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Als u dit leest ligt carnaval
al weer achter ons. 
Toch vindt u in deze uitgave nog
geen fotoreportage van de optochten
die door onze kernen trokken. 
Dat was niet haalbaar in verband met de
deadline, zoals u natuurlijk begrijpt. 
Daar komen we in de volgende editie nog
even op terug.
Ook is onze nieuwe burgemeester inmiddels geïnstalleerd. 
Mevrouw Christine van Basten-Boddin vanaf deze plaats nog van harte 
gefeliciteerd met uw installatie en wij wensen u veel succes in uw nieuwe
functie.
In de ‘Blikvanger’ van deze maand kunt u lezen hoe wegen soms lopen en
hoe onvoorspelbaar de toekomst vaak is.
De gemeenteraad onder leiding van de toen nog waarnemende 
burgemeester Weekers heeft gedebatteerd over de voorgenomen begroting.
Zoals het verslag aangeeft hebben ze hier royaal tijd voor genomen.
Burgemeester Weekers bedankt voor uw inspanning om alles in goede
banen te leiden.
Er bieden zich jubilea aan in Spaubeek en voor de luchthaven breekt de zon
voorzichtig door.
De Paasveemarkt staat voor de deur met een grote
diversiteit aan activiteiten.
We kijken terug op behaalde successen,
individueel en in verenigingen.
In de inhoudsopgave vindt u beslist zaken waarbij
ook u betrokken bent.  

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier met
deze editie.

Wiel Heijnen, eindredactie

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)

Ook voor de heerlijkste buffetten en hapjes.
Reserveer snel voor uw communiefeest!
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Zo vlak na de winter in het prille voorjaar  in een blakende
conditie komen om letterlijk en figuurlijk te kunnen genie-
ten van die heerlijke zomerdagen, dat kun je bereiken door
aan een nieuwe START TO RUN cursus van AV CAESAR
deel te nemen. 

START:
Woensdag 2 maart  2016 van 18.30 tot ongeveer 19.30 uur.
Hierna nog 12 woensdagen. De 13e woensdag (meteen je ge-
luksgetal) sluiten we het Start to Run programma af met een of-
ficieel geklokte 5 km. gelopen op de nieuwe atletiekbaan van
AV Caesar. (of 3 km. als je iets voorzichtiger moet opbouwen)

PROGRAMMA: 
Les 1 introductie met een consumptie. Lezing over schoeisel
en lezing van gewichts consulente , kennismaking met train-
ster en bespreken van schema. 
Les 2 t/m 12 opbouwend schema tot het lopen van 5 km. (of 3
km. als er iets voorzichtiger opgebouwd moet worden) 
Les 13: Afsluiting met het lopen van een 5 km of 3 km., diplo-
ma uitreiking met 1 consumptie en gezellig samen zijn. Tevens
zal er informatie verstrekt worden over de mogelijke overstap
naar een van de drie gezellige loopgroepen van AV CAESAR

ELKE LES BESTAAT UIT: 
Inlopen Warming-up met loopscholing
Loopprogramma Coolingdown

KOSTEN:
50,00 euro over te maken op nr: NL05 RABO 0104 9022 64
t.n.v. AV Caesar Beek  onder vermelding van Start to Run en je naam.      
Dit bedrag dient voor de start van de start to run op de reke-
ning van AV Caesar te staan. 

INSCHRIJVEN: 
info@avcaesar.nl of elsrovers@gmail.com 
Vermeld naam, adres en woonplaats en als het kan je email-

adres. Op die manier kan er voordat de cursus begint een aan-
tal vragen gesteld worden, waardoor de introductie minder tijd
in beslag neemt en er voldoende tijd voor vragen is.

TRAINER:
Start to Run wordt gegeven door een gediplomeerde loop-
trainer opgeleid bij de Ned. Atletiek bond, die tevens als maat-
schappelijk werker kennis heeft van geestelijke en verstande-
lijke en lichamelijke beperkingen. Ook EHBO en reanimatie
kennis is aanwezig

Aarzel dus niet en durf je loopschoenen aan te trekken en er-
vaar hoe gezond lopen kan zijn voor geest en ledematen..

