen. Bij 020 wordt een
beroep gedaan op de Raad om mee te
gaan in de regionale protestactie door
het maken van een menselijke keten
naar Tihange, de kerncentrale in Luik.
Volgens de voorzitter is dit een moeilijke
vraag, maar ze zegt toe, mochten er
acties via of binnen het grondgebied
van de gemeente Beek nodig zijn dan
kan de organisatie ‘bij haar aankloppen’.
De overige moties worden verworpen.
Dan, om 23.12 uur valt de hamer voor
de laatste keer en heerst er weer rust
en vrede in de zaal.

KEULERS AARTS-MULDER 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 de plaatselijke
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.nl)
mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal
mw. mr. I.G. Aarts

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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DRYKORN + DIESEL + GOOSECRAFT +
SELECTED FEMME + PEPE JEANS +
KOCCA + SECOND FEMALE + GUSTAV
DRYKORN + DIESEL + GOOSECRAFT +
DSTREZZED + SELECTED HOMME
TIGER OF SWEDEN + BRUUNS BAZAAR

*Voor het tweede laagstgeprijsde paar betaalt u slechts één euro.
Bij aanschaf van één paar ontvangt u 30% korting.

22
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Foto’s: Loe Bergers
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OPEN DAG
BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112

23
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Op zondag 2 juli organiseert Drumfanfare en Majorettenkorps
Irene/Lucia een garageverkoop in een deel van de Beekse straten
Wat is een garageverkoop?
Een eenvoudige manier om 2de
hands spullen te verkopen, gedurende een vastgestelde tijd vanuit je eigen voortuin, garage of
van onder een tent op de oprit.
Je hoeft dus geen stand op een rommelmarkt te huren en jouw
spullen daarheen te slepen.
De inschrijving
De kosten voor de inschrijving bedragen € 7,50 per verkoopadres, te voldoen bij inschrijving. De volledige opbrengst van
de verkoop is uiteraard voor u zelf. Inschrijven kan op de volgende manieren tot en met ZONDAG 25 JUNI 2017.
Stuur een e’mail naar infoirenelucia@gmail.com en schrijf u
daar in voor de garageverkoop o.v.v. uw naam EN adres.

U krijgt een bevestigingsmail waarin wij u verzoeken het bedrag van € 7,50 te voldoen: Door inlevering van uw contante
betaling, in een gesloten envelop met daarop uw naam EN
adres bij; Miranda de Jongh Sanders Stasstraat 29 6191 VD
Beek.
Op zaterdag 1 juli ontvangt u van ons het herkenningsteken
als bewijs van deelname.
Wil je nog iets kopen/verkopen of wil je weten wie wat iets
verkoopt.
De lijst met deelnemende adressen word op www.irenelucia.nl gepubliceerd en ligt op zondag 2 juli bij de verkoopadressen in Beek, zodat men meteen een routebeschrijving
heeft.

Voorkom kwaliteitsverlies
en geniet weer van


   

HI 8, Video 8, (S)VHS(C), Video 2000, Mini DV,
Betamax, Super 8, Normal 8 en Dia’s op DVD.

Deelnemende straten: (zie kaartje)
Achter de Beek, Johannastraat, Achter de Kerk,
Klinkenberglaan, Adsteeg t/m nr 26, Annastraat, Luciastraat,
Mariastraat, Bosserveldlaan t/m nr.56, Reinierstraat,
Brugstraat, Remigiusstraat, Burg. Janssenstraat, Rosastraat,
Erenfriedstraat, Sicofstraat, Frederikusstraat, Sint
Martinusstraat, Frumarcostraat, Smedestraat,
Gasthuissteeg, Stegen, Gerbergastraat, Visscherssteeg,
Giselbertstraat, Wesselinusstraat en de Hoolstraat
Meer info op www.irenelucia.nl

€o1rt0
ing
K

046 4810 747

   

n
eren va
bij inlev ertentie
v
deze ad

We zien uw inschrijving graag
verschijnen
Bestuur en leden,
Drumfanfare en majoretten Korps
Irene/Lucia

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
24
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Wie kent Wie

Aflevering 136

In 1970 is deze foto van kinderen van de Fatimaschool gemaakt.
U ziet dat ook toen de aandacht van de kinderen niet naar dezelfde kant ging.
Er zijn er die nog in het boekje kijken, anderen richten hun aandacht op het publiek, of misschien wel de dirigent, wie zal het
zeggen. Enkelen zijn zelfs helemaal vrij van papier en kijken verschillend, gespannen, of onbevangen de ruimte in.
De aandacht van de zuster en de juffrouw richt zich ook op verschillende, waarschijnlijk interessante, zaken.
Wat is er van deze geportretteerden gekomen? Misschien herkent deze of gene zichzelf nog wel.
Wij zijn benieuwd wie ons hiermee verder kan helpen.
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.

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
25
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VAN ALLE
MATEN THUIS

Het is scouting Beek gelukt!

DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

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

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

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

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

Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

GROTE OF KLEINE SCHADE?
Geen zorgen. Wij regelen het!

