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Het is u waarschijnlijk 

opgevallen dat deze editie 

dikker is dan gewoonlijk. 

Als extra bijlage vindt u dan ook in het

midden ‘De begrotingskrant’ van de 

gemeente. Als u die apart wilt bewaren kunt 

u deze pagina’s makkelijk er uit halen.

Verder vindt u de gebruikelijke artikelen die nog even terugblikken op geslaagde

evenementen uit het verleden. En natuurlijk daarnaast weer een rijk aanbod in

vele varianten van wat nog allemaal komen gaat. Mooie foto’s zorgen voor 

levendige illustraties. Zij zeggen vaak meer dan woorden.

Het evenementenrooster voor carnaval begint zich al geleidelijk te vullen. 

Zorg dat u op tijd bent met de melding van geplande activiteiten.

Natuurlijk vindt u ook al signalen die wijzen naar de komende verkiezingen.

Neem er kennis van en denk er over na. Het gaat immers over onze eigen 

gemeenteraad. Wij kiezen immers onze vertegenwoordigers en dat geldt alleen

voor degenen die ook echt gaan stemmen. Laat geen stem verloren gaan.

Er staat ook weer een nieuwe Lichtkoningin klaar achter de schermen. 

Zij zal haar opwachting maken in een nieuw evenement. Begin december kunt

u dit allemaal beleven.

Neem de tijd en blader rustig door deze uitgave. 

Er is zeker voor ieder wat wils. 

Namens de redactie wens ik u weer veel plezier 

met deze editie.

Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

Informeer eens naar onze lekkere SMULPLANK
ideaal voor een heerlijk avondje!
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Op een mooie dag in het voorjaar ver-
scheen er vanuit het GCN te Neerbeek
op initiatief van huisarts dr. Cecile
Romans en praktijkondersteuner Marie-
Colien Cuijpers een oproep voor men-
sen met gezondheidsproblemen en dan
met name diabetes, om iedere week een
uurtje mee te gaan wandelen om zo leef-
stijl en gezondheid te verbeteren. Ook
mensen zonder diabetes en mensen die
geen patiënt zijn waren welkom. 

Een 20-tal mensen tekenden hierop in
en onder leiding van beide genoemde
dames, een wandelcoach in de persoon
van Jacq Kubben en met ondersteuning
door de fysiopraktijk van Roel Ghijselink
werd wekelijks een uur of iets langer ge-
wandeld in en rond Neerbeeks dreven. 
Het werd een enthousiaste groep waar-
van sommige deelnemers de wandel-
schoenen alleen nog maar in de schoe-
nenkast hadden zien staan. een van onze wandelgenoten bij de start

in mei nog geen 100 meter kon lopen,
maakte ze nu de 5 kilometer vol.
Uiteraard niet alleen voor haar een fikse
prestatie maar zeer zeker voor iedereen
en zeker de moeite van herhaling in een
komend jaar waard en uiteraard een har-
telijk dankjewel aan de initiatiefnemers!

En de wandelschoenen gaan nog niet
de kast in want voor de enthousiastelin-
gen bestaat de mogelijkheid om nog
door te gaan met wandelen. Dit kan op
dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur
voor wandelaars met een iets hoger
tempo en op de donderdagochtend
van 09.30 -10.30 uur voor diegenen die
het iets rustiger aan willen doen. 
Vertrekpunt is telkens aan het voormali-
ge schoolgebouw in de Stegen in Beek
en Jack Kubben is de wandelcoach. 
U kunt nog bij een van beide groepjes
aansluiten, voelt u welkom en verbaast u
hoe mooi Beek en omgeving is.

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

Wandelen met uw eigen zorgverlener!

Naarmate de weken vorderden werd het
enthousiasme groter, de conditie beter
en de sociale contacten steviger.
Vanwege verschil in tempo ging de
groep zich al vrij snel opsplitsen in wan-
delaars met een wat sneller tempo en
wandelaars die in een wat rustiger
tempo wilden lopen. En zoals dat wel
vaker gebeurt waren er ook afvallers.

En op 30 september vond de slotapo-
theose plaats waar iedereen in al die
wandelweken naar toe had gewerkt: de
Diabetes Challenge in het sportcentrum
Papendal, een door het Bas van de
Goor Foundation georganiseerd lande-
lijk wandelevenement, midden in de
bossen in de buurt van Arnhem.  

En zo starten we met zijn vijftienen
onder de gestaag vallende regenbuien,
samen met nog duizenden anderen voor
een wandeling van 5, 10 en 15 kilometer.
Voorwaar een hele belevenis en waar

Voor alle kinderen ligt er vanaf 20 november 
’n Sint-Kleur-Knutselplaat 
klaar.

Haal ‘m op!
Versier hem 
op zijn mooist

Inleveren kan 
tot maandag 
4 december 

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Kerstbestellijsten liggen
na 6 december voor u klaar.

Vanaf woensdag 6 december
heeft de Sint je schoentje
gevuld en kan er heerlijk

worden gesmuld!
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Het Kerstconcert van Mannenkoor Beeker Liedertafel
wordt ook dít jaar weer afwisselend en hartverwarmend.
Het vindt plaats op zondagmiddag 17 december a.s. te
14.30 uur in het Asta Theater Markt 6a te Beek. 

Speciale gast is de veelzijdige kunstenares Carla Maffioletti,
wereldwijd bekend van met name de Maastrichtse
Vrijthofconcerten met  André Rieu. Medewerking verlenen ver-
der de uit Blerick afkomstige harpiste Oxana Thijssen en het
projectkoor CantaYoung, samengesteld uit leerlingen van de
basisscholen in Kerkrade. Mannenkoor Beeker Liedertafel
staat o.l.v. Dion Ritten en de begeleiding is in handen van
Véron Jongstra. Het gevarieerde programma staat garant voor
een contrastrijk en sfeervol Kerstconcert.

Entreekaarten à € 12,50 (kinderen jonger dan 12 jaar € 5,-) 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij:  
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25 Beek, de koorleden 
en via de website van het koor: www.beekerliedertafel.nl

Carla Maffioletti

De sopraan Carla Maffioletti is van Braziliaanse afkomst maar
zij heeft ook Italiaanse en Nederlandse sporen in haar genen.
Zij studeerde zang en klassiek gitaar aan de Universidade

Federal van Porto Alegre (Brazilië). In 1998 verhuisde ze naar
Maastricht om te studeren bij Mya Besselink aan het
Conservatorium van Maastricht. In 2000, na haar enorme suc-
ces bij de Münchner Singschule in Duistland, kreeg zij de fijne
kneepjes van het vak geleerd door de vermaarde Noord
Amerikaanse sopraan Reri Grist.
Vanaf 2002 was zij een van de solisten bij André Rieu en zijn
Johan Strauss Orkest. Met Rieu zong Carla over de hele we-
reld. Ondere andere in New York, Berlijn, Wenen,  Maastricht,
Seoul,Tokyo en Toronto. Hiervan zijn een aantal cd’s en dvd’s
geproduceerd die nog regelmatig worden uitgezonden door
binnen- en buitenlandse tv-zenders.  Naast haar werk voor
André Rieu treed Carla ook regelmatig op in de Europese ope-
rahuizen. 

Oxana Thijssen

Oxana Thijssen (1995)
uit Blerick speelt harp
sinds haar zesde le-
vensjaar. Het instru-
ment stond letterlijk aan
haar wieg want haar
oudere zus speelde al
harp. Haar eerste 
lessen kreeg zij bij
Valérie Reijckmans, aan
de voormalige
Muziekschool in Venlo.
Op haar elfde werd
Oxana toegelaten tot
de Jong Talentenklas in
het Arnhemse ArtEZ
Conservatorium. 
Voor de zomervakantie
in 2011 deed ze auditie
voor de Jong
Talentenklas in
Amsterdam en werd
daarvoor aangenomen.
Momenteel heeft ze les
van Erika Waardenburg aan het Conservatorium van
Amsterdam. 

Inmiddels heeft de Blerickse een breed repertoire opgebouwd.
Zij heeft in de achterliggende jaren regelmatig deelgenomen

Kerstconcert Mannenkoor Beeker L

© peter boone music productions

©pcc concours
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aan solistenconcoursen en haar prijzen-
kast is aanzienlijk. Steeds vaker mag zij
laten horen welke ongekende eigen-
schappen er in dit bijzondere instrument
zijn verborgen. Zoveel klankkleuren, zo-
veel effecten. Ze wil zich op technisch,
muzikaal en creatief gebied tot het uiter-
ste inzetten en de harp een mooie plek
geven in de beleving van de luisteraar.''

CantaYoung

CantaYoung laat  Kerkraadse kinderen
(weer) zingen. Het project wordt breed
ondersteund door de Stichting
Muziekschool Kerkrade. Zij doet dit door op de basisscholen
in Kerkrade schoolkoortjes op te richten. Voor de iets oudere
kinderen is er één gezamenlijk Kerkraads jeugdkoor van start
gegaan. Natuurlijk wil CantaYoung dat dit alles op een kwalita-
tief goede manier gebeurt. Daarom werken de basisscholen,
de muziekschool en de amateurmuziekverenigingen samen.
Zij noemen dit de gouden driehoek.   

Bij CantaYoung staat het kind centraal. Het gaat op de eerste
plaats om plezier ervaren van en het enthousiast worden voor
het samen zingen in een koor. Daarnaast wordt er op een
ongedwongen manier kennis gemaakt met muziek. Er wordt

gewerkt aan de ontwikkeling van schoolkoren (8-10 jaar), het
Jeugdkoor Kerkrade (juniors 10-12 jaar), Youngsters (12- 15
jaar). In de toekomst zal er óók een Jongerenkoor (14-18 jaar)
en een Jongvolwassen koor (18-25 jaar) worden opgericht.
Het streven is dat kinderen, als ze ouder worden, van het ene
naar het andere koor kunnen overstappen en zo met plezier
kunnen blijven zingen.

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Mannenkoor Beeker Liedertafel staat al meer dan 25 jaar
onder artistieke leiding van dirigent
Dion Ritten. 
Onder zijn directie is het koor uitge-
groeid tot een koor van een respecta-
bel niveau. Dit resulteerde meermaals
(1998 - 2005 - 2011 en 2014) in onder-
scheidingen op (Internationale) Koren-
festivals  voor Mannenkoren. 
Het koor organiseert al vele jaren het
kerstconcert in het Asta Theater. 

Op het programma staan wederom 
diverse traditionele
Kerstliederen, 
maar we zullen de
toehoorders ook 
verrassen met een
aantal nieuwe Carols.

r Liedertafel
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Vogelgidsen: De heren H. op den Camp en J. Worms en
Mostert van de Vogelwerkgroep Afdeling IVN Elsloo

Datum wandeling:
woensdagmiddag 22 november 2017

Start wandeling: om 14.00 uur
bij MFC, Molenstraat 158 te Beek

Deelname: gratis, ook voor niet-KBO-leden

De vogelwerkgroep “de WOUW” verricht veel soorten
veldwerk. Ze tellen of ringen vogels, ze organiseren excur-
sies of ze hangen nestkasten op. 
Deze keer maken we een wandeling door het
Kelmonderbos om vogels te ontdekken en te bekijken en
te horen. 
Herkennen van vogelgeluiden is lastig, maar wel uitda-
gend. Het wordt geen moeilijke en lange wandeling. 
Trek wel laarzen of wandelschoenen aan, het kan soms
modderig zijn.

Wat heeft u nodig om naar vogels te kijken en ze
te herkennen? 

Als basis heeft u een goede vogelgids en een 
verrekijker nodig. Als u de vogelsoort niet meteen 
herkent, dan kunt u deze in uw vogelgids opzoeken. 
Ga eens mee met deze excursie en u zult zien dat u het
spelenderwijs leert. 
Daardoor krijgt u er steeds meer plezier in.  

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. Tel: 046 437 33 47  
E-mail : roel.kiers@gmail.com

U bent van harte welkom.
Het bestuur KBO BEEK

KBO Vogelwandeling 2017 in Kelmonderbos

HERSTOFFEREN

NU 50% 
KORTING OP DE STOF

NU 30%
KORTING OP HET LEER

Herstofferen is vernieuwen, verbeteren, herstellen, re-styling, 
...maar vooral serieus vakwerk!

MOL & GEURTS GROEP - Industriestraat 14 (Handelsterrein Bergerweg) - 6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl

y g

Drie goede manieren voor de beste offerte! 
�1. Bezoek onze showroom en neem een foto mee van uw zitmeubel.

�2. Bel 046 4519922 en wij maken een afspraak bij u thuis.

�3. Ga naar www.molgeurts.nl voor een online offerte.

MOLLLLLL L &&&&&&&&&&&&&& GGGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEEUUUUURUU TS
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Als bezoekerscentrum van het Limburgs Landschap wil “De
Oude Pastorie” inwoners van Beek graag verleiden om kennis
te maken met  de mogelijkheden die de historie van deze unie-
ke plek, de flora, fauna en de archeologie hier bieden om een
veelsoort aan boeiende vrijwilligersinitiatieven te ontwikkelen.
We zijn ons ervan bewust dat de Oude Pastorie veel
Limburgse historie bevat en hebben ons tot doel gesteld dit uit
te dragen. In dit bezoekerscentrum 2.0 van Stichting het
Limburgs Landschap komen natuur, educatie, gastvrijheid en
inwoners van Beek nader tot elkaar. Bij de “Vrienden van de
Oude Pastorie” kun je als vrijwilliger mede invulling geven aan
deze opzet en meewerken aan allerlei activiteiten. 
De Oude Pastorie en De Stichting  Het Limburgs Landschap
faciliteren  hierbij waar mogelijk de Vrienden van de Oude
Pastorie met vergaderruimten en een inhoudelijke ondersteu-
ning  bij raakvlakken met de natuur en het landschap.

UITNODIGING

Vrijwilligers gezocht voor 
“De Vrienden van de Oude Pastorie”

“De Oude Pastorie” is medio 2017 gestart met dit vrijwilligers-
netwerk en wel met twee thema’s: de (moes)tuinen die
“De Oude Pastorie” omringen en het “Bakkes” van De
Vroenhof Oude Pastorie. 
Hier vond - na een opstartproces van de oven - op 23 septem-
ber de eerste, geslaagde, open Bakkes van Beekdag plaats
tijdens de Beleefweek Zuid-Limburg. 
Bij  de moestuin starten we dit jaar met het winterklaar maken
van de bedden en gaan we tegelijkertijd plannen maken voor
de inrichting die vanaf voorjaar 2018 gaat plaatsvinden.

Het streven is om volgend jaar een goed gevuld jaarprogram-
ma neer te zetten.

Welke vrijwilligers voor 
“De Vrienden van de Oude Pastorie” zoeken wij?

• Vrijwilligers om deze (moes)-tuinen rondom  “De Oude
Pastorie”, met ondersteuning van medewerkers van het
Limburgs Landschap, mede gestalte te geven.

• Vrijwilligers die invulling gaan geven aan het verder opzetten
van dit “Beeks Bakkes”.

De werkgroep “Vrienden van de Oude Pastorie” wil iedereen
die interesse heeft uitnodigen voor een nieuwe voorlichtings-
bijeenkomst op dinsdagavond 14 november  om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep “Vrienden van de Oude Pastorie”
“De Oude Pastorie”, Pastorie 25 te Beek

De Vrienden 
van de Oude Pastorie

Prettig wonen
in Beek

Dat wilt u toch ook?

De lokale partij BBB-NDB
nodigt u uit om mee te praten

over wat goed gaat
en wat beter kan in Beek.

Kom ook en vertel het ons!

U kunt zich aanmelden bij 
Paul Montulet. 
Ook kunt u gespreks-
onderwerpen bij hem opgeven 
via 06 - 18 45 14 26 of per mail:
paul.montulet@bbb-ndb.nl

Onze wethouders Thijs van Es en 
Hub Schoenmakers en de 
raadsleden BBB-NDB zullen 
aanwezig zijn.

INLOOPAVOND
maandag 27 november

aanvang 19.00 uur

Café “De Keulsteeg”

Keulsteeg 43, Neerbeek

De koffie met vlaai
staat voor u klaar. 

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl
of kijk op www.bbb-ndb.nl
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Gedonder in de hemel   

Foto’s: Ralf Senden
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   Wij plukken er de vruchten van!

9
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

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

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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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.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

3e jaargang nr 10 (november ) 1987 

….. Op de voorpagina
prijkt een prachtige
foto van de nieuwe
36e lichtkoningin
van Beek n.l
Francoise Bruls. 
20 jaar en wonende
in Genhout. 
Zij studeert
Nederlands recht
aan de RUL in
Maastricht

….. Theo van Winkel
geeft een gedetail-
leerde omschrijving
van het vorige week
onthulde monument
dat de herinnering
aan de voormalige synagoge van Beek levendig moet
houden. 
Het monument verwijst naar het joodse gebedshuis in de
Molenstraat. Dat het monument daar niet werd geplaatst,
maar op de Platsj is met opzet gedaan. In 1861 wilde de
Joodse gemeenschap op de Platsj (achter het huidige
café) een gebedshuis bouwen. De gemeente gaf echter
geen toestemming omdat “het terrein is gelegen op 
minder dan 200 ellen afstand van zowel de Rooms
Katholieke- als de Protestantse kerk.Gelet op art 7 van de
wet van 10 sept.1853.” Ook de nabijgelegen dorpsschool
was een bezwaar.  In 1863 werd vergunning verleend om
aan de Molenstraat te bouwen. Met een gemeentelijke
subsidie van 240 gulden.

Het monument is van de hand van de Beekse 
kunstenares Francisca Zijlstra.

….. Wiel Haagmans overhandigde namens het Lucia comité
een presentatiefilm over de Lucia feesten van Beek aan
dhr. Gyllenhaal, persattaché van de Kon. Zweedse
Ambassade in Den Haag.

….. Voor zijn grote verdiensten voor de scouting, en tevens
zijn 25 jarig lidmaatschap, kreeg Nan Claessen het 
zilveren onderscheidingsteken.

….. Weet u wat een “nostertengske” is. Het is een tangetje
met lange bekken om bij het maken van een “noster” de
draadjes te buigen. Aldus onze dialecticus Frans
Ramaekers.

….. In november zijn enkele voorlichtingsavonden in de 
buitengebieden gepland om de plaats van de 
woonwagenlocaties toe te lichten.

….. De gemeente heeft een “parkeer excessenverordening”
ingesteld. Op bepaalde tijden op zaterdag en zon- 
en feestdagen mogen geen vrachtwagens, langer dan 
6 meter,  in de bebouwde kom van Beek geparkeerd 
worden. Er is nu plaats op de geasfalteerde parkeerplaats
aan De Haamen.

….. Gezien de gunstige begroting voor 1988 zal de gemeente
geen belastingen verhogen, m.u.v. de afvalstoffenheffing
die 3 % duurder wordt.

….. Beek gaat een nieuw netnummer krijgen n.l.  04490.
Ondanks de herindeling blijft Spaubeek zitten met 04493.

….. In de raadsvergadering vond Joke Beckers dat de 
raadsleden voor joker werden gezet.
Dan maar kwajongen, daar zijn geen jokers bij nodig.

De maand is weer om. Ik kijk wat troef is.
Groetjes
JAPO
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In de week van 2 t/m 7 oktober in 2017 vond de Week van de Toegankelijkheid plaats. 
Het motto van de Week was dit jaar ’Aan tafel’.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid
wordt specifiek gevraagd voor aandacht
van de toegankelijkheid van eetgelegen-
heden voor de mindervalide medemens. 

Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al
door veel belangenorganisaties worden
ondernomen. 
Mensen met uiteenlopende beperkingen
lopen helaas nog steeds tegen 
belemmeringen aan als ze net als anderen
aan tafel willen gaan. 
Denk aan ontoegankelijke cafés, 
restaurants en festivals, onbegrijpelijke 
informatie op menukaarten en personeel
dat niet goed weet hoe ze kunnen 
meedenken met oplossingen voor 
mensen met een beperking of een 
chronische ziekte. 