Voor meer informatie:
Els Rovers  te  bereiken op
Elsrovers@gmail.com of  0642282403

START TO RUN 

Zondag 24 januari was het weer zo ver:
Zwemvereniging Becha organiseerde haar
jaarlijkse Clubkampioenschappen. 
Met ruim 40 zwemmers, jong en oud,
werd er hard gezwommen om 
persoonlijke tijden  te verbeteren.   
Goed nieuws: dat is in de meeste 
gevallen gelukt. Natuurlijk werd er 
gestreden om de felbegeerde wissel-
bekers voor de clubkampioenen. 
Na alle slagen gezwommen te 
hebben, werden de punten bij elkaar
opgeteld.
Dit jaar gingen de wisselbekers naar:

Maud Meijers: Meisjes tot 13 jaar
Coen Keulen : Jongens tot 13 jaar

Michelle Beckers:  Meisjes vanaf 13 jaar
Joshua Kurvers: Jongens vanaf 13 jaar

Familie estafette: Familie Van der Linden

Centraal tijdens onze clubkampioen-
schappen stond de gezelligheid en

de spannende, maar vriend-
schappelijke strijd tussen de 
verschillende deelnemers. 
De familie estafette is altijd een
hoogtepunt tijdens de 
clubkampioenschappen:
Papa’s en mama’s en zelfs een
opa doken mee het water in.
Daarna vond meteen de 
prijsuitreiking plaats met veel
medailles en voor iedereen een
welverdiende oorkonde.
Hopelijk doen er volgend jaar

nog meer deelnemers mee dan
dit jaar.

De uitslagen zijn te
zien op www.becha.nl

Yda in ‘t Groen
info@becha.nl
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Zwemvereniging Becha Clubkampioenschappen 2016 
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Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

Prettig oud worden in Beek

Voelt u zich veilig in en om uw huis? Wilt u andere senioren ontmoeten? 
Kunt u zelfstandig blijven wonen? Wilt u de regie houden over uw leven? 
Veel vragen die ouderen bezig houden. 

De lokale partij BBB-NDB nodigt u uit om op 
23 februari aanstaande hierover in gesprek te gaan
in Asta Cultuur Centrum op de markt.

Kom ook en denk mee
BBB-NDB verneemt graag
hoe u oud wilt worden en 
organiseert ieder kwartaal een seniorenbijeenkomst. 
Hier kunt u vragen stellen, meedenken over het gemeentelijk beleid en
krijgt u informatie over actuele onderwerpen.

Een veilig thuis
Iedere bijeenkomst gaan we dieper in op een actueel thema. 
Op ouderenmishandeling rust nog steeds een taboe. Veel mensen weten
of vermoeden niet eens dat het bestaat. Meestal gebeurt het achter 
gesloten deuren. Eén op de twintig ouderen heeft te maken met psychische
mishandeling, lichamelijk geweld, financiële uitbuiting en verwaarlozing.
Onze gastspreker, de heer Limpens van de KBO, haalt dit thema uit de 
taboesfeer en helpt signalen te herkennen.

Seniorengroep
U ziet en hoort wat gebeurt in de gemeente. Vertel ons wat goed is en
beter kan. Dat kan tijdens onze bijeenkomsten of via de seniorengroep.
Een denktank waarin een aantal deelnemers per dorpskern zijn 
vertegenwoordigd. Denk ook mee en steun onze seniorengroep. 
Er is geen lidmaatschap voor nodig of financiële bijdrage. 
Enkel uw vrijwillige komst of suggesties om Beek een aangename 
gemeente voor ouderen te houden. 

Meer informatie
Laat u horen en kom samen met buurtgenoten naar onze bijeenkomsten
met interessante thema’s. 
Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u contact opnemen met 
Paul Montulet van de seniorengroep T 06 -18 45 14 26 en 
E paul.montulet@bbb-ndb.nl

Wij ontvangen u graag. 
De koffie met vlaai staat 
voor u klaar.