Schadeherstel alle merken
Weth. Sangersstraat 7, 6191 NA Beek
Tel. 046-45 72 867. schade@bogman.nl
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De meiden van scouting Beek hebben afgelopen april meegedaan aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW).
De 5 meiden hadden veel voorbereid en gingen vol goede
moed naar de wedstrijden. Ze gingen meer voor de gezelligheid dan voor de winst want het was scouting Beek al heel
lang niet meer gelukt om de RSW te winnen.
Ze moesten zonder leiding hun eigen kampterrein maken,
koken, sjorren en de weg vinden tijdens de hike.
En ja hoor de SWAKKERS winnen de regionale scouting
wedstrijden van de Westelijke Mijnstreek!
In het pinksterweekend hebben ze meegedaan aan de
Landelijke Scouting Wedstrijden in Baarn.
Ze hebben hun uiterste best gedaan voor de Westelijke
Mijnstreek en Beek natuurlijk!
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Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek
zaterdag 17 juni, 20.00 uur Gemeenschapshuis Neerbeek
Gemengd Koor Neerbeek organiseert
17 juni haar zomerconcert in het
Gemeenschapshuis van Neerbeek.
Onder andere door gastkoor Per
Cantare (Schinnen) en Vocal Group
Odeon (Maastricht)
wordt het een gevarieerde avond. Naast
de 3 zanggezelschappen kunt u genieten van de zangkwaliteiten van
Sien van Wersch die wordt begeleid
door Mette Beckers op piano.
We zien u graag op 17 juni.
Entree: vrij

Zomerconcert bejaardenhuis
Net als voorgaande jaren zal het harmonieorkest van Kon. Harmonie
St. Caecilia een zomerconcert verzorgen in Huize Franciscus.
Dit zomerconcert zal plaatsvinden op donderdag 6 juli vanaf 19.00 uur.

Dit concert is voor dirigent en leden de
afsluiting voor de zomervakantie en het
is inmiddels traditie geworden dat dit
gebeurt in het bejaardenhuis.
De jeugd zal die avond de spits afbijten. Onder leiding van Abby Lumpens
zullen zij laten horen wat zij na enkele
weken muzieklessen al kunnen. Daarna
is het muzikale woord aan het harmonieorkest onder leiding van Ben
Essers.
Zij zullen lichte muziek ten gehore
brengen en misschien kunnen de voetjes nog wel van de vloer!
Kortom, het belooft een gezellig festijn
te worden.
Na de zomervakantie gaat de harmonie
verder met de voorbereidingen voor
haar jubileumconcert. Kon. Harmonie
St. Caecilia bestaat dit jaar 165 jaar en
viert dit met een reünieconcert op
zaterdagavond 7 oktober in de Asta.
Reserveer deze datum alvast!

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
27
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LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Smezo BFC lijft
Bijan Houben in
Bijan Houben, 21 jaar, heeft definitief besloten om komend
seizoen te spelen in het geel/groen van Smezo BFC. De linkerhoekspeler heeft het afgelopen seizoen zijn waarde voor
het team van Lions 2 bevestigd door veelvuldig te scoren.
Handbalvereniging BFC is erg blij met deze welkome aanvulling voor de herenselectie, die aan de vooravond staat van
een debuut in de eredivisie.

Bijan is zijn handbalcarrière als zesjarig manneke gestart bij
BDC’90 in Landgraaf. De laatste twee jaar heeft hij bij Lions 2
gespeeld.
De overstap naar Smezo BFC past voor Bijan in zijn toekomstplaatje waarin hij zijn opleiding aan het CIOS goed kan
combineren met zijn handbalambitie. “Ik verwacht me bij
Smezo BFC te blijven ontwikkelen als handballer. Het team is
gretig, enthousiast en vol passie.
Ik begrijp dat we de debutant zijn in de eredivisie en dat
behoud voor het komend seizoen het doel is.
Maar stiekem hoop ik dat we kunnen gaan stunten, dat zou
wel heel mooi zijn!”

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl

www.klinkerswinkels.nl
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Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur
dinsdag gesloten
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Terugblik
voetbalcompetitie
2016/2017

Frans Boyens nieuwe Koning
Schutterij St. Laurentius Spaubeek

Op zondag 13 mei 2017 is de voetbalcompetitie
2016-2017 voor de meeste clubs alweer afgelopen. Geen schokkende dingen in de Beeker
hoek, geen kampioenen, zelfs geen na- competitie voor de Beekse voetbalclubs.
Wel, als dieptepunt de lang verwachte degradatie terug naar de vierde klasse voor de mannen
uit Neerbeek.
VV Caesar stond halverwege nog met 24 punten
op de ranglijst en GSV’28 had er al 22 vergaard.
Spaubeek oogstte er al 16 en Neerbeek kwam
tot een schamele 3 punten.
De verdere vorderingen van de clubs komen nu
aan de beurt. De totale competitie wordt hier beneden, zoals u gewend bent, in cijfertjes, punten
en komma’s voor de rekenaars vermeld.
Vereniging
GSV’28
VV Caesar
VV Spaubeek
VV Neerbeek