Horecagelegenheid ‘De Oude Pastorie’ is
die week door de Stichting Platform
Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Beek
bezocht. 
Er werden complimenten gegeven over de wijze van vriendelijkheid en behulpzaamheid waarop men de mensen met een 
beperking benaderd en behandeld. 
Een sticker ‘Wij zijn rolstoelvriendelijk’ werd overhandigd en opgeplakt naast de ingang. 

De stickeractie 
“Wij zijn Rolstoelvriendelijk”
loopt gewoon door en mocht een 
winkelier/horecagelegenheid etc. 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij contact
opnemen met mevr. A. Eggen van de
Werkgroep BTB,
tel. nr. 046-4378306.

Aan tafel! - Week van de Toegankelijkheid 2017

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet

zich in voor mensen die
(tijdelijk) in de problemen

zitten en er op eigen kracht
niet uit komen.

Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving

en biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
vincentiusbeek@ziggo.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Stichting Platform
Gemeentelijk
Gehandicaptenbeleid
Beek
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NIEUW
in (Neer) Beek

Voor reparatie alle merken laptop - PC - tablet - smartphone - audio
Reparatie tot op componentniveau mogelijk.

(zie website voor meer info)

Fattenbergstraat 43  •  6191 EP (Neer)Beek  •  046 - 4434520  •  info@laptopreparatie.com  •  www.laptopreparatie.com

Goedkoper dan de bouwmark .

|  I n d u s t r i e t e r re i n  D e  Ko u m e n  |  Wi j n g a a r d s w e g  4 8 a  |  6 412  PJ  H e e r l e n  |
| E-mail :  info@parketreus.nl  |  www.parketreus.nl  |  T  +31 (0)45 523 36 99 |

Reuze Keuze Laminaat en 
PVC vloeren in de grootste 
Store van Limburg.
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Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van Progressief
Beek is Eric Heitzer unaniem 
gekozen tot lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart 2018.

Heitzer is 51 jaar en woont met vrouw en
twee dochters in Spaubeek. Hij is regis-
teraccountant die momenteel als mana-
ger Bedrijfsvoering werkt bij de Stichting
Moveoo in Roermond. Moveoo is een
zorginstelling die dak- of thuislozen op-
vangt. Moveoo begeleidt deze mensen
terug naar een plek in onze samenleving.

Heitzer was in 2014 ook al verkiesbaar
voor de Beekse gemeenteraad. Met zijn
6e plek op de lijst van Progressief Beek
behaalde hij net niet genoeg stemmen
om met voorkeur in de raad gekozen te
worden. Sindsdien is hij lid van de
raadscommissie Bestuurszaken. 
Verder was Heitzer 8 jaar vice-voorzitter van de medezeggen-
schapsraad van de basisschool in Spaubeek en is hij regelma-
tig als vrijwilliger te vinden bij activiteiten in de gemeente
Beek.

Ambitie

”25 jaar geleden ben ik in Spaubeek komen
wonen. Ik heb de gemeente Beek leren ken-
nen als een prachtige gemeente om in te
wonen. De gemeente Beek kenmerkt zich als
een (financieel) solide gemeente die bewezen
heeft zelfstandig te kunnen opereren”, zegt
Heitzer. “Daarnaast zijn er aandachtspunten
op het gebied van zorg, leefbaarheid van de
kernen en veiligheid waar ik mij in de komen-
de raadsperiode voor zal sterk maken.”

Komende raadsperiode

Heitzer gaat voor een Sociaal en Sterk Beek,
waarbij iedereen (jong en oud) de kans krijgt
een actieve bijdrage te leveren aan de Beekse
samenleving. 1 november presenteert hij zijn
belangrijkste thema’s en aandachtspunten
voor de komende raadsperiode 2018-2022.

Eric Heitzer lijsttrekker Progressief Beek

Van 1 december 2016 tot en met 26 januari 2017 heeft
Bevolkingsonderzoek Zuid in Beek het bevolkingsonderzoek borst-
kanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen
50 en 75 jaar uitgenodigd. Er zijn 2.884 vrouwen uit Beek uitgeno-
digd en er hebben 2.362 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek.
Dit betekent een opkomstpercentage van 81,9%. Er zijn 50 vrouwen
doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwij-
king is gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blij-
ken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking. 
Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadi-
um ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien
is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek
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Afscheid meester Urlings (1949) - 2e dirigent

Even terug in de tijd. In 1932 is in
Genhout een nieuwe parochie opgericht
en de heer Ton Smeets, hoofd (directeur
zouden we nu zeggen!) van de lagere
school heeft de leiding over het man-
nenkoor. Een aantal zangers heeft na-
melijk besloten een Kerkelijk Zangkoor
op te richten. Het eerste “officiële” op-
treden door het koor vindt plaats tijdens
de eerste zondag van de advent op 27
november 1932 in de noodkerk van
Genhout. Deze noodkerk stond op de
plaats waar nu de O.B.S. De Kring (voor-
heen de Hubertusschool!) is gelegen. En
-  zoals gebruikelijk voor die tijd – waren
het de Gregoriaanse vaste gezangen
waarnaar de kerkgangers konden luiste-
ren. Vijf jaar later (1937) is de bouw van
de Hubertuskerk gereed en vanaf dan
worden de diensten in deze kerk door
het koor opgeluisterd.
In 1940 wordt een knapenkoor opge-
richt door de heer Math Urlings (een on-
derwijzer in Genhout). Hierdoor was de
toekomst voor het mannenkoor verze-
kerd, want het gaf kansen voor mogelij-
ke “aanwas”!

In 1962 is er een dameskoor en wordt er
voorzichtig gesproken over samenvoe-
ging met het mannenkoor. Dames wer-
den tot die tijd alleen toegelaten tot het
kerkkoor voor de uitvoeringen bij “hoge
kerkelijke feesten”! Op de jaarvergade-
ring van 24 maart 1963 wordt dit be-
sproken. Eerst moet nog een misver-
stand uit de wereld worden geholpen:
men veronderstelde dat kinderen van de
5e en 6e klas werden bedoeld, maar de
directeur gaf aan dat hij echt aan
“dames” van 14 tot ± 20 jaar dacht. De
vergadering ging unaniem akkoord met
de oprichting van een dameskoor.
Vervolgens gaat het dan toch nog snel;
in de notulen van 10 september 1963
staat vermeld dat – na goedvinden door

de voorzitter – dames zullen worden
aangenomen. De voorzitter in kwestie
was Pastoor Lippertz, want – en dat is
nog steeds zo – de pastoor in onze
parochie was ook voorzitter van het
kerkkoor. Overigens zij het nog vermeld
dat reeds in de tijd dat Pastoor
Hutschenmakers voorzitter was men
wilde overgaan tot het oprichten van
een dameskoor. Hij was er wel een voor-
stander van, maar raadde aan nog even
te wachten om zijn opvolger niet voor
een voldongen feit te plaatsen.  De nieu-
we pastoor ging akkoord en het
Gemengd Kerkelijke Zangkoor Sint
Hubertus was “geboren”.

Een koor functioneert goed onder de
bezielende leiding van een dirigent. In
de loop der jaren hebben wij dit ook on-
dervonden en danken derhalve de diri-
genten, die ons koor “onder handen
hebben gehad”, t.w. Ton Smeets, Math

Urlings, Jo Bruls, Ton Clemens, Hub
Vanhauten, Pastoor van Oss, Dhr.
Jacobs, John Gerits, Paul Voncken, Isi
van de Wal, Irene Elie-Pinkaers,
Jacqueline Bartels, Marco Gerits en
onze huidige dirigent Martin Raaphorst.
Ook de begeleidende organisten moe-
ten hierbij niet vergeten worden: t.w.
Jos Stassen, Eugène Stassen, Paul
Voncken, Paul Goessens, Paul Stassen
en May Bemelmans.

Ons repertoire (we zijn immers een ker-
kelijk zangkoor) bestaat voor een groot
deel uit muziek die past bij eucharistie-
vieringen. Dit zijn niet alleen de “gewo-
ne” H. Missen, maar ook uitvaartdien-
sten, huwelijksmissen, missen ter ge-
legenheid van een jubileum, optreden in
o.a. Orbis Glana en zelfs de aangepaste
H. Mis bij de Genhouter Carnaval. 
En u raadt het al, we zingen niet alleen
de Gregoriaanse gezangen, maar ook

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus – Gen h

Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service! Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Wij leveren ook service aan huis!

Opvouwbare
scootmobielen 

gebruikt v.a. € 250.-

Gebruikte
scootmobielen
vanaf € 450.-

Tot € 1000 korting
op nieuwe

scootmobielen!

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
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Ons koor tegenwoordig met op de voorste rij onze ereleden.
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Duitse, Franse, Engelse (waaronder
gospelmuziek) en uiteraard Nederlandse
liederen. Tot slot zij opgemerkt dat wij
ook een aantal dialectliederen uitvoeren.
Overigens worden de Gregoriaanse ge-
zangen voor een niet onbelangrijk deel
uitgevoerd door de Schola Gregoriaans;
een aantal heren uit ons koor o.l.v. Paul
Stassen.

Tijdens de viering op zondag, 26 no-
vember 2017 worden naast de festivitei-
ten m.b.t. ons jubileum ook een aantal
jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Zo vieren Corrie Bos-Bakker, Victoire
Bruls-Corten, Victorine Jacobs-Florakx
en Marij Slangen-Romans hun 25-jarig
jubileum. 
Miet Vroomen-Gorissen en Frans Bus
zijn al 40 jaar lid. 
Dan de nestor van de vereniging, Gerard
Dreessen, is 50 jaar lid (en is nog steeds

een trouw bezoeker van de repetitie,
waarbij hij niets aan de aandacht laat
ontsnappen). 
Tot slot – waarschijnlijk een uitzondering
in de huidige tijd – wordt Jo Stassen on-
derscheiden met zijn 65-jarig jubileum.

’s Middags is de receptie in gemeen-
schapshuis ’t Trefpunt Oos Dörp van
14.00 uur tot 15.30 uur gevolgd door
een gezellig samenzijn van leden en ju-
bilarissen.

Wat betreft de toekomst – en dat telt niet
alleen voor ons koor – zien we toch
moeilijke tijden. Het ledenaantal (± 35) is
nog steeds behoorlijk, maar de gemid-
delde leeftijd is toch een stuk in de 70!
Toch gaan we met de tijd mee en ge-
bruiken o.a. facebook en hebben een
eigen website, waar u onze verrichtin-
gen kunt volgen.

Tijdens de jaarlijkse collecteweek in
september voor KWF-kankerbestrijding,
is door vele vrijwilligers in Beek en de
omliggende kerkdorpen gecollecteerd. 
Dit heeft de volgende opbrengst 
opgeleverd:
- Spaubeek en Genhout € 1595,05
- Neerbeek € 563,79
- Beek, Geverik en Kelmond € 3046,31

In totaal is er in de gemeente Beek het
bedrag van € 5.205,15 opgehaald, de
opbrengst van de collecte wordt ge-
bruikt voor kankeronderzoek. Namens
KWF-kankerbestrijding, BEDANKT aan
alle gulle gevers en alle collectanten die
zich hebben ingezet voor deze collecte.

Diverse vrijwilligers collecteren al meer
dan 25 jaar voor KWF-kankerbestrijding,
dat verdient een dikke pluim. Dit jaar wil-
len we de heer van Leeuwen extra onder
de aandacht brengen. Hij heeft zich ruim
25 jaar ingezet voor de organisatie van
de KWF-collecte in Beek en was o.a.
verantwoordelijk voor de collectebusjes
in de Beekse winkels.

Wilt u meer weten over de KWF-kanker-
bestrijding of wilt u zich opgeven als vrij-
williger voor de collecte van 2018, dan
kan via de website van KWF www.kwf.nl 

De coördinator bij u in de buurt neemt
dan contact met u op, in Beek zijn dat:
Regina Fricker-Limpens 
(Spaubeek en Genhout) 
Floor Kengen (Neerbeek)
René Bollen (Beek-west en Kelmond)
Patricia Senden (Beek-oost en Geverik) 

n hout viert zijn 85-jarig jubileum

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

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

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

Paulo Coelho

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

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

Bedankt
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Op zaterdag 25 en 
zondag 26 november 2017
organiseert de KNBB het

Nederlands Kampioenschap
Biljart Artistiek 1e klasse
Dit evenement wordt gehouden in de zaal van WZC Franciscus
Om de Toren 1, 6191 KZ Beek

Aan dit Nederlands Kampioenschap
doen 8 deelnemers mee die geplaatst 
worden aan de hand van de uitslag 
van 3 Grand Prix die in Nederland 
worden gespeeld. 

zaterdag van 11.00 tot 20.00 uur
zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Entree is vrij.
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Misschien vraagt u zich wel af: 
”Wat is Biljart Artistiek?”

Dat zullen we hier proberen uit te leggen, maar u zult het beter
gaan begrijpen als u 25 en 26 november 2017 naar
Woonzorgcentrum Franciscus in Beek komt om daar het
Nederlands kampioenschap van deze sporttak mee te beleven.

Het Nederlands kampioenschap Biljart Artistiek wordt al voor
de tweede keer georganiseerd in Beek.De eerste keer was
1998 in café Metropole. Nu in Woonzorgcentrum Franciscus -
Beek. Groot organisator hiervan is Mark Janssen, die zelf ook
een enthousiast Biljart  Artistiek speler is. 

Hoe komt iemand nu op het idee om zo’n organisatie in
Woonzorgcentrum Franciscus - Beek te gaan houden? 

Hier heeft Mark twee redenen voor: 
Op de eerste plaats komt er nog maar weinig publiek kijken
naar finales in de biljart sport. 
Een Woonzorgcentrum is een plaats waar in het weekend
meer publiek te verwachten is gezien de aard van zo’n cen-
trum. De bewoners worden nog weinig bediend met evene-
menten. Deze mensen zijn vaak afhankelijk van initiatieven
vanuit vrijwilligerswerk. 
Deze organisatie biedt Mark ook de mogelijkheid om voor de
oudere generatie een spectaculair weekend te organiseren. 
Het eerste contact met Woonzorgcentrum Franciscus legde
Mark via de telefoon. Hij probeerde uit te leggen wat een or-
ganisatie van een Nederlands kampioenschap Biljart Artistiek
precies inhield en of dit in hun lokaliteit te organiseren was.
Het bleef lang stil aan de andere kant van de lijn. 
De vraag was zo ongewoon dat het even duurde voordat men
wist wat precies de bedoeling was. 
Na deze uitleg ontstond een geweldig enthousiasme en de
verdere medewerking gaf veel vertrouwen om een perfect
mooie organisatie neer te zetten.

Begint u al nieuwsgierig te worden? 

Dan is enige uitleg over het spel zeker op zijn plaats.

Er wordt eerst op 3 locaties in Nederland een Grand Prix 
gespeeld door 18 spelers. Hierbij worden er ranking punten
verdeeld aan de hand van de eindplaats tijdens deze GP. Als
de 3 PG’s gespeeld zijn, worden deze ranking punten samen
geteld en dan ontstaat er een eindstand van nummer 1 t/m 18.
Spelers met de plaats1 t/m 3 promoveren rechtstreeks naar
de hoogste klasse, de Ereklasse. Speler 4 t/m 11 plaatst zich
voor de finale. 

De hoogst 
geplaatste op het
einde van de finale in Beek
promoveert ook naar de Ereklasse zodat er in totaal 
4 promoties zijn.

Het spel is een extreme vorm van de biljartsport. Biljart
Artistiek zijn 100 vastgestelde figuren die allemaal extreem
moeilijk zijn. 
Veel gewone biljarters denken vaak dat het trucage is en niet
normaal te spelen is. Tot 2001 werd deze spelsoort nog 
gespeeld met ivoren ballen. Sinds 2001 wordt het gespeeld
met dezelfde ballen waar in ieder café mee gebiljart wordt. 

De 100 te spelen figuren worden verdeeld in 10 sets van 
10 figuren. Deze figuren hebben verschillende waardes van 
5 t/m 10 punten per figuur. Afhankelijk van de moeilijkheids-
graad is een figuur 5, 6, 7, 8, 9 of 10 punten waard. 
Voor ieder figuur krijgt een speler 3 pogingen. 

Tijdens deze finale worden 7 van de 10 sets a 10 figuren 
gespeeld, zodat op het einde 70 figuren gespeeld zijn. 
Welke sets gespeeld worden wordt bepaald door een loting
bij de opening van het toernooi. 

Toeschouwers mogen verwachten dat er rond de 50% 
gescoord wordt van de te behalen punten hetgeen er voor
zorgt dat men continu prachtige stootbeelden ziet uitgevoerd
worden. De spelers gebruiken meerdere keu’s tijdens de 
figuren die speciaal zijn aangepast voor dit spelsoort. 
Het publiek kan de stootbeelden op een scherm bekijken 
en deze worden ook per figuur uitgelegd door de aanwezige
nationale arbiters die hier speciaal voor zijn opgeleid. 
Alle spelers en ook de arbiters zijn gekleed in officiële biljart-
kleding.  

Na de 70 figuren op zondag namiddag zal de speler met de
meeste punten uitgeroepen worden tot Nederlands kampioen
en dit onder de tonen van het Nederlands volkslied. 
Behalve dat deze speler Nederlands kampioen 1e klasse is, is
hij ook officieel gepromoveerd tot Ereklasse.
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Velen zullen zich het 20 jarig jubileum
van EWB in 2013 herinneren. 
EWB vierde dit jubileum  met een aantal
regionale topartiesten in een kolkend
Asta Theater. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig
Jubileum wil EWB, nu op een totaal an-
dere manier, wederom een groot aantal
mensen  een mooie middag of avond
bezorgen. EWB gaat het 25 jarig jubile-
um gedurende heel 2018 vieren.  

Dit gaat gebeuren door  een aantal
“EWB Live Tickets” weg te geven voor
het symbolische bedrag van € 25,-. 
Een “EWB Live Ticket” staat garant voor
een gratis optreden van EWB.  
Een  aanvraag voor een “EWB Live
Ticket”  kan alleen worden gedaan voor
goede doelen. Deze goede doelen
kunnen heel divers zijn, denk aan een
optreden in een zorginstelling, verzor-
gingstehuis, woonzorgcentrum, opvang
voor gehandicapten of  vluchtelingen.

Maar ook bv. activiteiten  voor inzame-
ling  van gelden die voor een goed doel
bestemd zijn, Rotary Clubs,  jeugdwerk,
benefiet evenementen, een  optreden
voor een ernstig zieke etc. 

EWB zal in 2017 een campagne  starten
om de kosten van de in te huren geluids-
installatie voor deze optredens via
sponsorbijdragen betaald te krijgen,
zodat degene die een “EWB Live Ticket”
ontvangt ook van deze kosten gevrij-
waard is. 

Afhankelijk van het aantal aanvragen en
binnengekomen sponsorgeld zal EWB
het aantal “Live tickets” vaststellen. 

Weet jij een “Goed Doel” en zou je in

Effe Wachte Band viert zijn 25 jarig Jubileum i
OPTREDENS voor GOEDE DOELEN

Tel. 06-25123064

Info@installatiebedrijfcarlokusters.nl

www.installatiebedrijfcarlokusters.nl

TaalbureauZINNIG
voor schrijven en herschrijven van tekst

Marianne Eussen
www.taalbureauzinnig.nl
info@taalbureauzinnig.nl

+31 (0)6 16 01 22 02
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aanmerking willen komen voor een
Ticket, of vind je ons Jubileum idee
“te gek” en wil je geld doneren om de
geluidinstallatie voor deze optredens te
sponsoren neem contact op met een
van de leden van EWB of stuur een mail
naar jean@effewachte.nl.   

Beschrijf in het kort de activiteit en
de reden waarom je graag een ticket wil,
of geef door dat je als sponsor een
steentje wil bijdragen. 

Wie is Effe Wachte Band?

Effe Wachte Band is een groep enthou-
siaste muzikanten uit Beek en omge-
ving,  variërend in leeftijd, maar met het
gezamenlijke doel om vlotte aanstekelij-
ke muziek te presenteren in een leuke vi-
suele context. 