Senioren actief en genietend van een zonnige
winterdag in januari.

Senioren bijeenkomst BBB-NDB
Dinsdag 23 februari 2016

19.00 – 21.00 uur
Asta Cultuur Centrum
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gaat geen
dag voorbij, of kranten en TV tonen beelden van
erg gedeukte auto’s en ambulances met gillende
sirenes. Geen wonder dat we bij het woord
“ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken.

Maar het grootste gedeelte van de ongelukken
gebeurt gewoon thuis, tijdens het huishouden of
met de kinderen. 
De ongelukjes kunnen variëren van een bloed-
neus, een geschaafde knie doordat u uitgleed in
de keuken of een verstuikte enkel bij een val van
een keukentrapje. 
Er kan natuurlijk ook iets ergers gebeuren: uw partner verslikt
zich of de buurman krijgt een hartaanval. Als u dan niet snel
helpt kan zo iemand gewoon doodgaan... Niets is voor het
slachtoffer erger dan dat niemand hem kan helpen! En natuur-
lijk is voor u als omstander niets erger dan machteloos toe te
moeten kijken en niet te weten wat u moet doen. 

U kunt erger voorkomen! 
Als u er zeker van wilt zijn dat er deskundige hulp in de buurt is
als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus moeten vol-
gen. U hoeft dan niet meteen op zaterdag met een verbandtas
langs de lijn van een sportveld te staan, maar als er iets ge-
beurt dan weet u wat u moet doen en bent u daardoor van on-
schatbare waarde om erger te voorkomen. 

Wanneer en door wie?

EHBO vereniging Beek start op dinsdagavond 13 september
2016 met een EHBO-cursus. Deze cursus bestaat uit 10 les-
avonden (inclusief een avond Reanimatie/AED) en een exa-
menavond. 
Er worden LOTUS-slachtoffers (Landelijke Organisatie Tot
Uitbeelding van Slachtoffers) ingezet om verwondingen en an-
dere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen. Het examen
zal op dinsdagavond 13 december worden afgenomen door
een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam. 

Lesdag & Tijd:

De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven vin-
den wekelijks plaats (m.u.v. de schoolvakanties) en duren van
19.30 tot 22.00 uur.

Wat zijn de kosten?

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

Daarnaast starten we in maart 2016 
met een nieuwe cursus Reanimatie/AED. 

De lessen zullen plaatsvinden op:

maandagavond 7 maart 2016
(theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur) 
maandagavond 14 maart 2016
(praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)

De kosten voor deze cursus (totaal 2 avonden) bedragen 
€ 30,-.

Verder starten we ook met een cursus EHBO 
aan Kinderen:

• Mensen met een EHBO-diploma: 
zaterdag 12 maart (10.00 tot 14.00 uur)

• Deelnemers zonder EHBO-diploma: |Zaterdag 5 & 12
maart (10.00 tot 14.00 uur)

• Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen € 85 
(incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen). 
Voor deelnemers met een EHBO-diplma bedragen de 
kosten € 40.
Het enige dat voor eigen rekening komt zijn eventuele 
consumpties in de pauze. 

Wist u dat een aantal zorgverzekeraars een 
EHBO-cursus en/of een Reanimatie/AED-cursus 
vergoeden? 

Onze opleidingen volgen de nieuwste richtlijnen van Oranje
Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad en staan onder lei-
ding van ervaren docenten en een arts. 

Leslocatie voor de cursussen

’t Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat 24, Beek

Wilt u zich aanmelden voor een EHBO- of
een Reanimatie/AED-cursus dan kunt u
zich inschrijven via onze website
www.ehbo-beek.com. 

Wilt u meer weten over de EHBO-
vereniging Beek of heeft u nog vragen of
opmerkingen stuur dan een email naar 
secretaris@ehbo-beek.com. 

U kunt ook bellen met 06-45734886.