gespeeld winst gelijk verlies punten doelpnt doelpnt
voor tegen
26
26
26
26

11
13
11
1

9
6
3
0

6
7
12
25

42
45
36
3

40
59
47
25

40
43
54
131

Nu de cijfertjes achter de getallen; GSV’ 28 behaalde 1,6 punt per wedstrijd, voor VV Caesar is
dat 1,7 voor VV Spaubeek is dat 1,4 en voor VV
Neerbeek is dit 0,1. De meest scorend ploeg is
VV Caesar(59) gevolgd door VV Spaubeek (47),
dan GSV’28 (42) en als laatste VV Neerbeek (25).
De beste defensie zat bij GSV’28 met (40) tegendoelpunten, gevolgd door VV Caesar (43) dan
VV Spaubeek (54) en als laatste VV Neerbeek
(131). Halverwege de competitie stond GSV’28
op (22) punten, VV Caesar (24) VV Spaubeek (16)
en VV Neerbeek (3).
Als voetballiefhebber kan nu iedereen aan de
hand van de cijfertjes al snel zijn eigen kengetallen maken.
George Stevens
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Zondag 7 mei werd bij Schutterij St. Laurentius Spaubeek het Konings-vogelschieten gehouden. Het Konings-vogelschieten is de eerste grote gezamenlijke activiteit van het nieuwe schuttersjaar. Voor veel schutters is deze
dag één van de mooiste en één van de spannendste dagen van het jaar.
Voordat de plaat met vogel
naar beneden viel was er al
een heel programma door de
schutters afgewerkt. De dag
was begonnen met een Mis in
de St. Laurentiuskerk
Na de Mis werden op het
kerkhof alle overleden Leden
en Ereleden herdacht met één
minuut stilte en de Lastpost.
Terug in het schutterslokaal
werd het morgenprogramma
afgerond met een gezamenlijk
ontbijt.
Het middagprogramma werd
voortgezet met het betalen
van de contributie en het inschrijven voor het schieten.
Daarna werd gezamenlijk naar
de Spaubeekerhof gemarcheerd waar het koningspaar
Bert en Iene Riela de schutterij
stond op te wachten. Om
15.00 uur werden bij de kerk de genodigden opgehaald waaronder
Burgermeester Christine van Basten-Boddin, Wethouder Hub Schoenmakers, Wethouder Hub Hodzelmans en Pastoor Kenis.
Om 16.00 uur begon het schieten op de plaat met vogel. Bij het 104de
schot klonk er gejuich en gingen de armen van geweerdrager Frans Boyens
in de lucht. Met een rake knal viel de plaat met vogel naar beneden.
Frans Boyens is de nieuwe Koning en zal samen met marketentster Miranda
Boyens het trotse Koningspaar vormen van Schutterij St. Laurentius
Spaubeek in 2017.
We wensen ons nieuwe Koningspaar Frans en Miranda van harte
proficiat en een prachtig schuttersjaar.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Het zonnetje komt!
Weer lekker op pad met een scootmobiel van Gabriel Hulpmiddelen!
Bij Gabriel krijgt u :
- Goed advies en goede service!
- 10 jaar ervaring
- Professionele werkplaats en pechhulp service
- Gratis lidmaatschap scootmobiel Club Limburg
- Gratis veilgheidshesje
- Officiële dealer van diverse merken

Wij leveren ook service aan huis!

Aanbiedingen geldig tot 31 juni2017

Opvouwbare
scootmobielen
gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe
scootmobielen!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Nieuwe
jeugdraad
seizoen
2017-2018!
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar
jongens die onze jeugdraad willen versterken!
Samen bezoeken we jeugdzittingen,
jeugdprinsebal en vieren we samen vastelaovend met de daarbij behorende activiteiten (zoals bezoek scholen, lichtstoet en grote optocht).
Samen met de jeugdprins en hofnar en
ook de grote raad met Prins gaan we er
een sjiek seizoen van maken!
Wil je met ons meedoen vul dan bijgevoegd formulier (samen met je ouders)
in en lever het zo snel mogelijk in bij het
secretariaat van de Baeker Pottentaote
(Veldekelaan 27 in Beek).
Het formulier staat ook op de site van de
Baeker Pottentaote en mag ook gemaild
worden (geheimsjriever@pottentaote.nl).
Je mag ook alleen een mailtje sturen en
dan sturen wij een inschrijfformulier op!
We hopen op een sjiek nieuw
vastelaovesseizoen met een
leuke jeugdraad van 11.
Geef je daarom snel
op.
Wij nemen daarna
contact met je op!
Allewiel,
Baeker Jeug
Pottentaote
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Voor al uw automaterialen
- Tabakswaren & Sigaren
- Luxe Sigaren in Humidor
- Lederen Tassen & Beurzen van Bear Design
- Leuke Woon & Kado spullen
- Groot assortiment Graf & Noveenkaarsen
- Pasfoto Service voor alle officiele documenten

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
30
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IVN Spau-Beek
Excursie:
DE GELEENBEEK
MEANDERT WEER
De excursie voert u langs de Geleenbeek die
nu weer mooi meandert. Langs de oevers is
goed te zien hoe de natuur zich snel aan het
ontwikkelen is. Bij de St. Annakapel nemen we
nog wat mee van de geologie en historie van
de omgeving. De excursie loopt verder langs
de voet van het hellingbos met uitzicht over het
beekdal bij kasteel Terborgh. We komen langs
paddenpoelen, bloemrijke graslanden, broekbossen en holle wegen. De gidsen geven hierover onderweg leuke weetjes.
De excursie vertrekt op maandag avond 26 juni
vanuit het IVN natuurcentrum in het voormalige
Retraitehuis (huidig AZC), Moorheide 1,
6174 RZ Sweikhuizen.
Vertrek 19.30.
De excursie duurt ca. 1.5 uur, is ca. 3 km lang
en is niet geschikt voor rolstoelen. Het gebied
kan op sommige plekken drassig zijn.

Bridge Cursus
Vanaf half
september 2017
organiseert de
Bridge Club
Beek een
cursus bridge op
drie niveaus van
beginnelingen tot gevorderden.
12 Lessen steeds op dinsdagavond.
Voor het volgen van die lessen hoef je geen lid te
zijn van de Bridge Club Beek. De kosten bedragen
€ 5,- per persoon per les.
Opgeven kan bij Herman Winands
E-mail: tagore@hetnet.nl tel. 0613202175.
Verdere informatie op www.bridgeclubbeek.nl