Het repertoire is een verzameling  van
hits uit een periode van meer dan 40
jaar, songs van sterren als Tina Turner,
Michael Jackson en Nena worden afge-
wisseld met Duitse schlagers uit de 70-
er en 80-er jaren.  Maar ook hedendaag-
se Duitse hits van oa. Helene Fischer en
Andres Gabalier ontbreken niet in het
uitgebreide repertoire. John Travolta en
Olivia Newton John, symfonische rock
(Queen), Reggae,  Latijns Amerikaanse
muziek, soul  en dance muziek maken
het repertoire van EWB uiterst veelzijdig.
Blaasmuziek wordt afgewisseld met
aanstekelijke en dansbare zangnum-
mers.  Jaarlijks wordt het repertoire ver-
nieuwd en aangevuld met nieuwe en
oude hits die een breed publiek aan-
spreken. EWB slaagt er anno 2017
steeds beter in om het enthousiasme
over te laten slaan op zijn publiek, dit
leidt veelal tot spontane en gezellige op-
tredens, niet alleen in Nederland, maar
ook in België en Duitsland.
De leden van EWB beleven al 25 jaar
veel plezier aan het maken van muziek
en willen tijdens het jubileumjaar iets

doen voor mensen die in minder geluk-
kige omstandigheden zijn. EWB hoopt
op deze manier, gedurende 2018 een
groot aantal mensen van muziek in het
algemeen, en de muziek van EWB in het
bijzonder,  te laten genieten.

Het is pas echte feest als
Effe Wachte band is geweest!

Voor sfeerimpressies van diverse
optredens kunt terecht op

www.effewachte.nl

m in 2018 op een speciale manier met GRATIS

Het adres voor:

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation
Dames Badmode 
Baby kado artikelen 
Huishoudtextiel

Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16

info@klinkerswinkels.nl
www.klinkerswinkels.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur

dinsdag gesloten

LAATSTE WEKEN: OPHEFFINGSUITVERKOOP       
ALLES UITZOEKEN HALVE PRIJS

WIJ ZIJN GEOPEND TOT 30 NOVEMBER!
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Gemeente Beek 
Speciale bijlage
Begrotingskrant

Beek ontwikkelt veel extra activiteiten voor de jeugd. En de 
inzet van wijkteams in combinatie met bijzondere vrijwil-
ligersprojecten zorgt ervoor dat het zorgklimaat in Beek op 
peil blijft. 

Financieel blijft de gemeente het uitstekend doen. Terwijl alle 
omringende gemeenten de belastingtarieven verder verho-
gen, kunnen de woonlasten in Beek in 2018 opnieuw  omlaag.

Het college van Burgemeester en Wethouders geeft in deze 
begrotingskrant tekst en uitleg over al die ontwikkelingen die 
dankzij de goede en stabiele samenwerking met de gemeen-
teraad gestalte krijgen.

2018 belooft een dynamisch jaar te worden voor de gemeente 
Beek. Met veel nieuw perspectief. Zo is het startsein gegeven 
om in samenwerking met provincie, buurgemeenten, onder-
nemers en onderwijs van Aviation Valley een economische 
topregio te maken. 

De gemeente Beek manifesteert als duurzame en innovatieve 
gemeente door op uitgebreide schaal gebruik te gaan maken 
van zonne-energie.

De samenwerking met de inwoners krijgt een nieuwe dimen-
sie door het project Burgerkracht, dat al veel enthousiasme 
teweegbrengt. 

Begrotingskrant

Een dynamisch jaar  
voor de gemeente Beek!
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2018 belooft een dynamisch jaar te worden voor de gemeente
Beek. Met veel nieuw perspectief. Zo is het startsein gegeven
om in samenwerking met provincie, buurgemeenten, onder-
nemers en onderwijs van Aviation Valley een economische
topregio te maken.

De gemeente Beek manifesteert zich als duurzame en innova-
tieve gemeente door op uitgebreide schaal gebruik te gaan
maken van zonne-energie.

De samenwerking met de inwoners krijgt een nieuwe dimen-
sie door het project Burger!kracht, dat al veel enthousiasme
teweegbrengt.

Beek ontwikkelt veel extra activiteiten voor de jeugd. En de
inzet van wijkteams in combinatie met bijzondere vrijwil-
ligersprojecten zorgt ervoor dat het zorgklimaat in Beek op
peil blijft.

Financieel blijft de gemeente het uitstekend doen. Terwijl alle
omringende gemeenten de belastingtarieven verder verhogen,
kunnen de woonlasten in Beek in 2018 opnieuw omlaag.

Het college van Burgemeester en Wethouders geeft in deze
begrotingskrant tekst en uitleg over al die ontwikkelingen die
dankzij de goede en stabiele samenwerking met de gemeen-
teraad gestalte krijgen.
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Begrotingskrant

‘Aviation Valley op  
weg naar toplocatie’

Burgemeester Christine van Basten-Boddin

Van Basten-Boddin omschrijft Aviation Valley als een ruwe 
diamant die goed geslepen moet worden. “Er werken nu al 
5400 mensen. De ligging is absoluut top, langs de A2 en alle 
vervoersmogelijkheden in de directe nabijheid. Van spoor- en 
waterwegen tot luchtverkeer. Het is de enige locatie in Zuid-
Limburg met een fors aanbod van flexibele bedrijfskavels 
die in omvang ook uitermate aantrekkelijk zijn voor de snel 
uitdijende logistieke sector.”

Op de koffie
Christine van Basten-Boddin is nu ongeveer twee jaar burge-
meester van Beek. Ze heeft in alle opzichten haar plek gevon-
den.  “Ik heb echt het gevoel dat de inwoners me zien als een 
van hen en dat ik erbij hoor. Dat maakt me trots, want Beek 
vormt een hartelijke gemeenschap die vanuit eigen kracht 
opereert, met veel solidariteit en een hecht verenigingsleven.” 
Om de banden met de inwoners verder te versterken, nodigt 
ze groepjes Beekenaren uit om bij haar in het gemeentehuis 
koffie te komen drinken en informeel bij te praten. Dit jaar 
heeft ze 24 inwoners op de koffie gehad tijdens vijf bijeen-
komsten. “Je krijgt een goed beeld van wat er leeft onder de 
bevolking en de inwoners kunnen vrank en vrij  vragen stellen 
en vertellen over knelpunten die ze ervaren. Zoals de moeite 
die verenigingen stilaan hebben om jongeren aan zich te 
binden. En natuurlijk krijg ik opmerkingen hoe de gemeente 
met vragen en klachten omgaat. Soms moet je dan gewoon 
toegeven dat het beter en sneller kan.”

Overigens kondigt de burgemeester aan dat de gemeente 
in 2018 harder gaat optreden tegen hennepteelt in woningen 
en bedrijfspanden. Ook in Beek neemt het aantal illegale 
hennepkwekerijen toe. Sinds haar aantreden zijn zo’n tien 
grote hennepplantages ontmanteld. De burgemeester: “We 
gaan woningen en bedrijven waar grootschalig hennep wordt 
geteeld meteen sluiten. Nieuwe wetgeving biedt daarvoor de 
ruimte. Waarschuwingen uitdelen zijn volgend jaar verleden 
tijd.”

Er lonkt nieuw perspectief voor Aviation Valley, het gebied 
dat de luchthaven Maastricht Aachen Airport en omlig-
gende bedrijventerreinen omvat.  Vestigingen van inno-
vatieve bedrijven, honderden nieuwe arbeidsplaatsen en 
stijgende passagiersaantallen voor de luchthaven liggen in 
het verschiet. Op initiatief van burgemeester Christine van 
Basten-Boddin hebben alle partijen de handen in elkaar ge-
slagen. Dat moet ertoe leiden dat Aviaton Valley in 2025 is 
uitgegroeid tot een economische toplocatie. “Met nieuwe, 
hoogwaardige bedrijvigheid in de logistiek, de vervoersec-
tor en de vliegtuigtechniek in een onderscheidend duur-
zaam decor,” benadrukt de burgemeester van Beek. 

Gebiedsvisie
Provincie, regiogemeenten, onderwijs en bedrijfsleven zitten 
inmiddels aan tafel om samen te werken aan een gebieds-
visie voor Aviation Valley. Als eerste stap is het vooral nodig 
om de samenhang tussen de luchthaven en de omliggende 
bedrijvigheid te versterken. Ook moet de aanblik van- en het 
verblijf op Maastricht Aachen Airport een kwaliteitsimpuls 
krijgen.

De burgemeester: “Samen met de provincie en de gemeente 
Meerssen willen we er hard aan trekken om de kansen te 
verzilveren die Aviation Valley biedt. We gaan ontwikkelingen 
optimaal faciliteren en volop ruimte bieden. De concrete 
initiatieven en investeringen moeten van het bedrijfsleven 
komen.”

De eerste actie staat al op stapel. De provincie begint een 
onderzoek naar hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 
en rond Aviation Valley beter op elkaar kunnen worden afge-
stemd. “Een derde van de mensen met een uitkering in Beek 
hebben een hbo-en vwo-opleiding. Die zijn van groot belang 
om aan de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten te 
voldoen. Dus gaan we die actief benaderen en begeleiden om 
mogelijk een werkplek in te vullen in Aviation Valley.”
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Er lonkt nieuw perspectief voor Aviation Valley, het gebied
dat de luchthaven Maastricht Aachen Airport en omlig-
gende bedrijventerreinen omvat. Vestigingen van inno-
vatieve bedrijven, honderden nieuwe arbeidsplaatsen en
stijgende passagiersaantallen voor de luchthaven liggen in
het verschiet. Op initiatief van burgemeester Christine van
Basten-Boddin hebben alle partijen de handen in elkaar ge-
slagen. Dat moet ertoe leiden dat Aviation Valley in 2025 is
uitgegroeid tot een economische toplocatie. “Met nieuwe,
hoogwaardige bedrijvigheid in de logistiek, de vervoerssec-
tor en de vliegtuigtechniek in een onderscheidend duur-
zaam decor,” benadrukt de burgemeester van Beek.

Gebiedsvisie
Provincie, regiogemeenten, onderwijs en bedrijfsleven zitten
inmiddels aan tafel om samen te werken aan een gebieds-
visie voor Aviation Valley. Als eerste stap is het vooral nodig
om de samenhang tussen de luchthaven en de omliggende
bedrijvigheid te versterken. Ook moet de aanblik van- en het
verblijf op Maastricht Aachen Airport een kwaliteitsimpuls
krijgen.

De burgemeester: “Samen met de provincie en de gemeente
Meerssen willen we er hard aan trekken om de kansen te
verzilveren die Aviation Valley biedt. We gaan ontwikkelingen
optimaal faciliteren en volop ruimte bieden. De concrete
initiatieven en investeringen moeten van het bedrijfsleven
komen.”

De eerste actie staat al op stapel. De provincie begint een
onderzoek naar hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in
en rond Aviation Valley beter op elkaar kunnen worden afge-
stemd. “Een derde van de mensen met een uitkering in Beek
heeft een hbo-en vwo-opleiding. Die zijn van groot belang
om aan de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten te
voldoen. Dus gaan we die actief benaderen en begeleiden om
mogelijk een werkplek in te vullen in Aviation Valley.”

Van Basten-Boddin omschrijft Aviation Valley als een ruwe
diamant die goed geslepen moet worden. “Er werken nu al
5400 mensen. De ligging is absoluut top, langs de A2 en alle
vervoersmogelijkheden in de directe nabijheid. Van spoor- en
waterwegen tot luchtverkeer. Het is de enige locatie in Zuid-
Limburg met een fors aanbod van flexibele bedrijfskavels
die in omvang ook uitermate aantrekkelijk zijn voor de snel
uitdijende logistieke sector.”

Hartelijke gemeenschap
Christine van Basten-Boddin is nu ongeveer twee jaar burge-
meester van Beek. Ze heeft in alle opzichten haar plek gevon-
den. “Ik heb echt het gevoel dat de inwoners me zien als een
van hen en dat ik erbij hoor. Dat maakt me trots, want Beek
vormt een hartelijke gemeenschap die vanuit eigen kracht
opereert, met veel solidariteit en een hecht verenigingsleven.”
Om de banden met de inwoners verder te versterken, nodigt
ze groepjes Beekenaren uit om bij haar in het gemeentehuis
koffie te komen drinken en informeel bij te praten. Dit jaar
heeft ze 24 inwoners op de koffie gehad tijdens vijf bijeen-
komsten. “Je krijgt een goed beeld van wat er leeft onder de
bevolking en de inwoners kunnen vrank en vrij vragen stellen
en vertellen over knelpunten die ze ervaren. Zoals de moeite
die verenigingen stilaan hebben om jongeren aan zich te
binden. En natuurlijk krijg ik opmerkingen hoe de gemeente
met vragen en klachten omgaat. Soms moet je dan gewoon
toegeven dat het beter en sneller kan.”

Overigens kondigt de burgemeester aan dat de gemeente
in 2018 harder gaat optreden tegen hennepteelt in woningen
en bedrijfspanden. Ook in Beek neemt het aantal illegale
hennepkwekerijen toe. Sinds haar aantreden zijn zo’n tien
grote hennepplantages ontmanteld. De burgemeester: “We
gaan woningen en bedrijven waar grootschalig hennep wordt
geteeld meteen sluiten. Nieuwe wetgeving biedt daarvoor de
ruimte. Waarschuwingen uitdelen zijn volgend jaar verleden
tijd."
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Begrotingskrant

‘Burger!Kracht leeft’

Wethouder Hub Hodzelmans enthousiast 
over initiatieven inwoners

“Voor die BMV hebben inwoners hun kennis, kunde en 
wensen ingebracht en dat vervat in een voorstel. Het is dus 
een plan van de mensen zelf. Voor de nadere uitwerking 
daarvan is een extern bureau ingehuurd. Het is de bedoeling 
dat de gemeenteraad in december een besluit neemt. Er is 
4,8 miljoen euro gereserveerd voor de BMV. Doelstelling is 
het gebouw in de tweede helft van 2019 te openen. Ook dat 
is ambitieus, maar we willen er samen met de inwoners voor 
gaan, ook al zijn er links en rechts nog wat hindernissen te 
overwinnen. Zo moeten we nog de meest geschikte plek 
kiezen,” benadrukt Hodzelmans.

De wethouder wijst erop, dat de ambtelijke organisatie ook 
een belangrijke rol speelt in de uitvoering van Burger!Kracht. 
”Regels en procedures zijn niet langer het uitgangspunt. We 
moeten samen met de inwoners bekijken hoe we mooie ini-
tiatieven gewoon slim en effectief kunnen realiseren. Zonder 
hokjesmentaliteit en als partner met een brede visie. Ook bij 
de ambtenaren bespeur ik het enthousiasme voor die omslag 
en zijn de eerste ideeën al aangereikt.”

Met Burger!Kracht wil Hodzelmans een motor op gang bren-
gen die langzaam maar zeker in een steeds hogere versnel-
ling gaat draaien. Voor de ondersteuning en financiering is 
in principe 90.000 euro per jaar beschikbaar, maar er kan 
ook geput worden uit bestaande geldpotjes. “We zijn begon-
nen met kleine projecten, dicht bij de inwoners. Dat willen 
we langzaam uitbouwen. In teamwork met de inwoners de 
toekomst van Beek gestalte geven. Dat levert voor iedereen 
voordelen op. Je proeft nu al een andere sfeer. Inwoners voe-
len zich serieus genomen. Er worden steeds meer projecten 
aangemeld. Als wethouder krijg je daar heel veel energie van.”

Hoe krijg je inwoners enthousiast voor nieuwe ontwikkelin-
gen? Door het initiatief bij de mensen zelf neer te leggen en 
burgers de ruimte te geven om hun plannen zelf in prak-
tijk te brengen. Dat is in een notendop de filosofie achter 
Burger!Kracht. Een nieuwe aanpak van de gemeente Beek 
om de verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving 
met inwoners te delen in plaats van hen voorgekauwde 
plannen te presenteren, waar ze geen binding mee hebben.

Wethouder Hub Hodzelmans  (Kernen, Verkeer en Openbare 
Ruimte) is enthousiast over Burger!Kracht: “Het werkt. Inwo-
ners komen zelf met voorstellen. Ze zijn partner en steken 
zelf de handen uit de mouwen. Telkens weer proef je de trots 
over het resultaat en zie je blije mensen.”

Hodzelmans hoeft niet lang na te denken over succesvolle 
voorbeelden van Burger!Kracht. De opknapbeurt voor de Ma-
riakapel in Spaubeek. De bewoners schilderden en maakten 
schoon; de gemeente zorgde voor het weghalen van verwil-
derd groen. Het repaircafé in het gemeenschapshuis van 
Neerbeek. Inwoners kunnen daar kleding en huishoudelijke 
apparatuur aanbieden voor reparatie, uitgevoerd door een 
groep vrijwilligers. ”Dat café is uitgegroeid tot een plek waar 
mensen elkaar ook ontmoeten.” Het initiatief van inwoners 
van Neerbeek om een jeu de boulesbaan is ook uitgemond in 
een succes.

Klap op de vuurpijl is de Brede Maatschappelijke Voorziening 
(BMV) in Spaubeek. Het meest ambitieuze en grootschalige 
project in het kader van Burger!Kracht. Een aantal inwoners 
uit het dorp heeft zelf de fundamenten aangedragen voor 
die BMV, die ondergebracht wordt in een nieuw gebouw en 
onderdak moet bieden aan alle verenigingen, zorgaanbieders 
zoals huisarts en fysiotherapeut en de basisschool.
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Wethouder Hub Hodzelmans enthousiast
over initiatieven inwoners

‘Burger!Kracht leeft’
zoals huisarts en fysiotherapeut en de basisschool.
“Voor die BMV hebben inwoners hun kennis, kunde en
wensen ingebracht en dat vervat in een voorstel. Het is dus
een plan van de mensen zelf. Voor de nadere uitwerking
daarvan is een extern bureau ingehuurd. Het is de bedoeling
dat de gemeenteraad in december een besluit neemt. Er is
4,8 miljoen euro gereserveerd voor de BMV. Doelstelling is
het gebouw in de tweede helft van 2019 te openen. Ook dat
is ambitieus, maar we willen er samen met de inwoners voor
gaan, ook al zijn er links en rechts nog wat hindernissen te
overwinnen. Zo moeten we nog de meest geschikte plek
kiezen,” benadrukt Hodzelmans.

Slim en effectief
De wethouder wijst erop, dat de ambtelijke organisatie ook
een belangrijke rol speelt in de uitvoering van Burger!Kracht.
”Regels en procedures zijn niet langer het uitgangspunt. We
moeten samen met de inwoners bekijken hoe we mooie ini-
tiatieven gewoon slim en effectief kunnen realiseren. Zonder
hokjesmentaliteit en als partner met een brede visie. Ook bij
de ambtenaren bespeur ik het enthousiasme voor die omslag
en zijn de eerste ideeën al aangereikt.”

Met Burger!Kracht wil Hodzelmans een motor op gang brengen
die langzaam maar zeker in een steeds hogere versnelling gaat
draaien. Voor de ondersteuning en financiering is in principe
90.000 euro per jaar beschikbaar, maar er kan ook geput wor-
den uit bestaande geldpotjes. “We zijn begonnen met kleine
projecten, dicht bij de inwoners. Dat willen we langzaam uit-
bouwen. In teamwork met de inwoners de toekomst van Beek
gestalte geven. Dat levert voor iedereen voordelen op. Je proeft
nu al een andere sfeer. Inwoners voelen zich serieus genomen.
Er worden steeds meer projecten aangemeld. Als wethouder
krijg je daar heel veel energie van.”

Hoe krijg je inwoners enthousiast voor nieuwe ontwikkelin-
gen? Door het initiatief bij de mensen zelf neer te leggen en
burgers de ruimte te geven om hun plannen zelf in praktijk
te brengen. Dat is in een notendop de filosofie achter
Burger!Kracht. Een nieuwe aanpak van de gemeente Beek
om de verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving
met inwoners te delen in plaats van hen voorgekauwde
plannen te presenteren, waar ze geen binding mee hebben.