Op een dag is het geen oefening! 
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Inleiding

Dit jaar is het alweer tien jaar geleden, dat de zusters
Karmelietessen van de Carmel ‘Regina Pacis’ aan de
Carmelstraat in Beek het klooster hebben verlaten. De
reden hiervoor is bekend. Er was geen  aanwas van nieuwe
kandidaten, de populatie verouderde en het onderhoud van
gebouw en tuin werd een te grote opgaaf voor de weinige
nog lichamelijk gezonde zusters.

De zusters keken op enig moment uit naar een verzorgings-
huis, dat niet alleen de noodzakelijke verpleging en verzor-
ging, maar ook faciliteiten bood die zoveel als mogelijk aan-
sloten aan die van het klooster in Beek. Dat hebben ze
gevonden in het Woonzorgcentrum ‘De Beyart’ aan de
Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht (tel. 043-6311700).

Omdat meerdere inwoners van Beek bij tijd en wijle ge-
vraagd hebben naar de lotgevallen van de zusters hebben
dezen op mijn verzoek mij het volgende bericht. 

Zusters

Op het moment van opheffing van de Karmel in Beek verble-
ven in het klooster twaalf zusters. Na de afscheidseucharis-
tieviering op 15 oktober 2006 zijn tussen 16 oktober en 1 no-
vember zes zusters naar De Beyart verhuisd n.l. zr..
M.Louise, zr. M. Noël, zr. Maria, zr. Benedicta, zr. Theresia en
zr. Petra. Drie zusters waren al eerder verhuisd naar De
Beyart n.l. zr. Stephanie, zr. Rafaël en zr. Alfonsa en dezen
kregen, gelet op hun gezondheidstoestand, een verzorgings-
kamer in de zgn. Woonflat, een van de gebouwen op het
Beyartdomein. Drie zusters bleven voorlopig in Beek achter
om alles op te ruimen
t.w. zr. Joanna, zr.
Agnes en zr. Francesca
en ook om de verkoop
van het complex (ven-
dutie) te begeleiden. Bij
het ontruimen hebben
de zusters veel hulp
ontvangen van de over-
buren en andere vrien-
den en ook van het
Evenementen-Service
Komitee Beek, dat zo-
waar een verkoop van

Juwelenedelsmeden
DIART

w w w . D I A R T d e s i g n . n l

B u r g .  J a n s s e n s t r a a t  1 0  a  •  6 1 9 1  J C  B e e k

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

* les in kleine groepen
* in professionele werkplaats 
* intensieve begeleiding

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

KARMELIETESSEN  V
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overtollige goederen organiseerde. De opbrengst daarvan
werd door de zusters geschonken aan goede doelen. 

Sedert oktober 2006 zijn er vier zusters overleden t.w. zr.
Alfonsa, zr. Stephanie, zr. Rafaël en zr. Joanna. Zr. M.Louise
(96 jr) heeft nog steeds een verzorgingskamer in de genoemde
Woonflat en zr. Marie Noël (93 jr) – in Beek bekend als de zus-
ter die de boodschappen in het dorp deed – verblijft op de bij-
zondere verzorgingsafdeling.

Meerdere mensen hebben gevraagd of de kleine begraaf-
plaats in de kloostertuin te Beek nog aanwezig is. Hierop kan
vermeld worden dat deze begraafplaats is geruimd en dat de
stoffelijke resten elk afzonderlijk zijn gecremeerd en in urnen
geborgen. Deze urnen zijn in Maastricht op het kerkhof bij de
kerk van Sint-Pieter (boven) met een kleine plechtigheid, in
een daartoe bestemde ruimte geplaatst. Een groot kruis mar-
keert deze plaats met aan de voet daarvan de tekst: ‘Hier rus-
ten de stoffelijke resten van de zusters van Beek’. De nadien
gestorven zusters werden op hetzelfde kerkhof begraven. Een
bescheiden gedenksteen vermeldt hun namen en sterfdata.