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

Evenementenrooster

2017-2018
15 juni
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
15 t/m 18 juni BFC tournooi Sportpark De Haamen - 15 juni: Familieavond BFC - 16 juni: Familietoernooi met
aansluitend gezellige feestavond - 17 juni: Jeugdtoernooi en in de avond Beat of Love 18 juni: Toernooi voor Heren B-jeugd, dames en heren A jeugd en senioren
17 juni
Zomerconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v Per Cantare, Vocal Group Odeon en
soliste Sien van Wersch. Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek, 20.00 uur, toegang gratis.
18 juni
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur,Vocal Sollýs Geleen
18 juni
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
18 juni
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
22 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 juni
Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg Neerbeek, Org. Buurtvereniging ’t Kepelke.
30 juni-2 juli Feestweekend 100 jaar Fanfare Sint Antonius! - Feesttent Genhout
2 juli
Jaarlijks straatrommelmarkt op de Mergelakker in Spaubeek van 10.00 uur tot 16.00 uur
9 juli
Zeskamp (Speeltuin de Kabouter), aanvang 13.30 uur, CV de Kwakkerte, Spaubeek
9 juli
Sprookjestocht Organisatie Zvc De Kneeschers
9 juli
Bezoek bijenstand Rondleiding en uitleg van 10.00 tot 16.00 uur,
Fattenbergstraat 22 Neerbeek, toegang gratis
16 juli
Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
23 juli
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
27 juli
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
6 augustus
Vrijmarkt De Carmel
14 t/m 18 aug. KinderVakantieWerkBeek (25 jarig jubileum)
20 augustus Midzomertentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
20 augustus Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
26 augustus Kelderzoldermarkt rondom Molenstraat.
27 augustus Straattheater- en muziekfestival ProCult, Achter terrein 'Döbbele Vònck',
org. Culturele Werkgroep Beek
27 augustus Zomerwandeltocht, fanfare St. Caecilia Spaubeek
10 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle, Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 t/m 18 sept. Zwemvereniging Becha organiseert een zwem4daagse in De Haamen in Beek
15 september Oktoberfest met Wir zin Spitze, aanv. 21.00 uur, boerenschuur Kleingenhouterstr. 42 Genhout.
17 september Boereblaosfestijn, Boerebrunch, aanvang 11.00 uur met blaaskapellen uit Nederland, Belgie en
Duitsland, boerenschuur Kleingenhouterstr. 42. Org. De Limburgse Boereblaoskapel uit Genhout
17 september Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Canta Volare Beek, 9.30 uur
17 september Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 september Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
21 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 september Multiculturele dag
24 september De natuur en het veranderende klimaat door Leon Rademakers. Aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29-30 sept. en 1 okt Jubileumweekend 6x11 jaor CV de Kwakkerte, tent nabij voetbalveld
7 oktober
Jubileumconcert b.g.v. 165 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in het Asta Theater
4 oktober
Kanttekeningen bij onze leefstijl door de heer Van Wersch, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
15 oktober
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, Hoornensemble Artamuse, Beek
15 oktober
Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
15 oktober
Najaarstentoonstelling 100 jaar Fanfare Sint Antonius, Café Zaal Vroemen
19 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 oktober
Kienavond Ereledencomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
30 okt. t/m 2 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
28 oktober
Fanfare Sint Antonius: Al 100 jaar weg van muziek: Het Concert! Van Sinatra tot Gaga! Asta Theater
29 oktober
31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek, vertrek Ooshaka
4 november Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 20.30 uur in het Asta theater
8 november Lezing over Het Stille Land, de voormalige DDR door de heer Frank Janssen.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat, KVG Beek
16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Slavisch Ensemble de Baanzengers Heerlen 9.30 u
19 november Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)
26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus
10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis
10 december Receptie van de 66e Lichtkoningin in het Asta Theater Beek
16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum, aanvang 20.00 uur
17 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, Walrams Genootschap Valkenburg 9.30 uur
17 december Sinthubertuskunstcentrum open; rondleiding en expositie van 14.00 tot 17.00 uur
17 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in het Asta Theater
21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00
tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt
worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,
eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent
gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /
incontinentie en leerlingenvervoer.