Wethouder Hub Hodzelmans (Kernen, Verkeer en Openbare
Ruimte) is enthousiast over Burger!Kracht: “Het werkt. Inwo-
ners komen zelf met voorstellen. Ze zijn partner en steken
zelf de handen uit de mouwen. Telkens weer proef je de trots
over het resultaat en zie je blije mensen.”

Succes
Hodzelmans hoeft niet lang na te denken over succesvolle
voorbeelden van Burger!Kracht. De opknapbeurt voor de Ma-
riakapel in Spaubeek. De bewoners schilderden en maakten
schoon; de gemeente zorgde voor het weghalen van verwil-
derd groen. Het Repaircafé in het gemeenschapshuis van
Neerbeek. Inwoners kunnen daar kleding en huishoudelijke
apparatuur aanbieden voor reparatie, uitgevoerd door een
groep vrijwilligers. ”Dat café is uitgegroeid tot een plek waar
mensen elkaar ook ontmoeten.” Het initiatief van inwoners
van Neerbeek voor een jeu de boulesbaan is ook uitgemond
in een succes.

Klap op de vuurpijl is de Brede Maatschappelijke Voorziening
(BMV) in Spaubeek. Het meest ambitieuze en grootschalige
project in het kader van Burger!Kracht. Een aantal inwoners
uit het dorp heeft zelf de fundamenten aangedragen voor
die BMV, die ondergebracht wordt in een nieuw gebouw en
onderdak moet bieden aan alle verenigingen en zorgaanbieders
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Wachelder vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen 
om (huur)woningen aan te kopen die op de nominatie staan 
om binnen 20 jaar gesloopt worden. De wethouder: “Tot aan 
het moment van slopen, kunnen we die woningen verhuren, 
zodat er tegenover de kosten ook inkomsten staan. Geen 
particuliere ondernemer wil die taak op zich nemen, dus  
moeten we daar onze overheidsrol vervullen om te zorgen  
dat er balans blijft op de woningmarkt.”

Een onderzoek naar de woonwensen van de bevolking heeft 
uitgewezen dat er de komende jaren vooral behoefte is aan 
veilige, drempelvrije huizen met één woonlaag voor 55-plus-
sers. “In het centrum van Beek en Spaubeek moeten we daar 
in ons woningbeleid nadrukkelijk rekening mee gaan hou-
den,” aldus de wethouder.

Nopjes
Wachelder is in zijn nopjes met de ontwikkelingen rond het 
Carmelitessenklooster waarin na jarenlange leegstand een 
zorgcentrum wordt gevestigd.  Hij wijst ook op de bouw van 
35 duurzame woningen in de Beekse Bronnen en de komst 
van levensbestendige appartementen in Hennekenshof. 

Overigens ziet Wachelder ook veel economisch perspec-
tief en extra inkomsten voor de gemeente opdoemen door 
de ontwikkelingen rond Aviation Valley. “De logistiek biedt 
gigantische kansen. Op enkele kavels na heeft de gemeente 
alle percelen op bedrijventerrein TPE verkocht. De ontwikke-
ling van de 55 hectare op bedrijventerrein Aviation Valley is in 
handen van de provincie. Wij lopen daarbij geen risico, maar 
profiteren wel van de belastingopbrengsten bij toekomstige 
bedrijfsvestigingen. Uiteraard gaan we samen met de provin-
cie en andere partijen aan de slag om van die ontwikkeling 
een succes te maken.”

De woonlasten in Beek gaan in 2018 verder omlaag. De 
gemiddelde belastingdruk voor een gezin in Beek daalt met 
zo’n zes euro. “Dat lijkt niet veel, maar is toch bijzonder als 
je weet dat alle buurgemeenten in de regio de belastingen 
volgend jaar verder verhogen”, aldus wethouder Jean Wa-
chelder (Financiën, Bouwen en Wonen).  De Beekse belas-
tingverlaging is vooral terug te voeren op een verlaging van 
de rioolbelasting. 

Met die belastingverlaging verstevigt de gemeente Beek haar 
positie als gemeente met de laagste belastingdruk van Zuid-
Limburg. Die positie dankt zij aan een uiterst solide financiële 
beleid in de afgelopen jaren. Beek is schuldenvrij en heeft 
reserves en voorzieningen van 33 miljoen euro. De wethou-
der: “De provincie is als toezichthouder uiterst positief over 
ons financiële beleid.”

Jeugdzorg
Overigens ziet de hemel in Beek er niet helemaal wolkeloos 
uit als het om de financiën gaat. Wachelder maakt zich met 
name zorgen over de kosten voor de jeugdzorg die ruim acht 
ton  meer bedragen dan geraamd.  “Aan de andere kant: we 
kunnen wel wat hebben. Er is nog een reserve van een mil-
joen euro voor de zorg.”

Lef tonen
Ofschoon ook de woningmarkt in Beek momenteel volop flo-
reert, kondigt Wachelder aan dat op termijn ingrijpende maat-
regelen op de lokale woningmarkt noodzakelijk zijn. “Als de 
krimp van ons inwonertal doorzet, komt over enkele decennia 
twintig procent van het huidige aantal woningen in Beek leeg 
te staan. We moeten politieke lef tonen en niet achter over 
leunen. Anders ontstaat het risico dat in de toekomst de 
waarde van alle woningen in Beek keldert.”

Begrotingskrant

Wethouder Jean Wachelder: ‘Zorgen dat 
de woningmarkt in Beek in balans blijft’

‘Woonlasten Beek  
verder omlaag’
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De woonlasten in Beek gaan in 2018 verder omlaag. De
gemiddelde belastingdruk voor een gezin in Beek daalt met
zo’n zes euro. “Dat lijkt niet veel, maar is toch bijzonder als
je weet dat alle buurgemeenten in de regio de belastingen
volgend jaar verder verhogen”, aldus wethouder Jean Wa-
chelder (Financiën, Bouwen en Wonen). De Beekse belas-
tingverlaging is vooral terug te voeren op een verlaging van
de rioolbelasting.

Met die belastingverlaging verstevigt de gemeente Beek haar
positie als gemeente met de laagste belastingdruk van Zuid-
Limburg. Die positie dankt zij aan een uiterst solide financiële
beleid in de afgelopen jaren. Beek is schuldenvrij en heeft
reserves en voorzieningen van 33 miljoen euro. De wethouder:
“De provincie is als toezichthouder uiterst positief over ons 
financiële beleid.”

Jeugdzorg
Overigens ziet de hemel in Beek er niet helemaal wolkeloos
uit als het om de financiën gaat. Wachelder maakt zich met
name zorgen over de kosten voor de jeugdzorg die ruim acht
ton meer bedragen dan geraamd. “Aan de andere kant: we
kunnen wel wat hebben. Er is nog een reserve van een miljoen
euro voor de zorg.”

Achteroverleunen
Ofschoon ook de woningmarkt in Beek momenteel volop 
floreert, kondigt Wachelder aan dat op termijn ingrijpende
maatregelen op de lokale woningmarkt noodzakelijk zijn. 
“Als de krimp van ons inwonertal doorzet, komt over enkele
decennia twintig procent van het huidige aantal woningen in
Beek leeg te staan. We moeten politieke lef tonen en niet 
achteroverleunen. Anders ontstaat het risico dat in de toe-
komst de waarde van alle woningen in Beek keldert.”

Wachelder vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen
om (huur)woningen aan te kopen die op de nominatie staan
om binnen 20 jaar gesloopt worden. De wethouder: “Tot aan
het moment van slopen, kunnen we die woningen verhuren,
zodat er tegenover de kosten ook inkomsten staan. Geen
particuliere ondernemer wil die taak op zich nemen, dus
moeten we daar onze overheidsrol vervullen om te zorgen
dat er balans blijft op de woningmarkt.”

Woonwensen
Een onderzoek naar de woonwensen van de bevolking heeft
uitgewezen dat er de komende jaren vooral behoefte is aan
veilige, drempelvrije huizen met één woonlaag voor 55-plus-
sers. “In het centrum van Beek en Spaubeek moeten we daar
in ons woningbeleid nadrukkelijk rekening mee gaan houden,”
aldus de wethouder.

Wachelder is in zijn nopjes met de ontwikkelingen rond het
Carmelitessenklooster waarin na jarenlange leegstand een
zorgcentrum is gevestigd. Hij wijst ook op de bouw van
35 duurzame woningen in de Beekse Bronnen en de komst
van levensbestendige appartementen in Hennekenshof.
Overigens ziet Wachelder ook veel economisch perspectief
en extra inkomsten voor de gemeente opdoemen door
de ontwikkelingen rond Aviation Valley. “De logistiek biedt
gigantische kansen. Op enkele kavels na heeft de gemeente
alle percelen op bedrijventerrein TPE verkocht. De ontwikke-
ling van de 55 hectare op bedrijventerrein Aviation Valley is in
handen van de provincie. Wij lopen daarbij geen risico, maar
profiteren wel van de belastingopbrengsten bij toekomstige
bedrijfsvestigingen. Uiteraard gaan we samen met de provin-
cie en andere partijen aan de slag om van die ontwikkeling
een succes te maken.”
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Begrotingskrant

‘Beek is over tien  
jaar klimaatneutraal’

Wethouder Hub Schoenmakers:  
uitbreiding Levensbomenbos

En uiteraard kan de gemeente zelf ook niet achterblijven, 
vindt de wethouder. “Zelf werken we aan onze duurzaam-
heidsmissie door onder meer elektrische auto’s te rijden, de 
daken van gemeentelijke panden vol zonnepanelen te leggen 
en duurzaamheidsleningen aan inwoners te verstrekken.” 
Het startschot voor dat klimaatneutrale Beek is dit voorjaar 
gelost met de vaststelling van het klimaat- en energiebeleids-
plan De knop om. Schoenmakers wil nu graag snel vervolg-
stappen maken. “Ik zie in de entreehal van het gemeentehuis 
al een groot scorebord staan met de totale hoeveelheid 
groene energie die we opwekken, waarmee we als Beek een 
koploperrol in Limburg kunnen vervullen.”

Levensbomenbos
Het groene karakter van Beek wordt ook op een ander front 
verder versterkt. Het populaire Levensbomenbos wordt nog 
dit jaar uitgebreid met 500 bomen. Het is inmiddels vier jaar 
geleden dat de laatste boom in de eerste fase van het bos 
werd geplant. Het aantal aanvragen van inwoners om een 
boom te mogen planten als herinnering aan een geboorte, 
overlijden of andere persoonlijke gebeurtenis, bleef maar bin-
nenstromen. Schoenmakers. Tijdens een boomplantdag op 
zaterdag 2 december kunnen die inwoners alsnog hun eigen 
levensboom planten.

De Haamen
Het einde van de metamorfose van Sportlandgoed De Haa-
men komt in zicht met de aanstaande indoorverbouwing en 
de komst van een regionaal trainingscentrum voor aangepas-
te sporten. De accommodatie is de afgelopen jaren voor 11,6 
miljoen euro verbouwd en vernieuwd. Schoenmakers: “Daar-
mee is het aanbod van De Haamen compleet als bovenregi-
onaal sportcentrum met speciale aandacht en voorzieningen 
voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zie-
ken.” De Haamen trekt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers 
en is de uitvalbasis van vele Beekse verenigingen.

Beek wil in Limburg als duurzame gemeente voor het onder-
scheid gaan zorgen, door op grote schaal zonne-energie op 
te wekken. Onderzoek van de provincie heeft uitgewezen dat 
Beek uitermate geschikt is voor de aanleg van grootschalige 
zonneweiden en de plaatsing van duizenden vierkante me-
ters aan zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Daar-
voor is volop ruimte. Aviation Valley bijvoorbeeld, de luchtha-
ven met de omringende bedrijventerreinen. Schoenmakers: 
“Tot aan de start en landingsbaan kunnen we zonnepanelen 
plaatsen. In de toekomstvisie van Aviation Valley vervult 
duurzaamheid ook een belangrijke rol. Maar er zijn meer plek-
ken. In het buitengebied, op Sportlandgoed De Haamen, het 
gemeentehuis, scholen en bij particulieren.” Beek is over de 
aanleg in overleg met energiebeheerder Enexis.

Schoenmakers beaamt dat er een breed offensief nodig is 
om de inwoners van Beek bewust te maken van het belang 
van duurzaamheid. De wethouder wil hen nauw betrekken bij 
de ontwikkelingen. Schoenmakers: “Een percentage van de 
opbrengst van de opgewekte energie wil ik stoppen in een 
buurtbudget. Bewoners kunnen dan zelf duurzame ideeën 
aandragen en krijgen voor de uitvoering daarvan geld uit die 
pot. Kinderen op de basisschool krijgen les over duurzaam-
heid. En we gaan groene leges invoeren. Ondernemers en 
particulieren die duurzaam bouwen, betalen straks minder 
bouwleges. Ook wil ik de gebouwen van verenigingen graag 
gaan verduurzamen zodat ons verenigingsleven enerzijds 
haar energierekening ziet dalen en anderszijds een bijdrage 
positieve levert aan een klimaatneutraal Beek.”

Wethouder Hub Schoenmakers (Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering) heeft een droom die over pakweg tien jaar 
realiteit moet zijn. Zo rond 2028-2030 staat de gemeente Beek op de kaart als klimaatneutrale gemeente. “Dat wordt geen 
soloactie van de gemeente, maar een operatie waarbij we alle inwoners gaan betrekken. Van kinderen op de basisschool 
en verenigingen tot buurten, en individuele gezinnen. Als we daarin slagen nemen we een voorschot op de toekomst en zijn 
we niet meer afhankelijk van traditionele energiebronnen als gas en olie, die eindig zijn en ons klimaat aantasten”, bena-
drukt Schoenmakers.
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Wethouder Hub Schoenmakers (Sport, Grote Projecten en
Bedrijfsvoering) heeft een droom die over pakweg tien jaar
realiteit moet zijn. Zo rond 2028-2030 staat de gemeente
Beek op de kaart als klimaatneutrale gemeente. “Dat wordt
geen soloactie van de gemeente, maar een operatie waarbij
we alle inwoners gaan betrekken. Van kinderen op de basis-
school en verenigingen tot buurten, en individuele gezinnen.
Als we daarin slagen nemen we een voorschot op de toe-
komst en zijn we niet meer afhankelijk van traditionele ener-
giebronnen als gas en olie, die eindig zijn en ons klimaat
aantasten”, benadrukt Schoenmakers.

Beek wil in Limburg als duurzame gemeente voor het onder-
scheid gaan zorgen, door op grote schaal zonne-energie op
te wekken. Onderzoek van de provincie heeft uitgewezen dat
Beek uitermate geschikt is voor de aanleg van grootschalige
zonneweiden en de plaatsing van duizenden vierkante meters
aan zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Daarvoor
is volop ruimte. Aviation Valley bijvoorbeeld, de luchthaven
met de omringende bedrijventerreinen. Schoenmakers:
“Tot aan de start- en landingsbaan kunnen we zonnepanelen
plaatsen. In de toekomstvisie van Aviation Valley vervult
duurzaamheid ook een belangrijke rol. Maar er zijn meer plek-
ken. In het buitengebied, op Sportlandgoed De Haamen, het
gemeentehuis, scholen en bij particulieren.” Beek is over de
aanleg in overleg met energiebeheerder Enexis.

Bewustmaken
Schoenmakers beaamt dat er een breed offensief nodig is
om de inwoners van Beek bewust te maken van het belang
van duurzaamheid. De wethouder wil hen nauw betrekken bij
de ontwikkelingen. Schoenmakers: “Een percentage van de
opbrengst van de opgewekte energie wil ik stoppen in een
buurtbudget. Bewoners kunnen dan zelf duurzame ideeën aan-
dragen en krijgen voor de uitvoering daarvan geld uit die pot.

Kinderen op de basisschool krijgen les over duurzaamheid.
En we gaan groene leges invoeren. Ondernemers die duur-
zaam bouwen, betalen straks minder bouwleges. Ook wil ik
de gebouwen van verenigingen graag gaan verduurzamen
zodat ons verenigingsleven enerzijds haar energierekening
ziet dalen en anderszijds een positieve bijdrage levert aan
een klimaatneutraal Beek.”

En uiteraard kan de gemeente zelf ook niet achterblijven,
vindt de wethouder. “Zelf werken we aan onze duurzaam-
heidsmissie door onder meer elektrische auto’s te rijden, de
daken van gemeentelijke panden vol zonnepanelen te leggen
en duurzaamheidsleningen aan inwoners te verstrekken.”
Het startschot voor dat klimaatneutrale Beek is dit voorjaar
gelost met de vaststelling van het klimaat- en energiebeleids-
plan De knop om. Schoenmakers wil nu graag snel vervolg-
stappen maken. “Ik zie in de entreehal van het gemeentehuis
al een groot scorebord staan met de totale hoeveelheid
groene energie die we opwekken, waarmee we als Beek een
koploperrol in Limburg kunnen vervullen.”

Levensbomenbos
Het groene karakter van Beek wordt ook op een ander front
verder versterkt. Het populaire Levensbomenbos wordt nog
dit jaar uitgebreid met 500 bomen. Het is inmiddels vier jaar
geleden dat de laatste boom in de eerste fase van het bos
werd geplant. Het aantal aanvragen van inwoners om een
boom te mogen planten als herinnering aan een geboorte,
overlijden of andere persoonlijke gebeurtenis, bleef maar bin-
nenstromen. Schoenmakers: “Tijdens een boomplantdag op
zaterdag 2 december kunnen die inwoners alsnog hun eigen
levensboom planten.”

Het einde van de metamorfose van Sportlandgoed De 
Haamen komt in zicht met de aanstaande indoorverbouwing
en de komst van een regionaal trainingscentrum voor aan-
gepast sporten. De accommodatie is de afgelopen jaren voor
11,6 miljoen euro verbouwd en vernieuwd. Schoenmakers:
“Daarmee is het aanbod van De Haamen compleet als 
bovenregionaal sportcentrum met speciale aandacht en 
voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en
chronisch zieken.” De Haamen trekt jaarlijks meer dan
200.000 bezoekers en is de uitvalbasis van vele Beekse 
verenigingen.
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Bevlogen
De wethouder manifesteert zich als een bevlogen bestuur-
der als het gaat om de uitvoering van de zorgtaken door de 
gemeente. “We doen al heel veel goed en uitgangspunt blijft 
dat we niemand in de kou laten staan. De inwoners ken-
nen me en spreken me ook aan als ze signaleren dat iets 
vastloopt. De wijkteams zijn de oren en ogen in de buurt. De 
lijnen in Beek zijn kort. We kunnen snel optreden als er zich 
zorgproblemen in gezinnen, of bij ouderen manifesteren. Door 
de keukentafelgesprekken hebben we een goed beeld van de 
zorgbehoefte in Beek. Ik had niet verwacht dat er zoveel el-
lende verborgen zit achter de voordeuren. Vooral de behoefte 
aan jeugdzorg neemt toe.”

Van Es glundert als hij voorbeelden noemt van hulp aan kin-
deren in het kader van het armoedebeleid. ”Het gaat me door 
merg en been als ik kinderen hoor zeggen: “Pap en man zijn 
arm, dus ik kan nergens aan meedoen.” En hij is trots als hij 
vertelt over de inzet van een team vrijwilligers, die senioren 
adviseren om zo gevoelens van onveiligheid weg te nemen. 
En niet alleen met advies, maar ook door mee de straat op te 
gaan en bijvoorbeeld instructies te geven bij supermarkt of 
pinautomaat.

Van Es: “Het lijken allemaal kleine dingen. Maar samen  
bepalen die wel ons mooie zorgklimaat in Beek.”

De gemeente Beek onderscheidt zich op allerlei fronten. 
Voorbeelden? Lage belastingtarieven, inzet van wijkteams 
voor preventieve zorg dicht bij de inwoners en veel burger-
participatie. Maar ook als het gaat om de aandacht voor 
de jeugd zet Beek de toon met allerlei extra initiatieven. 
“Investeren in jonge mensen, betekent investeren in de toe-
komst en de leefbaarheid van Beek”, benadrukt wethouder 
Thijs van Es (Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg). Het scala 
van activiteiten voor de jeugd richt zich onder meer op het 
stimuleren van een gezonde levensstijl, de binding met het 
verenigingsleven en het bevorderen van lezen. De gemeen-
te faciliteert en financiert de activiteiten die zich allemaal 
op school afspelen.