Leven in De Beyart

In het Woonzorgcentrum ‘De Beyart’ kregen
de zusters kamers in de zgn. Voorbouw op
de vierde verdieping. Dat waren vroeger de
kamers van de novicen. Zoals wellicht be-
kend, was ‘De Beyart’ de hoofdvestiging
van de Broeders van Maastricht (FIC). Deze
kamers hadden een wastafel met warm en
koud water. Toiletten en douche lagen cen-
traal op de gang. 

Het is duidelijk, dat de zusters in het begin een moeilijke
periode hadden van aanpassen en wennen in deze nieuwe
situatie. Vooral het vele praten in huis viel hen, die de stilte
gewend waren, erg tegen. Het is onnodig te zeggen dat zij
heimwee hadden en soms ook echt verdriet, maar ze beseften
dat er geen weg terug was.

De zusters kregen verder in de Voorbouw op de eerste verdie-
ping een grote ruimte ter beschikking met vier grote vensters,
die uitzicht geven op de romantische ruïne van het in de
Franse Tijd (ca. 1795) verlaten oude klooster ‘Beyart’. Deze
ruimte heeft men in tweeën gedeeld: de eerste ruimte is be-
stemd voor recreatie, de andere voor het koorgebed. De zus-

ters houden elke morgen en avond hun koorgebed en overdag
kan men altijd in die ruimte bidden of mediteren. In de avond-
uren houden ze samen ‘recreatie’ en in die ruimte kan men ook
bezoek ontvangen. Daarbij ligt een keukentje, waar men koffie
of thee kan zetten. Er kan zelfs in een oven een lekkernij ge-
bakken worden , terwijl ook een fornuis beschikbaar is. De
maaltijden gebruiken de zusters in het centrale restaurant.
Over het aangeboden eten zijn ze erg tevreden.

Verschillende zusters hebben gekozen voor doe-activiteiten in
en rond het huis. Zo werkt zr. Agnes, samen met een
Medische Missiezuster, als kosteres in de kapel. Ook wordt ze

vaker gevraagd om voor de broeders wat
verstelwerk te doen. Zr. Theresia maakt nog
steeds kleine kerstgroepen en soms ook
mooie poppen. Zr. Francesca werkt met ple-
zier in de bloemborders, die ze zelf zo mooi
kan maken als ze wil. Anders dan in Beek, is
dit nu echt hobby.

Terugblik

Na bijna tien jaar constateren de zusters dat
ze destijds goed gehandeld hebben om het

klooster in Beek op te geven, hoeveel pijn dat ook gekost
heeft. Ze denken nog steeds met grote dankbaarheid aan het
klooster in Beek en de mensen die hen daar wisten te vinden
en die graag in de kapel kwamen bidden of een kaarsje aan-
steken. Vanuit Maastricht blijven ze ‘ons geliefde stadje Beek’
in hun gebed bij God aanbevelen.

Tot slot. De zusters laten hun herkomst uit Beek niet alleen blij-
ken uit de genoemde gedachtenisplaat op het kerkhof te Sint-
Pieter, ook hun e-mailadres refereert daarnaar: 
carmelbeek@debeyart.net   
Elke maand spellen ze het informatieblad De Nuutsbaeker uit,
dat hen door de gemeente of redactie trouw wordt toege-
stuurd.

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

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een BiblioNova 
vestiging bij u in de buurt!
(www.biblionova.nl)

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

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

 VAN BEEK
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Soms kom je ineens iemand tegen
waarvan je denkt, die jongeman/vrouw
ken ik toch ergens van? Meestal blijken
het jong volwassenen te zijn die je als
ukkie hebt gekend toen ze bij je eigen
kinderen op school zaten of  deelnamen
aan Kindervakantiewerk of aan een an-
dere Beekse activiteiten. Zo kwam ik de
in Beek geboren en getogen Bas
Meusen tegen tijdens een evenement.
Bas inmiddels een jongeman van 26 jaar
bleek zelfstandig ondernemer te zijn en
runt een bedrijf in Licht-Geluid- en
Drive-in Shows genaamd “Beatvision”.
Voor de Blikvanger nodigde ik deze
jonge ondernemer uit om zichzelf voor
te stellen.
Wat betekent het om als Beekse jonge-

man een eigen bedrijf op te starten?
Hoe begin je aan zoiets en wie is de per-
soon achter Beatvision?  