Snoeihard tegen kanker vanuit je eigen tuin
Inzameling taxus-snoeisel van start
Op 15 juni is het snoeiseizoen voor de Taxus Baccata begonnen. De gemeente Beek doet weer
mee aan de inzamelactie van “Taxus voor Hoop”, van 15 juni tot 31 augustus. Tijdens deze
inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt
worden als grondstof voor chemotherapieën.
De jonge scheuten van Taxus bevatten een belangrijke stof
die door de farmaceutische industrie kan worden ingezet in
de strijd tegen kanker. Deze stof, bekend onder de naam
Baccatine, remt de deling van kankercellen en is daardoor
een belangrijk onderdeel voor het maken van chemotherapie.
Dit betekent dat u ook mee kan helpen met de bestrijding
tegen kanker waar u slechts een kleine moeite voor hoeft te
doen. 1 kuub taxussnoeisel levert al genoeg grondstof voor
1 chemotherapie.
Met de inzamelactie willen we zo veel mogelijk snoeisel inzamelen van de taxushaag. U kunt het snoeisel los of in
zakken aanleveren bij het milieupark bij De Haamen in de
periode tussen 15 juni en 31 augustus op woensdagmiddag
van 14.00 - 18.00 uur en op zaterdagmorgen van
9.00 - 12.00 uur.
Hoe kunt u meedoen in de strijd tegen kanker?
1. Snoei de jonge taxusscheuten van uw taxushaag en
vang het snoeisel op een doek/ zeil, zodat het zuiver
blijft.
2. Breng het snoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar
het inzamelpunt bij het milieupark aan De Haamen. Dat
kan in die periode op woensdagmiddag van 14.00 18.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.taxusvoorhoop.nl.
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Vitaal aan het werk
Maatwerk maar ook mensenwerk
Ruim een jaar geleden startte de gemeente Beek
met het project ‘Vitaal aan het Werk’.
Dit project wil mensen vanuit een uitkeringssituatie, gericht op weg helpen naar een
reguliere baan of vrijwilligerswerk. ‘Vitaal aan
het Werk’ biedt werkervaring, laat mensen hun
talenten en mogelijkheden ontdekken, als het
nodig is de Nederlandse taal leren en zorgt er
bovendien voor dat ze fit aan de slag kunnen
gaan. Wethouder Thijs van Es is trots op de
resultaten tot nu toe. “Inmiddels hebben 21 mensen vanuit dit project een baan
gevonden. Dat is een goede score, zeker omdat deze mensen een behoorlijke afstand hadden tot
de arbeidsmarkt. Als gemeente besparen we hiermee veel uitkeringsgeld. Maar het feit dat deze
mensen nu echt een baan hebben, vind ik een nog veel belangrijkere opbrengst!”
Het project ‘Vitaal aan het Werk’ werd concreet na een bezoek aan VDL Nedcar. Wethouder Van Es: “De directeur
vertelde dat het beslist geen probleem is om mensen vanuit
een uitkeringssituatie aan te nemen. Mensen moeten echter
wel fit zijn, want het is best zwaar werk. Bovendien moeten
ze de Nederlandse taal beheersen. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de veiligheidsinstructies goed te kunnen lezen.”
In het verleden was al vaker gebleken dat mensen die al
langer uit het arbeidsproces zijn, conditioneel niet goed mee
kunnen op de werkvloer. Een belangrijk gegeven om mee
aan de slag te gaan. Wethouder Van Es: “We dachten direct
aan Sportlandgoed De Haamen. Het is een plek waar je
kunt sporten natuurlijk, maar ook een plek waar altijd van
alles moet gebeuren. Denk aan werkzaamheden in de
schoonmaak, groenvoorzieningen en horeca. Een plek waar
mensen dus ook werkervaring op kunnen doen. De Haamen
bleek dan ook prima inzetbaar voor Vitaal aan het werk.”
Inburgeraars
Voor ‘Vitaal aan het Werk’ werd samenwerking gezocht met
Relim en De Werkmeester. Hans Lassouw (Relim) is werkcoach en begeleidt de deelnemers aan dit project op hun
weg richting arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk. Ook hij is tevreden over de resultaten tot nu toe. “21 mensen aan het
werk en 8 die nu vrijwilligerswerk doen, vind ik een goede
score. Bij de 93 mensen die hier zijn begonnen, zitten ook

de nodige inburgeraars, een specifieke doelgroep binnen
dit project. Die komen vooral om Nederlands te leren. Ze
zitten vaak in een isolement en hier komen ze onder de
mensen. Ook dat is belangrijk. Bovendien krijgen ze op
maandagmiddag extra ondersteuning bij vragen of problemen.”
Maatwerk
Een belangrijk deel van ‘Vitaal aan het werk’ is het
opdoen van werkervaring en -ritme. Hans Lassouw: ”Dat
begint heel simpel met op tijd komen, werkzaamheden
verrichten, goed werk afleveren. Maar ik ga niet alles
voorkauwen. Het zijn immers geen kleine kinderen. Ik
geef aan welke werkzaamheden gedaan moeten worden
en samen moeten ze er dan mee aan de slag. Gaandeweg ontdekken we waar iemands talenten en interesses
liggen. Je ziet mensen hier echt groeien, dat is mooi. We
werken samen ook aan de conditie, sommigen hebben
namelijk nog nooit echt gewerkt. Hier realiseren mensen
zich dat werk belangrijk is.” Als iemand ver
genoeg is om de stap naar ‘echt’ werk te zetten, komt jobcoach Eve Saparuwe van De Werkmeester in beeld.
Hans Lassouw: “Als iemand zover is, geef ik Eve een
seintje. Zij gaat vervolgens de boer op om geschikt werk
voor iemand te vinden. Zij introduceert iemand bij een
werkgever en is ook aanwezig bij de sollicitatiegesprek-
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ken. Als een kandidaat daadwerkelijk gaat werken blijven
we betrokken. Regelmatig zijn er contacten met de
kandidaat en met de werkgever. Deze begeleiding is heel
belangrijk. We doen dit ook pas als we zeker weten dat iemand klaar is voor deze stap.” Die stap kan ook vrijwilligerswerk zijn. En soms wordt een traject afgesloten,
omdat er echt geen mogelijkheden blijken te zijn. Als de
oorzaak daarvan is dat mensen niet willen, dan kan dat
ook einde uitkering betekenen.
Mensenwerk
Vanwege de goede resultaten is het project inmiddels
verlengd. Wethouder Thijs van Es: “Na plaatsing blijven we

mensen volgen en begeleiden. Via de jobcoach zijn
inmiddels goede relaties opgebouwd met een aantal werkgevers, zoals Jan Linders, Lidl en Van der Valk. De samenwerking met Relim en De Werkmeester loopt ook prima.
We vullen elkaar heel goed aan. Van de deelnemers
verwachten we dat ze van harte meedoen binnen de
mogelijkheden die ze hebben en die zijn per persoon
verschillend. We leveren graag maatwerk, maar het blijft
ook mensenwerk. Aan de andere kant is het project zeker
niet vrijblijvend, want mensen zijn verplicht om mee te
doen. Wij faciliteren, maar mensen moeten bereid zijn in
zichzelf te investeren. ‘Vitaal aan het Werk’ biedt daartoe
alle kansen en mogelijkheden.”

Vitaal aan het Werk
Een kans voor deelnemers......