Van Es noemt bijvoorbeeld het project Bieb op school dat 
komend jaar verder wordt uitgebreid en ingevoerd op de ba-
sisscholen St. Martinus en Catharina Labouré. De ervaringen 
met Bieb op school in de openbare basisschool De Kring en 
basisschool Spaubeek zijn uiterst positief. Kinderen kunnen 
niet alleen kiezen uit een uitgebreide collectie kinderboeken, 
maar krijgen ook keuzeadviezen van een leesconsulent die 
tevens docenten ondersteunt bij het leesonderwijs. “Het 
belang van lezen wordt op deze manier extra gestimuleerd,” 
benadrukt van Es.

Twee kanten
NJOY is een ander succesvol project dat is uitgegroeid tot 
een fenomeen in Beek en omgeving. Het spoort de jeugd 
aan om te sporten en kennis te maken met het lokale ver-
enigingsleven. Gastdocenten van culturele- en sportvereni-
gingen geven lessen aan de basisscholen. Daaronder ook 
muzieklessen die in samenwerking met harmonie St. Caecilia 
en de fanfares St. Antonius en St. Cecilia worden verzorgd. 
De sporttheorie word na schooltijd in de praktijk gebracht 
door bijvoorbeeld potjes voetbal. 

Van Es: “Het mes snijdt aan twee kanten. We stimuleren de 
jeugd om te sporten en kennis te maken met de lokale cul-
tuur. Verenigingen kunnen de verbinding leggen met jongeren 
door zich in school te presenteren.” Alle basisscholen in 
Beek krijgen op initiatief van de gemeente ook ondersteuning 
van de GGD Zuid-Limburg om de kinderen te stimuleren een 
gezonde leefstijl te ontwikkelen. 

Begrotingskrant

Wethouder Thijs van Es: 
extra aandacht voor jeugd 

“Investeren in de  
toekomst”
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De gemeente Beek onderscheidt zich op allerlei fronten.
Voorbeelden? Lage belastingtarieven, inzet van wijkteams
voor preventieve zorg dicht bij de inwoners en veel burger-
participatie. Maar ook als het gaat om de aandacht voor
de jeugd zet Beek de toon met allerlei extra initiatieven.

“Investeren in jonge mensen, betekent investeren in de toe-
komst en de leefbaarheid van Beek”, benadrukt wethouder
Thijs van Es (Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg). Het scala
van activiteiten voor de jeugd richt zich onder meer op het
stimuleren van een gezonde levensstijl, de binding met het
verenigingsleven en het bevorderen van lezen. De gemeente
faciliteert en financiert de activiteiten die zich allemaal
op school afspelen.

Van Es noemt bijvoorbeeld het project Bieb op school dat
komend jaar verder wordt uitgebreid en ingevoerd op de ba-
sisscholen St. Martinus en Catharina Labouré. De ervaringen
met Bieb op school in de openbare basisschool De Kring en
basisschool Spaubeek zijn uiterst positief. Kinderen kunnen
niet alleen kiezen uit een uitgebreide collectie kinderboeken,
maar krijgen ook keuzeadviezen van een leesconsulent die
tevens docenten ondersteunt bij het leesonderwijs. “Het
belang van lezen wordt op deze manier extra gestimuleerd,”
benadrukt van Es.

Twee kanten
NJOY is een ander succesvol project dat is uitgegroeid tot
een fenomeen in Beek en omgeving. Het spoort de jeugd
aan om te sporten en kennis te maken met het lokale vereni-
gingsleven. Gastdocenten van culturele- en sportverenigingen
geven lessen aan de basisscholen. Daaronder ook muziek-
lessen die in samenwerking met harmonie St. Caecilia
en de fanfares St. Antonius en St. Cecilia worden verzorgd.
De sporttheorie wordt na schooltijd in de praktijk gebracht
door bijvoorbeeld potjes voetbal.

Van Es: “Het mes snijdt aan twee kanten. We stimuleren de
jeugd om te sporten en kennis te maken met de lokale cultuur.
Verenigingen kunnen de verbinding leggen met jongeren
door zich in school te presenteren.” Alle basisscholen in
Beek krijgen op initiatief van de gemeente ook ondersteuning
van de GGD Zuid-Limburg om de kinderen te stimuleren een
gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Bevlogen
De wethouder manifesteert zich als een bevlogen bestuurder
als het gaat om de uitvoering van de zorgtaken door de
gemeente. “We doen al heel veel goed en uitgangspunt blijft
dat we niemand in de kou laten staan. De inwoners kennen
me en spreken me ook aan als ze signaleren dat iets
vastloopt. De wijkteams zijn de oren en ogen in de buurt. De
lijnen in Beek zijn kort. We kunnen snel optreden als er zich
zorgproblemen in gezinnen, of bij ouderen manifesteren. Door
de keukentafelgesprekken hebben we een goed beeld van de
zorgbehoefte in Beek. Ik had niet verwacht dat er zoveel el-
lende verborgen zit achter de voordeuren. Vooral de behoefte
aan jeugdzorg neemt toe.”

Van Es glundert als hij voorbeelden noemt van hulp aan kin-
deren in het kader van het armoedebeleid. ”Het gaat me door
merg en been als ik kinderen hoor zeggen: “Pap en mam zijn
arm, dus ik kan nergens aan meedoen.” En hij is trots als hij
vertelt over de inzet van een team vrijwilligers, die senioren
adviseren om zo gevoelens van onveiligheid weg te nemen.
En niet alleen met advies, maar ook door mee de straat op te
gaan en bijvoorbeeld instructies te geven bij de supermarkt of
pinautomaat.

Van Es: “Het lijken allemaal kleine dingen. Maar samen
bepalen die wel ons mooie zorgklimaat in Beek.”
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Begroting 2018                 In één Oogopslag

Reserves

Dividenden en rente

Verhuuropbrengsten

Rioolvoorziening

Overige inkomsten

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Afgeven van omgevingsvergunningen 

Overige heffingen (welstandleges,

begraafplaatsen, persoonsdocumenten, e.d.)

Overige belastingen (honden, toeristen, BIZ)

4.225.000

1.860.000

1.156.000

383.000

354.000

131.000

€

€

€

€

€

€

3.519.000

845.000

382.000

197.000

3.142.000

€

€

€

€

€

Het deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten in 2018 zijn 
begroot op € 40,6 miljoen.

inkomsten

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen

€
€

             

Als college zijn we er trots op dat we ons huishoud-
boekje opnieuw dik in orde hebben. En dat niet alleen, 
ook de komende jaren staan we er uitstekend voor. En 
daar profiteert u van. Voor het tweede jaar op rij dalen 
de woonlasten in Beek en natuurlijk blijven we volop 
investeren in onze prachtige gemeente.

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en 
uitgaven zijn van de gemeente Beek. 

Het college van burgemeester en wethouders

?

       Totaal:  € 672,-

            rioolheffing   

                                   
         € 213,-

          Afvalstoffenheffing

                                   
       € 161,-

Hoeveel betaal ik in 2018 aan:

          Onroerendezaakbelasting

                                
       € 298,-

* gemiddeld voor een eigen woning met 

   een WOZ-waarde van €180.000,-

© 2017, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

Beek ontwikkelt...
En dat doen we niet alleen, maar samen met u. 
Denkt u bijvoorbeeld eens aan de realisatie van de 
Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek, 
het Masterplan Centrum Beek, de ontkluizing van 
de Keutelbeek of de gebiedsvisie die we voor 
Aviation Valley aan het maken zijn. Of u nou een 
inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappe-
lijke instelling bent, in Beek slaan we de handen 
ineen en gaan we samen voor het beste resultaat.

24,4444
MILMILMILJOEJOEJOENNN

40,6
MILMILMILJOEJOEJOENNN

16,22
MILMILMILJOEJOEJOENNN

8,11
MILJMILJMILJOENOENOEN

8,11
MILJMILJMILJOENOENOEN

MEER GELD VOOR...
- Ontkluizing Keutelbeek 
   INVESTERING: €12,4 MILJOEN

- Brede maatschappelijke voorziening 
   Spaubeek 
   INVESTERING: €4,8 MILJOEN

- Masterplan Centrum Beek
   INVESTERING: €4,6 MILJOEN
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Bestuur en dienstverlening

uitgaven

Verkeer en vervoer 

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer 

Afvalinzameling, -verwerking en milieu 

Groenaanleg, -onderhoud en recreatiegebieden 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Veiligheid 

Economische ontwikkeling 

Overig 

1.902.000

1.836.000

1.575.000

1.208.000

1.158.000

1.126.000

702.000

611.000

119

115

99

76

73

71

44

38

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

wonen en werken

Sociaal domein (jeugd, wmo, participatie, begeleiding) 

Bijstand 

Sportvoorzieningen 

Maatschappelijke ondersteuning (vrijwilligers- en ouderenbeleid) 

Onderwijs 

Culturele voorzieningen 

Gezondheidszorg 

10.181.000

4.693.000

2.068.000

1.439.000

1.076.000

809.000

295.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

638

294

130

90

67

51

18

Gemeentelijke organisatie en bestuur 

Sparen om risico’s op te vangen (reserves)

Dienstverlening aan inwoners 

Rente en overige uitgaven 

5.813.000

3.182.000

817.000

131.000

364

199

51

8

De totale uitgaven voor 2018 zijn 
begroot op: € 40.622.000

Jean Wachelder, Wethouder Financiën

per
inwonertotaal

15.951 
inwoners
Peildatum 
1-1-2017

€
€

De uitgebreide begroting vindt 
u op www.gemeentebeek.nl

Samenleven
20,6
MILMILMILJOEJOEJOENNN

9,9
MILJOMILJOMILJOENENEN

10,1
MILJMILJMILJOENOENOEN

40,6
MIMILJLJOEOEOENN

Voor het tweede jaar op rij dalen de woonlasten in Beek. 
Het komende jaar betaalt ieder huishouden gemiddeld 
zes euro minder. Daarmee heeft Beek de laagste 
woonlasten in Zuid-Limburg. En dat is best bijzonder.     

Woonlasten opnieuw omlaag!
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Wandelend door ons dorp kun je
van alles tegen komen. 
Soms valt iets op, dan weer af! 
Valt u dat ook op? 
Voor het meeste wordt wel ge-
zorgd en toch … kun je nog opval-
lende zaken tegen komen. 
Het is zeker niet om te zeuren of
om negatieve boodschappen te
verspreiden. 
Opvallend genoeg gebeurt dat
maar al te vaak.

Nu ter zake, er zijn containers waar
heel veel plaats naast is. 
Waarom zou je daar dan afval,
zoals glas, papier of andere resten

in deponeren? 
Geldt hier niet: “Vol is vol”! 
Hoe moet dat dan als er wel plaats
naast is? 
Niet moeilijk doen toch, gewoon
achter laten, wel zo dicht mogelijk
bij de container. Dat mag toch geen
probleem zijn. 

Het valt mij steeds vaker op dat er
mensen zijn die er zo over denken!

Facebook geeft hier regelmatig
beelden van.  
Mis ik iets? Wie ruimt dat op? 
Hoort het misschien bij een nieuw
soort ‘buurtverfraaiing’? Smaken 
verschillen natuurlijk, maar je zult
er maar wonen!
Verruim je blik en kijk eens 
omhoog. Daar vallen ook wel eens
aspecten op. Waarschijnlijk nadat
ze zijn afgevallen. 
Van het een naar het ander is
slechts een straatbreedte. 
Hebben we hier te maken met een
straat waar je stil moet zijn, of was
op de ene plaats de arbeidstijd 
verstreken? Wie zal het zeggen? 
Het valt wel op en het geeft ook
voortgang in ontwikkeling weer.
Hoe mooi kan het toch zijn voor
wie het wil zien.

De bladeren vallen ook weer van
de bomen. Is dat opvallend? Wie
staat daar nog bij stil? Ze komen 
na de winter ook weer terug. 
Dat kunnen we hopelijk niet van
alles zeggen!

Emes

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden en 
hele waarheden. 
Van mensen die iets 
weten en die denken 
iets te weten. 

Zondag 10 september organiseerde Schutterij St. Laurentius Spaubeek
weer het Burgervogelschieten en het Knolle Drolle. Om 16.00 uur begon-
nen de deelnemers aan het schieten op de plaat met vogel. Een stukje
verderop liep de "Knol" al in het weiland om te zorgen voor een flinke drol
en iemand blij te maken met de hoofdprijs van 250,00 euro.
De bijdragen van de deelnemers ging zoals gewoonlijk naar de parochie.
Er waren 29 personen die zich inschreven. Toch deed niet iedereen mee.
De andere aanwezigen konden de spannende strijd op de voet volgen. 
Na 106 schoten viel de plaat met vogel naar beneden en was er gejuich.
Het was dhr Jo Limpens die zich voor een jaar Burgerkoning van
Spaubeek mag noemen. 
Dhr. Jo Limpens is Erelid van Schutterij St. Laurentius Spaubeek en te-
vens is hij Penningmeester van het Kerkbestuur.
We wensen dhr. Jo Limpens van harte proficiat.

Uitslagen Knolle Drolle; De Hoofdprijs is gevallen op lot nummer 392. De
troostprijzen zijn 68, 398 en 790. Er waren maar 3 troostprijzen in plaats
van 4. Dit kwam omdat de Knol dichtbij de zijkant een drol had gelegd.
Degene met een winnend nummer kan zich melden bij Henri Willems; 
telefoon 0031 6 54324591

Schutterij St. Laurentius Spaubeek 
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De grootste droom van pastoor J.A.M.
van Oss s.m.m. was om een boek over
zijn kerststallenverzameling uit te geven
en zo het cultureel erfgoed van de krib-
be uit te dragen. Op 7 november jl. ging
deze lang gekoesterde wens voor hem
in vervulling: zijn kerststallenboek ‘Ik
ben de Stal’ werd gepresenteerd en hij
mocht het eerste exemplaar in ont-
vangst nemen. 
In dit boek laat hij zien dat een kerst-
groep veel meer is dan een verzameling
beeldjes onder de kerstboom.
In het voorwoord van het boek lezen we
waarom hij de teksten schreef die als in-
spiratiebron voor dit boek gebruikt zijn:
“Al eeuwenlang zijn mensen, allemaal
op hun eigen manier, in de weer om het
gebeuren van Kerstmis uit te beelden.
Ze creëren hun eigen Bethlehem. Hoe
eenvoudig en hoe primitief het stalletje
ook wordt opgebouwd, het is altijd ‘het
mooiste huis aller tijden’. Want wat is er
mooier dan een huis waar met liefde,

zorg en toewijding aan gewerkt is? Die
liefde en toewijding komt tot uitdrukking
in mijn kerststallenboek. Het is een kijk-
en kunstboek geworden met geschied-
kundige en volkenkundige achtergrond-
informatie. De Bijbel heb ik altijd als we-
reldliteratuur gezien, misschien wel als
het ‘mooiste boek aller tijden’. Dit kerst-
stallenboek laat niet alleen een deel van
de verzameling zien waar ik mijn leven
lang aan heb gewerkt, het laat ook een
deel van mijzelf zien. Het is daarom voor
mij ‘het mooiste boek van mijn leven’
geworden.”

Pastoor van Oss is montfortaan en de
levenswijze van de monfortanen is in zijn
werk en persoon steeds terug te vinden.
De liefde voor de natuur, zijn liefde voor
Maria en zijn affiniteit met de menswor-
ding van God heeft hij van Montfort
overgenomen. Dat laatste blijkt uit zijn
unieke verzameling kerstgroepen. Want
laten we wel wezen, er is niets dat Gods
menswording beter afspiegelt dan het
tafereel dat zich op kerstavond in het
stalletje in Bethlehem afspeelt.
De kerstgroepen die pastoor Van Oss
verzamelt, zijn van hoge culturele waar-
de, maar nog meer van emotionele
waarde. 
Iedere groep geeft hem een bijzonder
gevoel van blijdschap, een gevoel van
leven. In een kerstgroep komen alle
emoties van het leven bij elkaar.
Allereerst draait het om het wonder van
de geboorte en in het bijzonder om de
menswording van Christus. 

Deze bijzondere boodschap is wat pas-
toor met zijn kerststallenboek wil over-
dragen. Het bestaat uit 11 hoofdstukken
waarin de verschillende ‘hoofdperso-
nen’ uit de kerststal aan bod komen;
Jezus, Maria, Jozef en de koningen wor-
den ieder in een apart hoofdstuk belicht.
Uitgebreid wordt hun rol in de kerst-
groep maar ook hun rol in de geschiede-

nis uit de doeken gedaan. 
Er is een hoofdstuk over
de geschiedenis van de
kerststal en over verschil-
lende Limburgse kunste-
naars die, op geheel
eigen wijze hebben bijge-
dragen aan het culturele
erfgoed waar pastoor Van
Oss zo trots op is. In een
ander deel van het boek
worden de kerstgebrui-
ken van verschillende lan-
den over de hele wereld

bekeken. Hier is te zien hoe lokale kunst
en lokale gebruiken van invloed zijn op
de productie van de kerstgroepen. Er is
een hoofdstuk over gebruikte materia-
len, over de symboliek van de overige
kerstgroepfiguren en natuurlijk is er een
heel hoofdstuk gewijd aan zijn geliefde
santons uit de Provence. 
Door het hele boek vertelt pastoor Van
Oss hoe het kerstverhaal, van kinds af
aan, met zijn leven verweven is geraakt
en hoe hij door de jaren heen zijn kerst-
groepenverzameling heeft uitgebreid.
Het is een prachtig boek geworden met
meer dan 400 kleurrijke foto’s en 200
luchtig geschreven verhalen en anekdo-
tes. Op bijna 375 pagina’s wordt de
lezer tot nadenken gestemd en tot een
glimlach bewogen. De goed verstaander
zal het voelen; de warmte van de stal en
de vreugde om er te zijn voor de ander.

Deze bloemlezing over pastoor Van Oss’
meest unieke kerstgroepen en kerststal-
len is vanaf 8 november te koop bij
Muziekland in Winkelcentrum Makado
en bij Schoenmode Hoedemakers,
Markt 25 te Beek. De prijs is € 37,50. 
‘Ik ben de Stal’ is ook te bestellen via
www.st-remigius.nl
Verder zal het boek te koop zijn voor en
na de lezingen die in de regio gehouden
zullen worden door Ingrid Henssen –
van Hees, tekstschrijfster van ‘Ik ben de
Stal’, over de totstandkoming en de in-
houd van het kerststallenboek en over
de bijzondere samenwerking met pas-
toor Van Oss.

Deze lezingen zullen plaatsvinden van
20.00 tot 22.00 uur op:
Maandag 13 november
Gemeenschapshuis Nuth
Wilhelminastraat 3, 6361 CA Nuth
Dinsdag 21 november
Gemeenschapshuis Schimmert
Hoofdstraat 12, 6333 BJ Schimmert
Woensdag 29 november 
Trefpunt Oos Dörp Genhout, 
Past. Lippertsplein 1, 6191 NZ Genhout
Donderdag 14 december
Maaslandcentrum Elsloo
Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

Entree bij deze
lezingen is 
gratis.

NU TE KOOP! ‘IK BEN DE STAL’
Een bloemlezing over de verzameling van pastoor J.A.M. van Oss s.m.m.

31
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Na een jaar van festiviteiten en bijzondere momenten is
het jubileumjaar van Fanfare St. Antonius bijna ten
einde. Eén van de laatste activiteiten van het feestjaar
vindt plaats op zondag 10 december. 

Bij Zaal Vroemen zal nog één keer de complete
tentoonstelling van de afgelopen 100 jaar te
zien zijn. 

Dus mocht u een tentoonstelling gemist hebben of nog
een keer door de hele geschiedenis van de fanfare wil-
len kijken, dan is dit uw kans. Ga terug in de tijd naar de
oprichting en de eerste optredens van de fanfare, lees
de juryrapporten uit een grijs verleden, herbeleef de op-
tredens op het WMC en kom kijken wie u herkent op de
foto’s en filmpjes van vroeger en nu. U zult zien: de fan-
fare is echt ‘weg van muziek’ al honderd jaar!