In dat zelfde jaar werd Bas, via de kon-
takten van zijn vader, gevraagd om tij-
dens en na de triathlon van Stein als dj
op te treden. 
Er was echter een probleem. Voor de or-
ganisatie van de triathlon moest een
factuur worden  uitgeschreven. Dit kon
niet zonder btw nummer. 
Dus maar ingeschreven bij de kvk
(kamer van koophandel). 
Vanaf dat moment was Beatvision een
officieel bedrijf. 

Inmiddels hadden Bas en zijn klasge-
noot het gymnasium afgerond en ver-
trok zijn klasgenoot met zijn lichtappara-
tuur naar Amsterdam om te studeren. 
Met het verdiende geld van zijn bijbaan-
tje kocht hij zelf lichtapparatuur. 
Vanaf dat moment stond Bas er met zijn
bedrijf alleen voor.

Van  A
Van  “

Van “Plaetjes dreije” 
tot eigen bedrijf Beatvision 

Na zijn lagere schooltijd op de
Martinusschool bezocht Bas het Graaf
Huyn Gymnasium. 
Naast zijn studie en zijn bijbaantje op de
zaterdag bij Albert Heyn zocht hij een
hobby. Toen hij met zijn ouders in Berlijn
een zaak in audioapparatuur binnen
stapte was zijn hobby snel gevonden.
Bas ging “plaatjes”draaien. 
Lekker wat muziek draaien op verjaarda-
gen en feestjes. Samen met een klasge-
noot die een aantal discolampen had
ging hij uitproberen wat er mogelijk was.
Op 5 gymnasium werden Bas en zijn
klasgenoot gevraagd om een eindexa-
menfeestje te verzorgen. 
En dat was het begin van Beatvision.
Het verzorgen van eindexamenfeestjes.

BAS MEUSEN

februari 2016 NB no. 2:Layout 1  04-02-2016  06:57  Pagina 8



n  Albert Heyn tot Master of Science in Biomedical Engeneering
n  “Plaetjes dreije” tot eigen bedrijf Beatvision 

9

Van Albert Heyn tot Master of
Science in Biomedical
Engeneering 

Na de middelbareschooltijd was het tijd
om een vervolgopleiding te kiezen. Zijn
grote inspiratiebron voor het kiezen van
een vervolgopleiding was zijn eigen
moeder. 
Na een netvlies loslating en ziekenhuis
in, ziekenhuis uit en 10 operaties verder,
werd zijn moeder blind aan een oog.
Inmiddels heeft zij een oogprothese.

Bas heeft dit hele proces gevolgd.
Uiteraard vond hij het verschrikkelijk wat
zijn moeder moest doormaken. 
Maar hij kon niet ontkennen dat hij het
super interessant vond en besloot een
studie Biomedische Technologie aan de
Universiteit in Eindhoven te gaan volgen. 
Inmiddels groeide zijn bedrijf. 
Er kwamen steeds meer aanbiedingen
om feestjes te verzorgen. Bas maakte
het zich niet gemakkelijk, maar wilde
koste wat kost zijn bedrijf niet opgeven.
Naast alles (een eigen bedrijf, werken bij
Albert Heyn, een universitaire studie)
wist hij ook nog tijd vrij te maken om de
Beekse jeugd te begeleiden tijdens

KinderVakantieWerkBeek. 
Uiteindelijk heeft hem dat 1 jaar studie-
tijd gekost. Bas vond en vindt het alle-
maal de moeite waard. 
In januari 2015 werd hem een stage aan-
geboden in San Francisco aan de
University of California bij een Labora-
toriumgroep die bezig is met de ontwik-
keling van een kunstnier. Dit betekent
dat hij voor 4 maanden naar Amerika
moet gaan. 
Het bedrijf moest echter toch worden
gerund. Samen met familie en vrienden

werd er overlegd en hulp geboden.  Na
veel vergaderen en veel regelen kon Bas
naar Amerika vertrekken.
De stage werd met goed gevolg afge-
sloten. 
De ontwikkeling van een kunstnier werd
voor zowel zijn  bachelor als voor zijn
Master het eindproject. 