Via het project ‘Vitaal aan het Werk’ is het al 21 mensen gelukt om een betaalde baan te vinden.
De basis daarvoor wordt gelegd in de werkplaats in de voormalige brandweerkazerne. Hier
wordt stevig en ook goed gewerkt. Maar er is ook saamhorigheid en aandacht voor elkaar. En
er wordt ook veel gelachen. Voor veel deelnemers is dit project echt een kans om hun leven een
andere wending te geven. Een kans die ze met beide handen willen grijpen. Dorien, Andit en
Angelique vertellen wat ‘Vitaal aan het Werk’ voor hen betekent.
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Dorien
‘Ik wil gewoon een betaalde baan’
Dorien is 52 jaar. Een positieve intelligente vrouw die
graag iets voor mensen wil betekenen. Dat blijkt ook wel
uit het feit dat ze al veel vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Zo werkte ze op scholen en helpt ze via Vluchtelingenwerk
inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal.
“Mijn leven is altijd gecompliceerd geweest,” vertelt Dorien,
“en op sommige momenten heb ik ook gewoon pech
gehad. Een paar maanden geleden merkte ik dat het niet
goed met me ging. Toen heb ik mijn contactpersoon bij de
sociale dienst van de gemeente Beek om hulp gevraagd.
Dat is echt mijn redding geweest. Zij bracht mij in contact
met dit project. Hier heb ik weer structuur gekregen. Elke
dag om 8 uur beginnen en drie dagdelen per week hier
zijn. We zijn hier ook met elkaar begaan en gunnen elkaar
een goede toekomst. Op maandagmiddag geef ik huiswerkbegeleiding aan de vluchtelingen die bezig zijn met
hun inburgeringscursus. Hier wordt echt gekeken naar je
kwaliteiten en je krijgt hulp om daadwerkelijk ergens
binnen te komen. Die hulp heb ik ook gewoon nodig.”
Dorien zou het liefst een baan willen in de sociale sector.
“Ik werk graag met mensen en wil ook van betekenis zijn.
Maar ik wil wel echt een betaalde baan, want een baan
geeft vrijheid. Vitaal aan het werk biedt dat perspectief en
daar ben ik blij om. Iedereen heeft kwaliteiten, ik ook, maar
je moet de kans krijgen om die talenten te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Die kans krijg ik hier!”
Andit
‘Eerst Nederlands leren en dan automonteur worden’
Andit is nu bijna anderhalf
jaar in Nederland na een
lange, moeilijke en
gevaarlijke reis vanuit
Eritrea. Hij is 23 jaar en
alleen hier. Zijn familie is
nog in Eritrea. “Ik ben blij
dat ik in Nederland ben,”
vertelt hij in heel behoorlijk Nederlands. “Hier is
vrijheid en democratie, in
Eritrea is een dictatuur
en daardoor is het leven
daar erg moeilijk.” Hij is
één dag per week in de
werkplaats, de andere
dagen van de week gaat
hij naar school om zijn inburgeringslessen te volgen.
“Voor mij is het fijn om hier te zijn en mensen te leren

kennen. Ik leer ook om op tijd te komen en doe alvast
werkervaring op. Maar ik moet eerst goed Nederlands
leren om mijn staatsexamen te kunnen halen. Dat is een
voorwaarde om een opleiding te kunnen volgen.” Andit
werkt het liefst met zijn handen en wil graag automonteur
worden. Hij vindt het leuk om in de werkplaats te werken.
“Voor mij is het heel belangrijk om met mensen te kunnen
praten en dat kan ik hier de hele dag. Ik heb ook al Nederlandse les gehad van Dorien.” Hij geniet van zijn vrijheid
hier, maar hij mist zijn familie in Eritrea. “Door de reis heb
ik lang geen contact kunnen hebben. Ik kan nu gelukkig
weer met hen bellen. Ze zijn heel blij dat ik goed ben aangekomen. En dat ik hier aan een nieuwe toekomst kan
werken.”
Angelique
‘Dit werk bij het tankstation past helemaal bij mij’
Angelique Hendriks (48) had maar twee maanden nodig
om via ‘Vitaal aan het Werk’ een baan te vinden. “Mijn
eerste sollicitatie was meteen raak. Ik begon met een
snuffelstage, maar kreeg al snel een contract voor
2 maanden en daarna voor 4 maanden. Deze maand hoor
ik of ik een jaarcontract krijg. Maar daarna stopt het hier
want een vaste baan zit er niet in, dat is te duur.”
Angelique kwam door echtscheiding in de problemen en
moest 9 maanden vechten om een uitkering te krijgen.
“Dat was in een andere gemeente. Ik kwam uiteindelijk bij
mijn zus terecht in Beek en kreeg hier een flat aangeboden.
De gemeente Beek pakt het gelukkig goed aan met dit
project. Dat heeft mij uit mijn isolement gehaald. Ook het
feit dat je gepresenteerd wordt bij een werkgever werkt
heel goed, voor allebei. De werkgever weet dat hij iemand
krijgt die echt graag wil werken en wij krijgen een eerlijke
kans. Het werk dat ik nu
doe bij het tankstation, dat
ben ik gewoon. Veel mensen om me heen, veel afwisseling, daar houd ik van.”
Angelique weet dat ze, als
het nodig is, opnieuw een
beroep kan doen op ‘Vitaal
aan het Werk’. Ze denkt er
ook serieus over om een
opleiding te gaan volgen.
Al met al is ze optimistisch
gestemd over haar
toekomst. “Uiteindelijk krijg je
wat je verdient. De economie
trekt aan en dan komen ook
mensen van mijn leeftijd weer boven drijven. Daar ben ik
echt van overtuigd.”
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Gemeenteraad geeft startsein voor
uitwerking plannen BMV Spaubeek
De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei jl. het voorbereidingskrediet gevoteerd voor de
realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. Daarmee is het
startsein gegeven om de plannen voor de BMV concreet te gaan uitwerken. Ook de condities
en randvoorwaarden voor de realisatie van het BMV worden in deze fase onderzocht. Dit vormt
de basis waarop de gemeenteraad eind dit jaar een besluit zal nemen over de daadwerkelijke
realisatie.
Een werkgroep van inwoners uit Spaubeek heeft, in het
kader van Burger!Kracht, de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar draagvlak voor een BMV. De gemeente
Beek vindt het namelijk belangrijk dat inwoners en verenigingen uit Spaubeek dit initiatief ondersteunen en meedenken over de invulling ervan. In dit onderzoek zijn diverse
partijen, zoals verenigingen, school en (zorg)professionals
betrokken. Door middel van een communicatiecampagne
via lokale bladen, posters en facebook zijn alle Spaubekenaren geïnformeerd en opgeroepen om mee te denken.
Uit dit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor een BMV in
Spaubeek aanwezig is, en alle partijen hebben de intentie
uitgesproken om te willen participeren in deze voorziening.
Wethouder Hub Hodzelmans: “Met de vaststelling van het
raadsbesluit over de votering van het voorbereidings-