Maar er is meer op 10 december. 
De Sjnakefanfaar geeft een mini-concert en we
nemen u mee voor een frisse winterwandeling
door en om Genhout. 
De fanfare nodigt u van harte uit om deel te nemen aan
deze gezellige middag. 
U bent welkom vanaf 12.30 uur om alvast en kijkje te
nemen bij de tentoonstelling. 
Om 13.00 uur spelen de ‘Sjnake’ voor u en vanaf 13.30
uur is de tentoonstelling weer geopend. 
Vanaf 14.30 uur vertrekken de wandelaars in groepen
om een frisse neus te halen. 
Terug bij Zaal Vroemen sluiten we de middag gezellig
samen af.

Voor de wandeltocht kunt u zich aanmelden door een
mail te sturen naar secretaris@fanfare-genhout.nl
Deelname kost 5 euro per persoon, over te maken op
NL20RABO0104903643 t.n.v. fanfare St. Antonius
o.v.v. wandeltocht.

Afsluiting jubileumjaar Fanfare St. Antonius
Nog 1 keer de complete

tentoonstelling over 100 jaar Fanfare

FYSIOTHERAPIE GCN

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

INLOOP
S P R E E K U U R

INLOOPSPREEKUUR
                                                                                        Fysiotherapie GCN

Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u00

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

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

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

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

Uw specialist in bewegen in Beek!

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 WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Het is de laatste tijd hip om de term vernieuwend in
het woord/cijfer 2.0 te steken. 
Dit zegt ook iets over de ambities die het Lucia
Comité nastreeft. We moeten met de tijd mee blijven
gaan om het voortbestaan van de traditie van Beek
naar de toekomst te waarborgen. Tevens is ons er
veel aan gelegen het St. Lecie-feest in ere te herstel-
len. We hebben daarom ook de handen ineengesla-
gen met de Marktcommissie en waar we elkaar kun-
nen versterken doen wij dat. De gemeente is hierin
ook een belangrijke partner en we willen alles bundelen in het
Winterlichtfestival in de maand december, vandaar de verhui-
zing van het bekend maken van de nieuwe lichtkoningin van
november naar 8 december. Wij denken ook dat door een
goede maar vooral grotere samenwerking dit voor Beek een
succes kan worden.  
Dit jaar wordt de nieuwe Lichtkoninging bekendgemaakt op
een avond die start met een Dinnershow en na de uitroeping
overgaat in een groot feest waarbij iedereen aanwezig kan zijn.

Hoe gaat deze avond uitzien? 

Op 8 december gaan de deuren in het Asta Theater om
18.00 uur open waar we u ontvangen en u naar uw gereser-
veerde plaatsen brengen. U komt meteen in de ambiance van
een show terecht.

Wat kunt u van ons verwachten? 

Een 3 gangen menu, gepresenteerd door een of
meerdere Beekse ondernemers, met daarbij enter-
tainment van muziek, dans, cabaret en  Beeks talent!
We willen elk jaar andere Beekse ondernemers het
menu laten samenstellen.
Wilt u echter gewoon komen kijken naar het aftreden
van onze huidige lichtkoningin Kiki en het uitroepen
van onze nieuwe 66e lichtkoningin kan dit ook, want

na het hoofdgerecht zullen de deuren naar het balkon open
gaan; dit zal rond de klok van 20.00 uur zijn. 

De avond zal worden voortgezet door onze DJ Remco
Gaiteros! Ook uit Beek natuurlijk. Kortom een heerlijk avond
om aan deel te nemen!

Is Uw interesse gewekt? 

Kijk voor meer informatie op onze website  http:// www.lucia-
beek.nl  en houdt de reclameborden in Beek goed in de gaten! 
Wacht niet te lang met reserveren want, VOL = VOL !!

Wij hopen u te verwelkomen op 8 december aanstaande bij de
Dinnershow, of aansluitend bij de uitroeping van de
Lichtkoninging, om deze geweldige avond met ons te delen en
dat dit een mooi startschot mag zijn voor het Winter-
lichtfestival!

Het Lucia Comité 

Uitroeping Nieuwe Lichtkoningin 2.0!
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Op zaterdag 7 oktober j.l. gaf de Kon. Harmonie St.
Caecilia Beek o.l.v. Ben Essers en de Drumband o.l.v. Jo
Meijs een jubileumconcert bij gelegenheid van het 165 jarig
bestaansfeest van de Harmonie. Ook Mannenkoor Beeker
Liedertafel  verleende   medewerking aan dit concert in een
vol Asta Theater.

Gratis juridisch adviesgesprek:
-  Kantoor Beek 

(op donderdag 16.00 - 18.00)
-  Bibliotheek De Domijnen 

(op zaterdag)
-  Partners in Welzijn Beek 

(op donderdag)

Bezoekadres:
Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
fax 046 - 437 38 19
www.keulersadvocaten.nl

Bezoekadres:
C-Mill ruimte 1.31
Jan Campertstraat 7
6414 SG HEERLEN
tel. 045 - 571 62 46

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

Keu le r s  Aar t s -Mu lder  Advocaten

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Groots Jubileum Concert K
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De Harmonie liet de vele aanwezigen  muzikaal
genieten van de historie van 165 jaar harmonie-
muziek in Beek en bracht muziek vanaf de op-
richting tot aan de hedendaagse popmuziek.  
Diverse activiteiten zoals concours, processie,
weidefeest, parkconcert e.d. passeerden muzi-
kaal die avond. En dit alles werd ondersteund
met uniek historisch beeldmateriaal.

Deze concertavond vond plaats in het feestelijk
en sfeervol ingericht Asta Theater. Op die avond
werd de Harmonie als ook de drumband aange-
vuld met diverse oud leden waardoor het tevens
een Reünie Concert werd. 

Oud dirigenten Hub Pittie en Ger Akkermans di-
rigeerden elk een muziekstuk met de Harmonie.
Het geheel werd op een geweldige manier ge-
presenteerd door “de eerste voorzitter
Burgemeester Lemmens” alias Rob Strijbosch
die deze avond vakkundig aan elkaar praatte.

Zo werd het een onvergetelijke avond die door de vele aanwe-
zigen met een daverend applaus werd beloond en kan de Kon.
Harmonie St. Caecilia Beek terugkijken op een geslaagd
Feestconcert.

Na afloop was er nog een gezellige avond samen met de
oud leden en oud dirigenten en werden er meermaals oude
anekdotes opgehaald.

Maar voor de Harmonie staat het St. Caeciliafeest 
op zondag 26 november en op zondag 7 januari het
Nieuwjaarsconcert samen met het Gemengd Koor
Neerbeek al weer op het programma.

t Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
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Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Sinds 1 maart is Monique werkzaam als oefentherapeut Mensendieck op de
Elsstraat 26 en 33 en per 1 september is Marina gestart als scoliose-therapeut.
Roger, neuromusculair therapeut werkt al ruim 8 jaar in Beek. 
De gezamenlijke kennis en ervaring versterkt elkaar en zo, waar nodig, 
maken we gebruik van elkaars kunde. 

Kom je ook kennis maken of informatie inwinnen dan ben je van harte welkom
op de OPEN DAG op zaterdag 25 november 2017 van 10.00-13.00 uur.

Voor elke klacht de juiste behandeling?
Jouw klacht wordt met zorg door ons
in kaart gebracht. 
De voordelen op een rij: 
• actieve aanpak 
• multidisciplinair team 
• geen verwijzing nodig 
• snel een afspraak 
• contracten met alle zorgverzekeraars 

Monique Nabben 

Ik ben in 1991 in Amsterdam afgestu-
deerd als oefentherapeut Mensendieck.
Mijn werk is al meer dan 25 jaar mijn
passie. 
Middels diverse reguliere- en comple-
mentaire opleidingen, seminars, litera-
tuur en die langdurige ervaring in mijn
eigen praktijk, ben ik de therapeut ge-
worden die ik nu ben. Inmiddels werk ik
al weer ruim 10 jaar met veel plezier in
de Westelijke Mijnstreek en Maastricht.
Iedereen is uniek, zo ook zijn 'lichaams-
taal', die veel informatie prijsgeeft. Om
jou goed te kunnen behandelen kijk ik
verder dan alleen je klacht, zoals bij-
voorbeeld chronische pijnklachten. Ik
kijk -als dit nodig is- samen met jou hoe
jij beweegt, staat, zit, slaapt en/of
ademhaalt. Het hele lichaam dus, noem
het maar een holistische kijk. Dan
maken wij samen een plan van aanpak
om ervoor te zorgen dat jij het liefst
zonder klacht(en) kunt functioneren. 
Ik ben naast oefentherapeut ook een er-
kend slaaptherapeut, sykegreppractio-
ner en Medicalkineticstheacher dit zijn
specialisaties binnen de oefentherapie. 
Met een gezonde groet, Monique
Nabben (Bedrijfs)oefentherapeut 
06-18647700 www.moniquenabben.nl 

Nieuw samenwerkingsverband in Beek! 
Samen goed voor ruim 75 jaar ervaring in de zorg Monique Nabben, 
Marina Vreeburg en Roger van den Eijnden hebben hun krachten gebundeld 

Marina Vreeburg 

Als zelfstandig oefentherapeut Mensen-
dieck sinds 1981 is mijn voorkeur altijd
uitgegaan naar de wervelkolom; 
het “hart” van het bewegingsskelet. 
Ik ben verbonden aan het Spine
Centrum en het Scoliose team van het
UMC+ Maastricht SSO (Specifiek
Scoliose Oefentherapeut door de 
opleiding als Schroth-therapeut Bad
Sobernheim in 2014). 
De progressieve idiopathische scoliose
ontwikkelt zich tijdens de groei van 
een kind, juist dan is stabilisatie met
oefeningen belangrijk. Elke bocht wordt
separaat 3-dimensionaal getraind. 
De scoliose bij ouderen: de bocht in de
onderrug, geeft vaak na je 60ste jaar
gemene klachten en zijn goed met deze
therapievorm te stabiliseren om erger te
voorkomen. 
Marina Vreeburg 
Tel. 06 - 215 88 950 
www.oefentherapie-maastricht.nl 

Roger van den Eijnden 

Al 8 jaar is Roger het gezicht
van Praktijk Back2Balance,
waar al vele Baekenaren hun
weg naartoe gevonden hebben. 

Een praktijk waar de totale mens
centraal staat en met zorg 
gekeken wordt naar uw klacht of
blessure. Een praktijk waar hands
on gewerkt wordt en waar u als
patient verzekerd bent van een
therapeut die met het volgen 
van de diverse cursussen en 
nascholingen de kennis up to date

houdt. 
Als Registertherapeut Aanvullende
Gezondheidszorg ben ik in staat om u
een behandeling te bieden die geheel of
gedeeltelijk wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. 
De behandelvormen welke ik in mijn
praktijk inzet om uw klacht in kaart te
brengen zijn de Triggerpointtherapie
(Dry Needling), Arthrogeen (gewrichts-
aandoeningen), Medical Taping en 
diverse massage en oefenvormen. 
Met de filosofie dat een klacht nooit op
zichzelf staat, maar er altijd een oorzaak
te vinden is, zal ik vanuit diverse invals-
hoeken uw klacht onderzoeken en
samen met u aan de slag gaan om uw
balans terug te vinden. 
Ter ondersteuning van de praktijk is het
lidmaatschap van een professionele be-
roepsgroep als RBCZ en VBAG aange-
gaan. 
Ik hoop u binnenkort in mijn praktijk
welkom te mogen heten. 
Roger van den Eijnden 
Praktijk Back2Balance 
Elsstraat 33 6191 JW Beek 
Tel: 046-4373344 
info@backtwobalance.nl 
www.backtwobalance.nl 
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In november vieren heel wat muziekgezelschappen en zangkoren hun jaarlijkse Caeciliadag.
Daarom lijkt het ons gepast om bijgaande foto van de Beeker Koorzang, die gemaakt is in 1963 na hun uitvoering van de

Krönungsmesse, deze maand hier te plaatsen.
Het koor is inmiddels opgegaan in verschillende andere zangkoren, maar misschien zitten of staan toch nog

bekenden tussen deze zangers en zangeressen.

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.

Naar aanleiding van Wie kent Wie, aflevering 138, 
ontvingen we de volgende reactie van dhr. Jan Pijls:

De personen zijn van links naar rechts:
Harie Gulikers, Hub Claessen, Jacobs en Jo Souren

  Wie  kent  Wie Aflevering 140 

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

AQUARIUM ARTIKELEN ∞ BINNEN & BUITEN POTTEN ∞ TUINBENODIGDHEDEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN ∞ KWEEKBAKKEN ∞ KATTENTOILETTEN

HONDENKUSSENS ∞ DECORATIE EN NOG VEEL MEER ...

IN ONZE WINKELS IN BEEK, KERKRADE
& HEUGEM (MAASTRICHT)

HEUGEM (MAASTRICHT) ∙ VOGELZANG 7 A
BEEK  ∙  POLYCHEMSTRAAT 2 / KERKRADE  ∙  LOCHT 2
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Datum trekking maandag 9 oktober 2017 te Breda. 
Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij 

Prijsnr. Prijs Aantal prijzen Gevallen op 
1e prijs € 15.000,- 1 0112277 
2e prijs € 10.000,- 1 0174011 
3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0532438 
4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0262935 
5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0398665 
6e prijs € 2.500,- 1 0065286 
7e prijs € 2.500,- 1 0728737 
8e prijs € 2.500,- 1 0615839 
9e prijs € 1.000,- 1 0422441 
10e prijs € 1.000,- 1 0104802 
11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1051249 
12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0878665 
13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1306852 
14e prijs € 445,- 1 0952356 
15e prijs € 445,- 1 0659601 
16e prijs € 445,- 1 0817912 
17e prijs € 445,- 1 0244379 
18e prijs € 445,- 1 0127478 
19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0169035 
20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0146311 
21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 1022595 
22e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0909563 
23e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0005621 
24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0211480 
25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0998560 
26e prijs € 100,- 15 44515 (5 eindcijfers) 
27e prijs € 100,- 15 85949 (5 eindcijfers) 
28e prijs € 100,- 15 89226 (5 eindcijfers) 
29e prijs € 50,- 150 3762 (4 eindcijfers) 
30e prijs € 50,- 150 8303 (4 eindcijfers) 
31e prijs € 50,- 150 1064 (4 eindcijfers) 
32e prijs € 50,- 150 0887 (4 eindcijfers) 
33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 746 (3 eindcijfers) 
34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 095 (3 eindcijfers) 
35e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 1.500 164 (3 eindcijfers) 
36e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 1.500 678 (3 eindcijfers) 
Totaal 6.670 prijzen 

Voor de prijzen 1 t/m 25
geldt dat ze uniek zijn en
worden toegekend aan
winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers
correct zijn. De prijzen
26 t/m 36 worden 
toegekend aan de loten
waarvan 3, 4 of 5 
eindcijfers correct zijn. 
Dat betekent dat deze
prijzen voor meerdere
loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is
voor rekening van de
Zonnebloem. 
Het recht op prijs 
vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden
alleen uitgekeerd indien
u het winnende lot  
volledig invult en stuurt
naar Pondres, t.a.v.
Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 
5004 BG Tilburg. Maak
altijd een kopie voor uw
eigen administratie. 

Loterijvergunning 
verleend door de Raad
van Bestuur van de
Kansspel autoriteit aan
Stichting
SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 
6 december 2016. 
Kijk op: ssnl.nl 
Onder voorbehoud van
typefouten. 

Er kan zoveel 
meer dan je denkt !

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017 

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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Winkelcentrum Makado
www.vonkenservice.nl

Hét adres voor sleutelkopiën, 
schoenreparaties en naamborden

Nieuw bij Multivlaai
Slagroom
soezen
2 stuks 

voor 3,50

Nieuw!
HOMEMADE ICE COFFEE
Wij zijn nu te vinden onder de roltrap van de parkeergarage.

Om de hoek voorbij Albert Heijn en de Groenteboer

DE kapper voor dames en heren, zonder afspaak, met een authentieke barbershop,
voor de man en een stoere salon voor de dames. We hebben bakken vol ervaring
en veel kennis van het oude herenvak zoals knippen, scheren en baardverzorging.
Ook de dames kunnen bij ons terecht voor alle haarbehandelingen. Wij zijn iedere
dag geopend, ook op zondag en ALTIJD zonder afspraak. De koffie staat klaar.
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een perfect draaiboek opgesteld op
basis van onze jarenlange ervaring met
dit evenement.

We vergaderen overigens maar heel be-
perkt dus dat hoeft voor nieuwe be-
stuursleden geen belemmering te zijn.
Het zou super zijn als we in gesprek
kunnen komen met potentiele bestuurs-
leden en over een paar extra handjes
kunnen beschikken tijdens koningsdag.
Om op de dag zelf taken uit te voeren of
over te nemen.

Wil je ons die dag een hand toesteken of
wil je zelfs bij het bestuur komen, dat
mag ook ,laat ons dat weten via secreta-
riaat@queensparadebeek.nl

Dus denk er eens serieus over na en
kom ons team versterken.

En wij zorgen er voor dat je deze leuke
ervaring weer kunt bijschrijven in alles
wat je hebt beleefd in Belevend Beek.

Namens bestuur Queensparde Beek

Oproep namens het bestuur Queenparade Beek
Zoals ieder jaar gaan we ook volgend
jaar weer een geweldige koningsdag te-
gemoet. In de middag met vrijmarkt en
workshops. Voor de avond is het uitkij-
ken naar de bijzondere muziekkorpsen
die Beek bezoeken op deze nationale
feestdag. Over de korpsen zullen we
ons in een volgende editie van dit blad
melden. (ssst… het worden knallers).

Als bestuur zijn wij momenteel op zoek
naar ”handjes” voor 1 dag maar ook
naar nieuwe bestuursleden.   Het huidi-
ge bestuur van de Queensparade be-
staat uit 6 personen, die allen een ver-
schillende  taak hebben en bijna niet van
die plek weg kunnen. Om deze dag ge-
stroomlijnd te laten verlopen hebben wij

Collectie van maat 38 t/m 64.
Enorme keuze.
Kleurig, bijzonder en comfortabel.
Wekelijks nieuwe collectie. 7 dagen per week geopend.

Volg ons via facebook.com/excentriquebeek

Naast het normale assortiment nu ook

In onze winkel kan je professionele pasfoto’s 
laten maken volgens de gestelde richtlijnen.

Vanaf 27 oktober nog groter, nog beter! Even naar Primera....