In Juni 2015 heeft hij de studie afgerond
en mag hij zich Master of Science in
Biomedical Engeneering noemen.
Inmiddels heeft hij op uitnodiging een le-
zing in Amerika gegeven over het onder-
zoek naar coatings/silicone materiaal
voor in een draagbare kunstnier. 

Ook tijdens de studie bleef Beatvision
groeien en volgde hij businesscursus-
sen. Nu na de studie heeft zijn bedrijf de
prioriteit. Het werk bij Albert Heyn is na
11 jaar beëindigd. 
De opdrachten zijn uitgegroeid van het
plaatjes draaien tot het verzorgen van
bruiloften, sportevenementen en mu-
ziekevenementen. 
Beatvision verzorgt het licht, geluid, dj,
lasershows tot bijv. confetti shooters.
Daarnaast kan de apparatuur los ge-
huurd worden. 

Bas vertelt tot slot dat hij Beatvision
nooit zal opgeven. 
“Ik geef nooit iets op waar ik aan begon-
nen ben. Het werken op evenementen
geeft een goed gevoel. Door wat ik doe
kunnen mensen een avond onbezorgd
genieten. Dan is mijn avond goed en dat
geeft voldoening. Beatvision is mijn
kindje en dat laat ik niet los. Ik garan-
deer een hoge kwaliteit en dat wil ik
handhaven.” 

Beatvision is en blif ein Baeks bedrief,
opgezat door eine Baekse jong.

Sylvie Gulikers
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post. 
Dit betekent dat er op  maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.  

Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:  
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Brandweer 
onder nr. 06-50203584  

JEUGDBRANDWEER 

Ben je tussen de 11 en 18 jaar? 
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer 
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd  in Schinnen. 
www.brandweer.nl/zuid-
limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER” geeft de
brandweer een tip m.b.t (brand)veiligheid.  

Deze maand: BEROEPS- EN VRIJWILLIGE BRANDWEER 

Klein deel is beroeps

In Nederland zijn ongeveer 27.000
brandweermannen en –vrouwen actief.
Een klein deel hiervan (ca. 4.500)
werkt in beroepsdienst, de rest werkt
als vrijwilliger.
Beroepsbrandweermensen zijn vooral
in de grotere steden te vinden. 

Geen amateurs

Vrijwilligers zijn beslist geen ‘amateur
brandweerlieden’. Hun opleiding is
precies hetzelfde als bij beroeps-
brandweermensen. Het enige verschil
is dat zij geen dagtaak hebben aan
hun brandweertaak. Zij hebben een
‘gewone’ baan en kunnen in geval van
nood opgeroepen worden.

24-uursdiensten

Veel beroepsbrandwachten werken in
24-uursdiensten. Overdag is er meest-
al een strak programma van oefenen,
sport en werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld onderhoud van het 
materieel. Werkzaamheden die elk
moment onderbroken kunnen worden
door een alarmoproep. 

De ploegen koken meestal zelf en 
eten samen. ’s Avonds doen ze aan
sporten, kijken ze tv of studeren ze. 
Ze slapen ook op de kazerne. 
Of ze rustig kunnen slapen of een paar
keer per nacht hun bed uit moeten, is
onvoorspelbaar. 

Zware, maar nuttige training

De training die brandweermensen 
krijgen, komt vaak in het dagelijks
leven ook heel goed van pas. Ze leren
om te gaan met moderne gereed-
schappen, gevaarlijke situaties het
hoofd te bieden, in teamverband te
werken en om in te grijpen waar dat
nodig is. 

Wat moet je kunnen?

Werken bij de brandweer vraagt veel
van je. We stellen dan ook hoge eisen
aan een brandweerman of -vrouw. 