krediet, hebben we het draagvlakonderzoek afgesloten en
een belangrijke eerste stap genomen om daadwerkelijk te
komen tot een BMV in Spaubeek. We gaan nu de volgende fase in, waarin de plannen voor de BMV concreet
uitgewerkt zullen worden. Ook in deze fase gaan we
samen met alle belanghebbenden aan de slag om te
komen tot een concreet plan, dat eind dit jaar zal worden
voorgelegd aan de raad.”
Een BMV is een multifunctionele voorziening, waar de
basisschool, verenigingen, het huidige MFC en andere
organisaties onder 1 dak worden samengebracht en waar
dagelijks activiteiten voor jong en oud gaan plaatsvinden.
De BMV zal als centrum van activiteiten een belangrijke
bijdrage moeten gaan leveren aan de leefbaarheid in en
vitaliteit van Spaubeek.

Financiële vergoeding voor verhuur woning
aan statushouders
Sinds 1 juni 2017 is er in de gemeente Beek een regeling van kracht, waarbij particuliere
woningeigenaren een financiële vergoeding ontvangen van minimaal € 1.200 en maximaal
€ 1.800 als zij voor bewoning bestemde en geschikte woonruimte verhuren aan statushouders.
Deze vergoeding geldt bovenop de regulier huuropbrengsten, waar de gemeente garant voor
staat.
De vergoeding voor het huisvesten van 1 statushouder
betreft € 1.200 per jaar. Voor het huisvesten van een
tweede statushouder op hetzelfde adres wordt additioneel
€ 400 vergoed per jaar. Voor het huisvesten van een derde
statushouder op hetzelfde adres wordt additioneel € 200
vergoed per jaar. Voor het huisvesten van meer dan
3 statushouders wordt geen additionele vergoeding
verstrekt. De maximale vergoeding bedraagt dus € 1.800
per jaar.
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Huisvesting groeiend aantal statushouders
De instroom van vluchtelingen in Europa, Nederland en
dus ook in Limburg, en de daarmee samenhangende
toename van statushouders (asielzoekers met een
verblijfsvergunning) leidt tot een nog steeds groeiende
behoefte aan huurwoningen. Het Rijk streeft ernaar
statushouders binnen 14 weken te huisvesten in reguliere
woningen. Op dit moment verblijft een statushouders echter gemiddeld 22 weken in een Asielzoekerscentrum (AZC)
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voordat hem/haar een huurwoning wordt aangeboden. Dit
creëert een druk op de huisvesting van vluchtelingen. Woningcorporaties, gemeenten en provincie hebben ieder op
een eigen manier een belangrijke rol bij de huisvesting van
het groeiende aantal statushouders dat Nederland op dit
moment telt. Daarbij moet ook gezocht worden naar creatieve oplossingen, die in deze tijdelijke piek voorzien.
Wethouder Jean Wachelder (wonen): “We hopen met deze
actie meer woonruimte voor statushouders, en daarmee

ook voor reguliere huurders, te verkrijgen en een bijdrage
te leveren aan de huisvesting van het groeiend aantal statushouders in Nederland. Bovendien is het zonde om woningen zomaar leeg te laten staan. Zo brengt het de
particuliere woningeigenaar ook nog wat op.”
Wilt u meer weten over de stimuleringsregeling en de voorwaarden, neem dan contact op met Rudolph Klarenaar,
via 046 - 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl of kijk op
www.gemeentebeek.nl.

Gemeente Beek neemt elektrische auto’s
in gebruik
Op maandag 22 mei jl. heeft wethouder Hub Schoenmakers drie elektrische bedrijfsauto’s
voor de gemeente Beek officieel in gebruik genomen. Het gaat om twee elektrische auto’s en
één elektrische bestelbus van eCARSHARE. Elektrisch rijden draagt bij aan een schone lucht,
minder geluidsoverlast, minder energieverbruik en een grote onafhankelijkheid van fossiele
brandstoffen.
Wethouder Hub Schoenmakers: “Vanuit het Klimaatakkoord wordt toegewerkt naar een CO2 – neutraal
klimaat. In dat kader vervult de overheid een
voorbeeldfunctie. Beek kent al op diverse terreinen
maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid. Denk
hierbij aan de ontwikkeling van Het Groene Net, het
verduurzamen van de woonwijk Groenewald, het
aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentelijke
gebouwen en het virtuele energieloket voor woningeigenaren www.bespaarenergieinlimburg.nl. Bovendien
is de intentie om een grootschalig zonnepark aan te
leggen. Met de aanschaf van elektrische auto’s willen
we onze voorbeeldfunctie verder vorm geven”.
De gemeente heeft haar ambities voor de komende
jaren vastgelegd in het klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023, dat onlangs door de gemeenteraad
is vastgesteld.
Over eCARSHARE.nl
eCARSHARE.nl is een 100% elektrisch deel-auto
programma voor overheden, organisaties en
bedrijven en hun medewerkers.
eCARSHARE.nl is een initiatief van Stichting
Limburg Elektrisch en is met medewerking van
FIER Automotive ontwikkeld. Kijk voor meer
informatie op www.ecarshare.nl.
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Nieuws van de
wijkagent!
Beste mensen,