Pasfotoservice
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Iedereen zit op haar of zijn plek en is er
in principe ‘klaar’ voor. Als inspreker
komt de Heer de Rooy van de Domeinen
Bibliotheek spreken als directeur en
brengt als zodanig zijn dank uit dat er in
Beek ook bewegingen zijn in de 
bieb-wereld. Een bieb is meer dan een
uitleen van boeken maar hoe langer hoe
meer een ontmoetingsplaats voor de 
inwoners. Maar dan geeft na enkele
agendapunten het medium “geluid” ge-
regeld de moed op. Microfoons piepen
en kraken, maar een ‘fatsoenlijk’ woord
komt er niet uit. Totdat de mannen van
het ‘geluid’ (en nog meer zaken) in hun
grijze pakken de boel weer aan de gang
krijgen; een staaltje van ‘technisch in-
zicht’.
Ondertussen zitten we dan wel, al na de
hamerstukken, bij agendapunt 014 een
initiatiefvoorstel: noodhulp aan de 
eilanden St. Maarten, St. Eustatius en
Saba. De noodhulp wordt als zijnde 
akkoord via een hamerslag geregeld.
Nu komen de ‘spannende’ zaken aan
de orde. 
Agendapunt 015: vaststellen nieuwe
“Bibliotheek visie. De bibliotheek van
de toekomst 2018-2022 van Cultuur-
bedrijf De Domeinen. 
De fractie BBB-NDB vindt de nieuwe
indeling van de bieb prima. De fractie
CDA is blij met het getoonde 
burgerinitiatief dat ze een ‘blijvertje’ wil
noemen en een bieb op school is 
sowieso prima. De fractie PB is zeker
blij met het burgerinitiatief, maar het
heeft langer geduurd dan de planning.
De fractie SBB geeft aan dat de bieb in
deze vorm tot 2022 geborgd is. Dan de
verantwoordelijke wethouder; zeer
verheugd en inderdaad het heeft lang
geduurd. De bieb in Beek heeft recht
van leven en niet alleen als bieb maar
ook als ontmoetingsplaats. 
Hij start, staande de vergadering, met
het zoeken van vrijwilligers incl. zichzelf.
Het agendapunt wordt aangenomen.
Dan verder met nr. 016: kredietvotering
aanpassen marktplein in Spaubeek.
De fractie VVD noemt dit een renovatie
van een gerenoveerd plein. 
Zegt genoeg! De fractie PB staat er po-
sitief tegenover, maar heeft nog enkele
vragen voor de wethouder. Fractie
CDA ziet dit marktplein-project als 
metafoor voor de bekende symfonie 
nr. 8 van Frans Schubert, “Die Unvollen-
dete”. Fractie BBB-NDB geeft het ad-
vies om het plein te up- graden door
het houden van kleine evenementen die
nog kunnen groeien. De wethouder is
blij met de steun vanuit de Raad, maar
ook met de votering voor de klinkers en

de aanleg van een groene border.
Fractie PB geeft een stemverklaring af
bij de stemming voor dit agendapunt.
We gaan verder naar nr. 017:
Uitvoeringsplan Sport en bewegen
gemeente Beek.
De fractie PB maakt zich zorgen over
de tekorten van de Haamen. Ze zitten
nog niet op de goede weg voor een 
gezonde exploitatie. Er moet meer 
toezicht op de kosten komen. Deze
komt met een amendement. De fractie
BBB-NDB vindt het uitvoeringsplan
oké. De fractie SBB vraagt meer aan-
dacht voor de lokale sport. Fractie VVD
zit met de 14 bijlagen van het 
uitvoeringsplan en vraagt zich af of de
Haamen niet boven haar stand groeit
met het organiseren van allerlei ideeën,
en dat zonder businessplan. Ze wil niet
dat ze boven hun stand groeien en 
geconfronteerd worden met de 
bekende steen om de nek. Ze is voor-
stander van evaluatie. Fractie CDA, in
de 2e termijn, stelt voor om de beoorde-
lingen jaarlijks op een zelfde datum
naar voren te halen rekening houdend
met de budgetten. Ook het beleidsplan
dient dan aangepast te worden. 
De wethouder zegt PB toe dat er 
bepaalde controle momenten zullen
komen maar ze zoeken ook samenwer-
king met Huis van de Sport en hebben
het voornemen om een trainingscentrum
te worden van de gehandicapten-sport.
Tot zover de Haamen, maar we blijven
in de sport bij BRZ onze Beeker Racket
Zwaaiers via agendapunt 018 met als
onderwerp Verwarmde tennisbanen
BRZ. De fractie SBB gaat akkoord. 
De fractie CDA stemt ook in, maar
vindt het toch een beetje ‘gênant’ dat
dit bericht eerder in de krant staat dan
dat CDA via de gemeenteraad op de
hoogte gebracht kon worden. 
De fractie VVD vindt dat dit dossier
door de vele aspecten door het College
moet worden aangepakt en niet door de
Raad. Het voorstel wordt wel door de
Raad aangenomen. 
We gaan door met nr. 19: Begroting
2017 de Haamen. De fractie 
BBB-NDB noemt de Haamen een toe-
komstbestendig complex vraagt of er
binnen de Haamen actuele cijfers be-
kend zijn. De fractie SBB spreekt van
een “open eind financiering”. 
Een “break even point”, (samenkomst
van kosten en opbrengsten) is niet haal-
baar, we blijven in de rode cijfers. De
fractie PB ziet alleen maar negatieve
getallen en vraagt zich af of de Haamen
het resultaat nog kan omkeren.
De fractie CDA vraagt zich af hoe de

Tribunes Plebes XXVIII-IX-MMXVII (28-09-2017)

toekomst van de Haamen er moet uit-
zien. In de Jaarrekening zijn sommige
posten niet opgenomen, de horeca blijft
achter, De Haamen is nog niet af t.a.v.
de planning voor de indoor voorzienin-
gen. Ze stelt de wethouder voor om op
termijn eens te bekijken of er gewerkt
kan worden met een coöperatie model.
De fractie VVD meent dat de Haamen
langzaam het etiket van de aangepaste
sporten gaat krijgen en dat kan wel
eens te hoog gegrepen zijn. 
De wethouder zegt dat de Haamen er
ook zeker voor de breedte- sport is. De
investering van een nieuwe top sport
vloer staat voor de deur en de indoor
verbouwingen komen in november 
gereed. Voor de stemming heeft PB er
voor gekozen niet mee te doen door de
afgifte van een stemverklaring. 
Het voorstel wordt akkoord gegeven.
Dan verder met nr. 20: Implementatie-
plan Zo gaan wij werken in Beek. 
In het kader van het Sociaal Domein
zijn regels volgens welke nu de 
Gemeente gaat werken. Diverse 
instanties binnen de gemeente hebben
hun licht laten schijnen over deze regels
tot tevredenheid van de Raad. De 
fractie SBB is blij met het voorstel en
verwacht in 2019 een evaluatie. CDA is
ook blij met het plan, maar zag graag
dat het ‘bij te stellen’ is. De fractie PB
dient een amendement in dat mede 
ondertekend is door de SBB en VVD.
De VVD vraagt zich af: “zijn we nu op
de goede weg?”, maar structurele 
evaluatie blijft nodig. De wethouder
deelt mede dat hij graag met vaste
krachten werkt i.v.m. continuïteit en de
voortgang, financiële tegenvallers kan
hij vangen uit de reserves. Hij ontraadt
het amendement. Het besluit wordt met
een meerderheid genomen.
Punt nr. 21 Verkoop MFC Molenberg
en verbouwing voormalige OBS De
Kring. De Gemeente is van plan om het
MFC gebouw te verkopen en de huidige
huurders te verhuizen naar voormalige
basisschool De Bron. De verbouwings-
kosten voor de voormalige basisschool
De Bron bedragen ca. 125.000 euro.
Weinig discussie dus een snel akkoord.
Nu als slot van de vergadering met nr.
22 een niet geagendeerd onderwerp.
Motie betreffende Locale Inclusie
Agenda, die gaat over de VN resolutie
rechten van de mensen met een beper-
king. De motie wordt unaniem aangeno-
men. Als sluiting dan nog de slag met
de hamer en een klok die met zijn grote
wijzer al ver achter de 11 (23 uur) staat.

George Stevens

43
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Bernd Schubert en zijn vrouw Bettina hadden in hun roman-
tisch huisje voor de bezoekers een uitgebreide lunch voorbe-
reid. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt door de bezoekers
en als dank werd een kruidenbitter uit Beek, beschikbaar ge-
steld door de gemeente Beek, aan de gastgevers aangebo-
den.  

Hopelijk voldoende informatie voor de lezers om in de toe-
komst deze fraaie stad te bezoeken.

Zwönitz

De plaats Zwönitz ligt in de Duitse deelstaat Saksen in het ge-
bied met de naam Ertsgebergte (Erzgebirge). De plaats heeft
12.320 inwoners en presenteert zich als Bergstadt Zwönitz. 
De Kleppermen werden ondergebracht in het aan de Markt
gelegen hotel Ross, een fraai historisch vakwerkpand, date-

Inleiding

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ ontving de vererende
uitnodiging om met de vier collegae nachtwachters uit Zwönitz
in het Ertsgebergte het 4e bestaanslustrum van die groepering
te vieren. Dat vieren vond plaats op 23 en 24 september 2017.
Negen Kleppermen en zeven begeleidende echtgenotes
maakten op vrijdag 22 september deze 617 km lange tocht
met drie personenauto’s. Drie koppels waren rechtstreeks met
hun caravans vanaf vakantieadressen naar Zwönitz gekomen
en ze konden een standplaats innemen bij het magnifieke
nachtwachtgebouw in Zwönitz, de Fronveste.  
Maar eerst werd gevolg gegeven aan het herhaalde verzoek
van de nachtwachter van Eisenach om hem met een bezoek te
vereren. Dus na 400 km werd even halt gehouden in de prach-
tige stad Eisenach, vlak over de voormalige DDR-grens. 

Eisenach

Enkele gegevens over deze stad. Ze ligt in het westen van de
Duitse deelstaat Thüringen en telt 41.884 inwoners. Eisenach
is bekend als geboorteplaats van de componist Johann
Sebastian Bach en ook als woonplaats van Maarten Luther. De
geschiedenis van de stad is verbonden met die van de 
Wartburg, die echter ouder is als de stad zelf.
Eisenach was de plaats waar Maarten Luther zijn jeugd door-
bracht, hoewel hij er niet geboren was. In 1521 zat hij, aanslui-
tend aan de Rijksdag, een jaar ondergedoken in de Wartburg,
waar hij het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits
vertaalde. Eisenach is eveneens beroemd als geboorteplaats
van Johann Sebastian Bach. Zijn oom Johann Christoph was
er organist. In de stad bevinden zich zowel een Bachhuis als
een Lutherhuis. De Altstadt ligt tussen de Wartburg en de rivier
de Hörsel. Aan de Markt staan het barokke Stadtschloss uit
1742, en het laatgotische raadhuis uit 1508. Aan de markt bo-
vendien de Georgenkirche, waar Luther preekte en waar Bach
gedoopt werd. In oorsprong dateert deze kerk uit de 12de eeuw.

Met Nachtwacht “De Baeker Kleppermen” op r

Ansichtkaart van de Wartburg, zowel exterieur als interieur

De Zwönitzer Nachtwächter in lichtblauwe uniformen te midden van  mee feestende nachterwachters
en torenblazers uit Duitsland…en Nederland vóór het prachtige nachtwachtgebouw ‘Fronveste’

Nachtwachter Bernd Schubert doet bij zijn
rondgangen in Eisenach ook de historische

burcht Wartburg aan. 

44
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Op dinsdag 28 november 2017 organiseert het bestuur
van het damessupporterscomité van Kon. Harmonie 
St. Caecilia Beek een dagtocht naar Aken in Duitsland.

Het is niet zo ver hier vandaan, alles wordt voor u geregeld en
het is zéker gezellig!
Reden genoeg om mee te gaan met deze dagtocht en naast
de gebruikelijke Glühwein, crèpes en andere lekkernijen op
uw eigen manier de dag in te vullen.
Fijn toch als u al tijdig slaagt voor kerstcadeautjes en een
feestelijke outfit?

Ideale combinatie van lekker eten, gezelligheid en
kerstshoppen, dus MELD JE AAN  want vol=vol!

De kosten voor busreis incl groepsverzekering bedragen 
€ 22,-- per persoon. (ook niet-leden zijn uiteraard welkom).
Aanmelden (graag na 17.00uur) kan t/m19 november bij:
Angèle Grouwels, 06 - 34370329
Anny Simenon, 046 - 4376422 of via dscbeek@gmail.com

Kerstshoppen in Aken 
rend uit 1573. Het hotel lag aan de Boheemse Salzstrasse en
werd door de eeuwen heen gebruikt door handelaren en koet-
siers als herberg of als station om hun paarden te verzorgen of
te wisselen. Het hotel lag hierbij op een knooppunt van wegen,
hetgeen blijkt uit een fraaie hardstenen zuil uit 1728 staande
vlak vóór het hotel waarop de afstanden in uren en minuten
voor reizen per postkoets staan gebeiteld naar de verschillen-
de bestemmingen. Hoewel het hotel in principe eeuwenoud is,
dateert de laatste algehele renovatie van 2002 en constateer-
den de kleppermen dat de voorzieningen bij de tijd zijn. 

Zoals vermeld vierden de nachtwachters van Zwönitz het
20jarig bestaan van hun groepering. Ze combineerden hun ju-
bileum met de 25e Ertsgebergte-paardendag en de 21e vie-
ring van het Oogstdankfeest. De stad participeerde belangrijk
in zowel de aan de vieringen verbonden kosten als in de beno-
digde infrastructuur. 

Op vrijdag 22 september werden de Zwönitzer Nachtwächter
en hun gasten – en dat waren naast de Beekenaren ook nacht-
wachters en torenblazers uit diverse steden en dorpen uit
Duitsland – ontvangen in de Brauwereigasthof met een uitste-
kend avondeten aangeboden door de Stadt Zwönitz. Hier wer-
den toespraken gehouden en werden geschenken uitgewis-
seld, o.m. flessen Els la Vera, beschikbaar gesteld door het
gemeentebestuur van Beek.   Eén voor de jubilerende nacht-
wachters en één voor de burgemeester van Zwönitz.

Na de maaltijd werd in kleine groepen een rondgang gemaakt
door het centrum met bezoek aan enkele Zwönitzer
Gaststätten. Op zaterdag 23 september werd in dienstkleding
een bezoek gebracht aan de Katzensteiner Agrar GmbH al-
waar het Zwönitzer Erntedankfest werd georganiseerd. De
kleppermen zongen zowel in de grote aardappelloods, inge-
richt als concertzaal, als buiten tussen de marktkramen enke-
le liederen. Aansluitend werd in de Zwönitzer Trinitatiskirche
een oecumenische Festgottesdienst gehouden, tijdens welke
klepperman Theo Vranken als plaatsvervangend Zunftmeister
een  toespraak hield voor de jubilerenden. Er volgde een
avondeten in Pension Gerberstübel en de dag werd wederom
besloten met rondgangen door het centrum, waarbij de
Gasthäuser de nachtwachters en torenblazers rijkelijk van lo-
kale distillaten voorzagen.

Zondag 24 september stond helemaal in het teken van de
Festumzug, die om 12.30 uur begon en ruim 2,5 km door het
centrum trok met duizenden enthousiaste toeschouwers. Na
een 23tal koetsen, getrokken door tientallen paarden van ver-
schillende rassen, kwamen de jubilerende nachtwachters uit
Zwönitz met hun gasten in beeld. Na de stoet volgde een ont-
vangst in het eigen nachtwachtgebouw Fronveste en werd
met een hapje en drankje het officiële deel van de viering afge-
sloten. De kleppermen maakten op speciaal verzoek nog met
de Zwönitzer Nachtwächter een zeer gewaardeerde rondgang
langs de marktkramen en traden ook nog op, op de hoofdbüh-
ne, geplaatst op de Markt. In de avonduren werd op eigen ge-
legenheid in een restaurant door de kleppermen en hun vrou-
wen een diner genuttigd en op maandagochtend werd in
stromende regen de terugreis aanvaard. 
Teruggekeken wordt op een prachtig geslaagd evenement.
Een bezoek aan Zwönitz is zeker een aanrader.

Jacques Aussems, 
secr. Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

p route door Europa

IVN Spau-Beek
10 december 

Beamerpresentatie Gujarat/Rajastan
Gujarat en Rajastan grenzen aan Pakistan en zijn de twee
droogste staten van India, half-woestijnen. De bevolking is
bijzonder kleurrijk en er leven een groot aantal bijzondere
volksstammen met eigen taal, kleding en gebruiken. In
Gujarat wordt o.a. een bezoek gebracht aan Pallitana, een
Jain pelgrims heiligdom te bereiken na het beklimmen van
3700 treden. Ook wordt een bezoek gebracht aan een
prachtig natuurgebied in een zoutwoestijn. Rajastan staat
garant voor heel wat bijzondere forten en tempels. De Taj
Mahal in Agra, het mooiste bouwwerk op aarde, vormt een
schitterende afsluiting.

De presentatie vindt plaats in Natuurcentrum Moorenheide
van IVN Spau-Beek in het souterrain van het Asiel Zoekers
Centrum, nabij NS-station Spaubeek.

Houd de lokale bladen in de gaten en raadpleeg regelmatig
onze website https://ivnspaubeek.nl

Toegang is gratis. Aanvang10.00 uur.
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
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De regionale Zonnebloemafdeling de Maasgouw is hard
op zoek naar nieuwe bestuursleden die mee invulling 
willen geven aan het faciliteren en ondersteunen van haar
negen afdelingen in de gemeenten Beek, Meerssen en
Stein.

Bij voorkeur mensen die vanuit hun beroep of achtergrond
over bestuurlijke kennis of vaardigheden beschikken. 
En die deze capaciteiten als vrijwilliger in willen zetten voor
mensen met een lichamelijke beperking. 
Bestuursleden ondersteunen de vrijwilligers van de negen 
afdelingen die in de regio (Beek-Stein en Meerssen) actief
zijn. Ook coördineren zij diverse regionale activiteiten en
geven zij vorm aan het vernieuwde beleid van de
Zonnebloem.

Mooie momenten

Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten 
bezorgen. 
Dat is wat de Zonnebloemvrijwilligers in de afdelingen doen.
Ze gaan op bezoek en samen eropuit, organiseren in 
regionaal verband vakanties en op afdelingsniveau grote en
kleine activiteiten. 

Zo heeft regio de Maasgouw net een
regionale vakantieweek achter de rug
met 23 deelnemende gasten en 
21 vrijwilligers naar het Schwarzwald. 

Voldoening
Doordat de nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1
activiteiten komt te liggen, zijn er steeds meer vrijwilligers
nodig. Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om hun
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 
Niet alleen is dit bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel 
voldoening.

Informatie of aanmelden?

Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer
weten? Neem dan contact op met onze voorzitter 
Tom Weyenberg, bereikbaar via de mail
tomweyenberg@gmail.com en/of mobiel 06-115 89 826.
De regionale afdeling is ook te vinden op internet:
https://www.zonnebloem.nl/de-maasgouw.

Op www.zonnebloem.nl is meer algemene informatie te 
vinden.

Nieuwe locatie voor Osteopathie Telgenkamp

Osteopathie Telgenkamp
In 2007 is Jens Telgenkamp gestart
aan de opleiding Osteopathie aan
het FICO (Flanders International
College of Osteopathy) te
Antwerpen.
Hier studeerde Jens in 2015 af als
Osteopaat C.O. 
In 2016 is Jens begonnen met de
praktijk Osteopathie Telgenkamp in
het Therapie Centrum Beek.

Osteopathie
Osteopathie is een manier van 
manuele geneeskunde die 
gebaseerd is op principes uit de anatomie, embryologie, 
neurologie en fysiologie.
Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaal-
benadering van de klacht, gericht op het bewegend functioneren
van bindweefsel.
Het verschil met andere vormen van therapie, zoals chiropractie
of manuele therapie, is dat de osteopaat het lichaam ziet als één
geheel.

Osteopathie gaat uit van drie bewegingssystemen:
1. Het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren) 
2. Het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en

lymfestelsel)
3. Het craniosacrale systeem (schedelboten, hersenvliezen, 

ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie)

Het lichaam is een eenheid, dat in zijn totaliteit 
onderzocht en behandeld dient te  worden om op deze
manier een oorzaak achter de klachten te vinden. 
De genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met
elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.
Daarom behandelt een osteopaat nooit enkel alleen een
gewricht, spier, pees of vlies en er wordt ook niet alleen
maar naar de buik of schedel gekeken.
Osteopathie maakt gebruik van zachte handgrepen en
technieken op organen, bloedvaten, schedel en 
zenuwen, maar ook van manipulaties op gewrichten en
specifieke rektechnieken van het bindweefsel, om zo
het natuurlijk evenwicht (homeostase) van het lichaam
te herstellen.

Therapie Centrum Beek
Therapie Centrum Beek is gelegen op de
Wethouder Sangersstraat 6 te Beek.
Dit is in het voormalig Rabobank gebouw 
op de eerste verdieping. 
Hier zijn 10 verschillende disciplines, die zeer nauw met
elkaar samenwerken, om u de meest optimale zorg te
verlenen.

Komt u gerust eens langs. Health is nature!

www.osteopathie-telgenkamp.nl
info@osteopathie-telgenkamp.nl
Telnr.: 06 - 15 54 88 00

Therapie
Centrum
Beek

Regionale Zonnebloemafdeling de Maasgouw 
zoekt nieuwe bestuursleden voor o.a. de functie 
van secretaris en deskundigheidsbevordering
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Gewoon en Gezond is een uit persoonlij-
ke interesse geboren bedrijf. 
Als oprichtster en gediplomeerd voe-
dingsconsulente kan ik, 
Chantal Driessen-Wessel, 
u helpen en sturen met uw vragen over
voeding. 
Meer specifiek betreffende afvallen,
bijkomen, gezonder eten, gevarieerder
eten of alternatieven zoeken bij intole-
rantie van bepaalde voedingsmiddelen. 