Aktiviteitenkalender

Beek

en Steunpunt
2017
Mantelzorg-WM

Juni
Donderdag 29 juni van 9.30 uur / 10.30 uur
Bondgenotencontact voor mantelzorgers in
samenwerking met Zuyderland.
Voor al u vragen of gewoon een kop koffie.
Partners in Welzijn,
Molenstraat 158 Beek
Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Graag wil ik een praktijkvoorbeeld uit een andere
gemeente met u delen.
In een leuke wijk waar best veel ouderen wonen zijn
nieuwe mensen komen wonen. Wat jonger dan de rest en
heel erg hulpvaardig. In eerste instantie proberen ze een
vriendschap op te bouwen met de mensen in de buurt. Ze
bieden hun hulp aan, koken voor mensen, helpen boodschappen doen, etc. Ze bouwen een vertrouwensband op.
De hulp die ze aanbieden proberen ze steeds verder uit te
breiden met als gevolg dat ze bij het boodschappen doen
soms ook iets voor zichzelf meenemen. Bij weer andere
mensen in de wijk helpen ze zelfs bij internetbankieren.
Na verloop van tijd blijkt dat het bankpasje ook voor
andere doeleinden is gebruikt!

Locatie:

Dat wilt u niet meemaken! Hoe groot de vertrouwensband
ook is met buurtbewoners, geef nooit uw bankpasje af en
controleer uw kassabonnetje!

Juli
Dinsdag 4 juli van 10.00 uur / 12.00 uur
Thema: Vlaai-Ontmoetingen in Neerbeek
Locatie:

Gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9, Neerbeek
Contactpersonen: Henk Bego en Maarten Wehrens
Donderdag 27 juli van 9.30 uur / 10.30 uur
Bondgenotencontact voor mantelzorgers in
samenwerking met Zuyderland.
Locatie:

Partners in Welzijn,
Molenstraat 158 Beek.
Contactpersoon: Astrid Vermeulen

Neem u eens contact op met Partners in Welzijn, zij hebben
vrijwilligers opgeleid tot veiligheidscoach en kunnen u nog
veel meer tips geven om uw veiligheidsgevoel te vergroten.
Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is
wenselijk maar niet verplicht
Telefoon: 046-4575700 / email mantelzorg@piw.nl
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van
onze bijeenkomsten.
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Met vriendelijke groet,
Mario Corstjens, Wijkagent Beek
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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:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Allround vrijwilliger Samen... Aan de Slag (V1916)
Aan de Slag is op zoek naar een paar enthousiaste, zelfstandige
vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden, zoals: werven van
leuke klussen bij vrijwilligersorganisaties, enthousiasmeren van
bewoners in het azc, groepjes vrijwilligers mee begeleiden naar de
klussen etc.

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

• Chauffeur voor het rond brengen van materialen tussen locaties
(V1914)
We zoeken een vrijwilliger voor het vervoeren van (spel)materialen
voor activiteiten tussen de verschillende locaties van Vivantes.
Verder is het belangrijk dat je handig bent en zorgvuldig en veilig
kunt omgaan met de materialen. Je zult veel samenwerken met de
dagbestedingscoachen van de locaties.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,
maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.

• Vrijwilliger voor PR en Vormgeving (V1913)
Voor onze publiciteit zoeken we iemand die PR en Communicatieuitingen voor ons kan maken. Bijvoorbeeld een overzichtelijk en
aantrekkelijke jaarbrochure, een flitsende folder, een ontwerp met
fotocollage voor een omslag, dat soort dingen.
• Inkopen kienprijsjes - knutselmaterialen (V1912)
Voor ons wijksteunpunt Francisus in Beek zoeken we een vrijwilliger
die het leuk vind om 1 x per maand prijsjes in te kopen voor het
kienen. Ook het inkopen van knutselmaterialen behoort tot de
mogelijkheden.
• Versieringen - decoraties aanbrengen (V1911)
Voor ons wijksteunpunt Franciscus in Beek zoeken wij een vrijwilliger die het leuk vind om ca. 6 x per jaar de locatie op te fleuren
naar gelang het jaargetijde of de feestdagen. Dit gebeurt in samenwerking met de dagbestedingscoach van de locatie.

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,
maandag- en dinsdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur.

Beek/ De
Carmel:

“De Carmel” in de muziekschool,
Dr. Stassenstraat 88 te Beek, op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en
donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op
vacatures en meer info vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Webadres:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Wekelijks
geopend:

Woensdag t/m Vr
ijdag
13:00 - 18:00 uur
Zaterdag
11:00 - 17:00 uur

Kom naar
de feestelijke
opening op

21 juni

21 t/m 24 juni
Feestprogramma met kinderactiviteiten

Meer info en tijden op
www.makadobeek.nl
het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
altijd gratis parkeren!

www.makadobeek.nl