Er wordt gezegd: 
je bent wat je eet.

Voeding en wat voeding allemaal met je
lichaam kan doen heeft altijd al mijn in-
teresse gehad. 
Vandaar dat ik de opleiding voedings-
en gewichtsconsulent ben gaan volgen.
In 2016 heb ik deze opleiding succesvol
afgerond en heb ik vervolgens de speci-
alisatie voor het begeleiden van kinde-
ren met overgewicht gevolgd. 

Coachen en begeleiden had een be-
langrijke rol in deze opleiding en ik ben
ook van mening dat een goede begelei-
ding de basis legt om samen een doel te
kunnen bereiken.

Er zijn wel een aantal algemene regels
over voeding, maar voor iedereen
gelden specifieke hoeveelheden en
gewenste voedingsmiddelen. 
Tevens wordt u vaak verleid door hypes,
strenge diëten en dure powerfoods die u
beloven in korte tijd veel gewicht te ver-
liezen. Ik ben op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen en pas deze ook toe.
Maar dan wel om een normaal en ge-
zond eetpatroon te ontwikkelen. 
Ik verkoop geen shakes en andere maal-
tijdvervangers en beveel deze ook zeker
niet aan. Ik help u juist met het aanleren
van een gezond eet- en leefpatroon met
gewone en gangbare producten. 
U zult zien dat het resultaat dan ook van
lange duur zal zijn.

Uniek aan Gewoon en Gezond is
dat ik bij u aan huis kom. 

U hoeft zelf de deur niet uit voor een
consult. Bijkomend voordeel is dat
ik zo meteen een kijkje in uw koel-
kast en/of voorraadkast kan
nemen en u advies kan geven over
hoe goed of slecht bepaalde pro-
ducten daadwerkelijk zijn.

Als nieuw bedrijf gebruik ik traditio-
nele hulpmiddelen zoals de weeg-

schaal, maar ook nieuwe mogelijkhe-
den zoals bijvoorbeeld Skype of

Whatsapp contact. Hierdoor hebben
we vaker contact en blijven de kosten

binnen de perken. Dit is ook een goede
uitkomst als u druk bent, met de kinde-
ren thuis bent, of niet mobiel bent.
Uiteraard in overleg naar uw wensen.

Consulten worden bij een aanvullende
verzekering vaak (gedeeltelijk) vergoed.
Bovendien is het doel om geen geld
meer uit te geven aan diëten en andere
hulpmiddelen. Zo kunt u op de lange
termijn resultaat behalen zonder tegen
terugkerende kosten op te lopen.

Heb ik uw interesse gewekt?
Of was u al langer van plan om gezon-
der te gaan leven, maar had u tot nu toe
de stap nog niet durven zetten?
Dan is dit het moment!

Kijk voor meer informatie op mijn 
website www.gewoonengezond.nl 
of bezoek mijn FB pagina.

Graag hoor ik van u

Gezonde groet,
Chantal Driessen-Wessel

Nieuw in Beek en omstreken: 
deskundig voedingsadvies aan huis

- 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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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De zwem4daagse  is geopend door
wethouder van sport, de heer
Schoenmakers en  de voorzitter van
Becha, de heer Beekman. 
Vervolgens was het de beurt aan de
zwemmers om deel te nemen aan een

warming-up 
georganiseerd door
Anytime Fitness in het ploeterbad. 
Vier dagen lang werd er door deel-
nemers van alle leeftijden met veel 
enthousiasme gezwommen.

Individuele zwemmers, vriendengroep-
jes, hele gezinnen, opa’s, oma’s en veel
jeugd zagen we aan de start verschij-
nen. Met op zaterdag aansluitend dis-
cozwemmen voor de deelnemers en 
introducées.

Eenmaal klaar met zwemmen was het
gezellig vertoeven in de kantine, waar er
werd nagepraat en de dagelijkse trek-
king van de tombola plaatsvond onder
het genot van een hapje en een drankje.
Voor de jongere deelnemers was er nog
een grabbelton.
Gezamenlijk werden er weer vele kilo-
meters gezwommen met als beloning
de welverdiende oorkonde en medaille.
Dit jaar werd die uitgereikt door 
wethouder Van Es.

Uitgaande van de positieve reacties
hopen we veel deelnemers ook bij de
volgende editie in 2018 aan de inschrijf-
tafel verwachten. Dan wordt het eerste
lustrum gevierd!

Kortom we kijken terug op een ge-
slaagd evenement.
Graag willen we niet alleen de 
deelnemers, maar ook de vrijwilligers
bedanken voor hun inzet. Ook een
woord van dank gericht aan de Beekse
middenstand voor de sponsoring van
de tombolaprijzen en advertenties.

Het eerste lustrum, vijfde keer, van
2018 niet missen? 
Reserveer dan het derde weekend
van september alvast in de agenda.

Vierde zwem4daagse Beek  
De vierde zwem4daagse van

zwemvereniging Becha uit Beek is
succesvol geweest. 

Ruim 70 deelnemers hebben vier
dagen achtereen vele banen  getrok-
ken in zwembad de Haamen in Beek.

Beginnerscursus laptop en tablet
De cursus wordt bewust laagdrempelig gehouden, er is géén voorkennis
vereist. Aanmelden is verplicht, er is maximaal plaats voor 10 deelnemers.

Voor meer info en aanmelden, neem telefonisch contact op met 
046 - 204 06 28 of per e-mail administratie@bene-fits.nl.

De cursus bestaat uit 4 lesavonden van 20.00 tot 21.30 uur waarin een
aantal onderwerpen behandeld zullen worden:

1.  Basisbegrippen
2.  Werken met Windows
3.  Het Internet
4.  E-mail
5.  Aan de slag met Facebook
6.  Internetbankieren
7.  Foto’s beheren en bewerken

De cursuslocatie is Raadhuisstraat 27, Beek

De cursus wordt gegeven onder professionele begeleiding. 
Neem uw eigen laptop of tablet mee naar de cursus. 
U ontvangt documentatie, zodat u ook thuis kunt oefenen.
Er bestaat voldoende mogelijkheid om na afloop van 
iedere avond vragen te stellen.

Cursusdata zijn: 20 en 27 november en 4 en 11 december.

Bijdrage: € 40,- voor BeneFits pashouders, € 60,- voor niet-pashouders.
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Over een paar weken, als Sinterklaas weer terug
naar Spanje stoomt is het weer tijd voor de gezelli-
ge periode voor Kerstmis. 
De kerstboom wordt opgezet en iedereen vult zijn
huis met mooie kerstversieringen en gezellige
kerstmuziek. 
De kaarsjes op de adventskrans worden iedere
week opnieuw aangestoken en zorgen ervoor dat
we steeds meer in kerststemming komen. 
De Genhouter muziekverenigingen dragen hier
graag hun steentje aan bij met een kerstconcert in
de Sint Hubertuskerk. 
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, zanggroep Cosi
Cantare, Fanfare Sint Antonius, Koperensemble
Sint Antony Brass en de Sjnakefanfaar van Fanfare
Sint Antonius nodigen u van harte uit voor een
sfeervolle muzikale avond gevuld met diverse be-
kende kerstliederen en kerstmuziekstukken. 

Graag verwelkomen zij u op zaterdagavond 
16 december om 19.30 uur in de 
Sint Hubertuskerk te Genhout. De entree is vrij.

Kerstconcert in de
Hubertuskerk van

Genhout

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

12 november Roger Wijnen ATB Toertocht; Stichting Alpe du Genhout

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 en 26 nov. Nederlands Kampioenschap Biljart Artistiek 1e klasse, org. KNBB, aanvang 12.00 uur 

in de zaal van WZC Franciscus, Om de Toren 1, 6191 KZ Beek

25 november Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)

26 november Jubileumviering (85-jarig bestaan) G.K.Z. St. Hubertus

2 december Repair Café Beek van 10.30 tot 14.30 uur Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

8 december Kroningsavond van de 66e Lichtkoningin om 18.00 uur in het Asta Theater

10 december Kerstmarkt, Gem. Koor Neerbeek in gemeenschaps. Oos Heim Neerbeek, 10.45 uur, toegang gratis

10 december vanaf 12.30 uur Kerstwandeltocht van Fanfare St. Antonius Genhout met optreden 

Sjnakefanfaar en tentoonstelling 100 jaar fanfare

16 december 19.30 uur Kerstconcert in kerk Genhout met Gemengd Kerkelijk Zangkoor, Zanggroep 

Cosi Cantare, Fanfare St. Antonius, Sjnakefanfaar en  koperensemble St. Antony Brass

16 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Auwt Patronaat, 20.00 uur

17 december Receptie van de 66e Lichtkoningin Beek

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

17 december Voorverkoop 23e Mansluujzitting: Café D’n Dobbele Vônck; org. zvc De Kneeschers

21 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

31december Oliebollen- en wafelactie, Markt in Beek, org. Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek

2018

7 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gemengd Koor Neerbeek Asta Theater 

aanvang 15.00 uur

25 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

22 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

18 maart 76ste editie Paasveejaarmarkt

22 maart Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

29 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

9  t/m 12 april Zomerkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek   

20, 21 en Speelgroep ‘Het nieuwe Masker’ presenteert “Een erfenis. En dan?”

22 april aanvang 20.00 uur in het Asta Theater, Markt 6, Beek

21 april Garageverkoop heel Geverik

14, 15, 20, 21, 22 apr. Uitvoering Harvey, toneelvereniging Ons Genoegen

26 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

27 april Queensparade Beek

31 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

28 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

1 juli Garageverkoop in diverse Beekse straten, georganiseerd door 

Drumfanfare & Majorettenkorps Irene/Lucia Beek

22 september Multiculturele Dorpsdag

27 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

25 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

28 oktober 32e Herfstwandeltocht, Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Beek

29 okt.  t/m 1 nov. Winterkledingbeurs Damescomité, fanfare St. Caecilia Spaubeek  

25 november Kienavond Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

29 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant Vivantus Franciscus 19.00 uur

Evenementenrooster 

2017-2018

Even ementen carnaval
12 nov. Openingsmiddag C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt, Aanv. 14.11 uur
18 nov. Grote zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
19 nov. Jeugd zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
25 nov. Jubieumreceptie 6x11 jaor CV de Kwakkerte (MFC)

2018
6 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
7 jan. 23e Mansluujzitting: Mondial; organisatie zvc De Kneeschers
13 jan. “Kiene mer dan angers” in het MFC te Spaubeek georganiseerd

door de Auwt Prinse Spjaubik
27 jan. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
4 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk 
4 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire

Carnaval: 11, 12 en 13 februari

11 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
11 febr. Optocht CV de Kwakkerte Spaubeek, aanvang 14.11 uur
11 febr. Leechsjtoet, Beek
12 febr. Groate optoch Beek, 14.00 uur
13 febr. Optocht C.V. De Doorzètters.
13 febr. Afsluiting jeugdcarnaval C.V. De Sjravelaire 15.00 u. Zaal Vroemen
13 febr. Afsluiting seizoen C.V. De Sjravelaire 21.00 uur Zaal Vroemen
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Het Levensbomenbos wordt bijna twee hectare groter. Het

beschikbaar gestelde budget is nodig voor de verwerving

van gronden, de aanleg van wandelpaden en de levering

en aanplant van bomen. Met de aanplant van de nieuwe

gedenkbomen wordt nog dit jaar begonnen. 

Wie een boom wil adopteren kan kiezen uit vier soorten:

eik, beuk, linde en zoete kers. 

Aanmelden kan voor 15 november via de website 

www.gemeentebeek.nl/levensbomenbos of bij het 

gemeenteloket in het gemeentehuis in Beek. 

Wie zich voor deze datum aanmeldt mag op zaterdag 

2 december zijn eigen gedenkboom aanplanten. 

Aanmeldingen die later binnenkomen, schuiven door naar

een boomplantdag in 2018, de precieze datum daarvan

wordt nog vastgesteld. 

Gemeente Beek breidt levensbomenbos uit
De gemeente Beek gaat het Levensbomenbos aan het Beekerveld in Kelmond uitbreiden. 
Het bos wordt uitgebreid met 500 bomen, die voor een bedrag van €40 per stuk door inwoners
kunnen worden geadopteerd ter ere van een bijzondere levensgebeurtenis of nagedachtenis 
aan een dierbare. De uitbreiding van het bos kost € 140.000 en wordt meegefinancierd door de
provincie Limburg en ENCI Maastricht BV.
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.
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Mantelzorgwaardering, wat is het?

De gemeente Beek wil met een eenmalige 

financiële bijdrage over 2017 haar waardering

uitspreken voor de zorg en inzet van 

mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in

de gemeente Beek. Dit is vastgelegd in de

Regeling mantelzorgwaardering gemeente

Beek 2016-2017.

Hoe werkt het?

De zorgvrager kan via een aanvraagformulier

voor zijn of haar mantelzorger een mantel-

zorgwaardering aanvragen van € 175 per

jaar. Hieraan zijn wel een aantal 

voorwaarden verbonden. 

De belangrijkste zijn:

• Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. Uw 

mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.

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

week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt/is

verleend.

• U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen.

• Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in 

Welzijn.

Wat moet ik doen?

De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het

aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de

mantelzorger opgestuurd. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van

1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 worden ingediend

bij het Zorgloket van de gemeente Beek. 

Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen

noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens

hiervan gewijzigd zijn. 

Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de 

Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs

en het bankrekeningnummer van de mantelzorger zijn niet

gewijzigd, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij

de aanvraag te voegen. 

Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken

te worden toegevoegd:

- Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager 

(paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

- Kopie bankpas van de mantelzorger

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient

deze zich eerst in te schrijven bij het steunpunt. Vanaf 

2 januari 2018 kan dan het aanvraagformulier opgevraagd

worden bij het Steunpunt of bij de wijksteunpunten. 

Hier kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van het

aanvraagformulier en de inschrijving bij het steunpunt.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens

T 046 - 457 57 00

M avermeulen@piw.nl

M mwehrens@piw.nl

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017
Heeft u een mantelzorger en zou u voor uw zorgverlener graag een mantelzorg-waardering
willen aanvragen? Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.  
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www.wozwaardeloket.nl is een centrale landelijke voor-

ziening. Via deze website kan iedereen de WOZ-waarde

van woningen door het hele land opvragen. De WOZ-

waarden worden samen met een kaart van de omgeving of

een luchtfoto getoond. U krijgt ook informatie over object-

kenmerken zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte. Door

de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen kunt

u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de waarde

van andere woningen. 

Bij de start op 1 okt. 2016 waren alleen de WOZ-waarden

zichtbaar van de gemeenten die op dat moment waren aan-

gesloten op de landelijke voorziening WOZ. De aansluiting

op deze centrale landelijke voorziening en de website

www.wozwaardeloket.nl wordt voor alle bij de BsGW aan-

gesloten Limburgse gemeenten geregeld door de BsGW.

Inmiddels is dit dus ook geregeld voor de gemeente Beek. 

Welke informatie wordt getoond? 
De getoonde WOZ-waarde is de door BsGW vastgestelde

WOZ-waarde. Naast de WOZ-waarde worden ook kenmer-

ken van het object getoond, zoals bouwjaar en gebruiksop-

pervlakte. Deze zijn afkomstig uit de Basisadministratie

Adressen en Gebouwen die onder verantwoordelijkheid

van de gemeente vallen. Voor vragen over de WOZ-

waarde verwijzen wij u naar de BsGW, voor de getoonde

objectkenmerken kunt u terecht bij de gemeente Beek.

Meer informatie?
www.wozwaardeloket.nl.

www.gemeentebeek.nl

www.bsgw.nl

Informatie over WOZ-waarde checkt u 
voortaan op www.wozwaardeloket.nl

53

Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek, 

Callistusplein 9 te Neerbeek: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek, 

Musschenberg 101 te Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en 

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Wijksteunpunt Beek/de Carmel, 

muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te

Beek: 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en 

donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling

genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal

voor 1 juli 2018 plaatsvinden.

De Rijksoverheid maakt sinds 1 oktober 2016 de WOZ-waarden van woningen stapsgewijs
openbaar via de website www.wozwaardeloket.nl. 
De gemeente Beek is sinds kort ook aangesloten bij deze website. 
Dat betekent dat u de WOZ-waarde van uw woning, en 
dat van anderen, voortaan zelf kunt opzoeken en controleren.
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Beweegmarkt in De Haamen opnieuw groot succes

Maar liefst 350 mensen tussen vijftig en tachtig jaar namen

op 11 oktober  deel aan een fitheidstest op Sportlandgoed

De Haamen. De fitheidstest was een onderdeel van de be-

weegmarkt die  dit jaar voor de elfde keer werd gehouden.

Alle Beekse ouderen werden aangeschreven met de vraag

deel te nemen aan de fitheidstesten. De inwoners in de 

betreffende leeftijdscategorie kregen een persoonlijke 

uitnodiging van de gemeente.

Deelnemers kregen na afloop van de fitheidstest een be-

weegadvies op basis van hun persoonlijke fysieke gesteld-

heid en de mogelijkheid om zich direct aan te melden voor

een beweegprogramma. De gemeente Beek wil door 

middel van zo’n beweegprogramma ouderen stimuleren en

bewust maken om meer te gaan bewegen en

hun gezondheid te verbeteren of op peil te 

houden. Want wie een gezonde levensstijl

heeft, wordt minder snel ziek en kan vaak lan-

ger thuis blijven wonen. Het beweegprogramma

wordt vaak met enthousiasisme ontvangen.

Naar aanleiding van de fitheidstesten, zijn 

momenteel negen beweeggroepen actief!

Zou u ook graag aan een beweegprogramma

meedoen of er meer over willen weten? 

Bezoekt u dan onze website

www.dehaamen.nl.  En uiteraard krijgt de 

beweegmarkt volgend jaar een vervolg, 

dus zorg dat u er dan ook bij bent! 

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

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?

De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met

Margoo Timmermans via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl

Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilli-

gerswerk zijn er diverse inloopspreekuren in de

gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9,

maandag- en dinsdagochtend 

van 10.00 - 12.00 uur.

Spaubeek: ’t Raodhoes, Musschenberg 101,

maandag- en woensdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Beek/ De “De Carmel” in de muziekschool, 

Carmel: 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

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:

• Vrijwilliger voor woningbezichtiging (V1987)

Ik ben op zoek naar een nieuw huisje in Limburg. 

Door jaren van ziekte ben ik permanent verlamd en dus bedlegerig

en kan ik eventuele nieuwe huisjes niet zelf gaan bekijken.

• PR medewerker Computer Doe en Leercentrum (V1985)

Het Computer Doe en Leercentrum (CDL) is op zoek naar een 

PR-medewerker. De medewerker maakt voorafgaand aan het 

cursusseizoen een PR-plan, vertaalt cursusplannen en -roosters in

advertentieteksten en publicaties en beheert en (her-)ontwerpt de

CDL huisstijl. 

• Enthousiaste bestuursleden gezocht (V1983)

De regionale Zonnebloemafdeling de Maasgouw zoekt met spoed

nieuwe bestuursleden die mee invulling willen geven aan het 

faciliteren en ondersteunen van haar negen afdelingen waaronder

de gemeente Beek.

• Coördinator taalontmoetingen (V1981)

Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek zoekt een 

enthousiaste coördinator die op vrijwillige basis de intakes en 

koppelingen van Nederlandstalige taalcoaches aan anderstaligen

wil verzorgen. De coördinator zal de koppels tevens begeleiden.

• Diverse vrijwilligers gezocht bij SGL De Haamen (V1890)

SGL De Haamen zoekt vrijwilligers die jong en vitaal 

dementerende mensen willen begeleiden in het zwembad. 

De hulp die gevraagd wordt is ondersteuning en verzorging rondom

het zwembad en ondersteuning bij de zwemactiviteiten.
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