Zo moet je:
• lang kunnen staan, hard en soepel

lopen, kruipen, klimmen, springen,
evenwicht bewaren, zware lasten
dragen 

• het werk kunnen doen bij hitte,
koude en soms met natte kleding 

• een helm, stofbril, laarzen en een
gas- of ademluchttoestel (15 kg!)
kunnen dragen

• in stresssituaties rustig blijven.

Mocht er toch brand ontstaan of
een hulpverlening nodig zijn door
wat voor een reden  dan ook bel dan
meteen 112 en zeg wat er aan de
hand is.

Geef U  naam, adres, en plaats
door waar de brand of hulpverlening
nodig  is, zodat de Centrale van de
Brandweer adequaat kan reageren,
en de brandweer zo snel mogelijk
waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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In de laatst verschenen uitgave van de
Nuutsbaeker 42e jaargang no.1 van
januari 2016 is aangegeven dat er zou
worden teruggekomen op agenda-
punt 18 van de Raadsvergadering van
17-12-2015; het invoeren van de zgn.
BIZ (Bedrijven Investerings Zone) in
Beek Centrum.

Voor de redacteur waren er teveel on-
duidelijkheden om de juiste teksten aan
het papier toe te vertrouwen en zo de le-
zers op een eventueel dwaalspoor te
brengen.
In een gesprek met Henk Smeets, de
voorzitter van de ondernemersvereni-
ging ‘Beek Bloeit’, voor het Centrum
(opm. er zijn vier van deze ondernemers-
verenigingen in Beek) lopen we de zaak
nog eens even door. 
Ja, vier ondernemersverenigingen te
weten bij de Makado, op vliegveld MMA
en in de Beeker Hoek zijn de overige
drie te vinden. 
De Gemeente Beek heeft 121 onderne-
mingen die gevestigd zijn binnen het ge-
bied dat in 2010 in de gestelde

Detailhandelsvisie van de Gemeente tot
Centrum Beek behoren. 
Niet alle ondernemers binnen dat ge-
bied zijn sympathisant/lid van ‘Beek
Bloeit’, de daar actieve ondernemings-
vereniging. 
Beek Bloeit die het centrum van Beek
als domein bestrijkt heeft zich enerzijds
altijd tot doel gesteld om de saamhorig-
heid van de aangesloten ondernemers
te verstevigen (“samen sterk”) en ander-
zijds het centrum van Beek te promoten
om zodoende de aantrekkingskracht
voor het publiek te vergroten. 
De vereniging houdt zich bijvoorbeeld
bezig met ondersteuning van evene-
menten en met aankleding van het cen-
trum, en draagt ook kosten hiervoor.

Door ‘Beek Bloeit’ is in november 2015
een onderzoek uitgeschreven om het
draagvlak bij de ondernemers te peilen
en te komen tot de oprichting van een
BIZ en de daaruit voortvloeiende
Stichting Centrummanagement Beek.
De totale respons op de enquête was
ruim voldoende om de gemeenteraad te
verzoeken de BIZ-regeling per 1 januari
2016 in het leven te roepen. 

In de gemeenteraadsvergadering van 17
december 2015 werd het besluit inder-
daad bekrachtigd. 
Dat betekent dat het bestuur van ‘Beek
Bloeit’ de opdracht heeft gekregen de
komende maanden de Stichting Cen-
trummanagement op en in te richten.

Het echte grote verschil tussen de oude

Aanvulling van Tribunes Plebes van XVII-XII-MMXV

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 06 - 18 09 42 78    |   www.zorggroep-beek.nl

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.

organisatie en de vernieuwde organisa-
tie is de bijdrage van de kosten voor de
ondernemers. 
Voorheen werden de gelden bijeenge-
bracht door de contributie van de 60
leden van ‘Beek Bloeit’, nu met de BIZ
wordt de financiële armslag aanmerke-
lijk vergroot via de door de gemeente te
innen opslag bij alle bedrijven binnen
het gebied op de WOZ-aanslag van het
zakelijk vastgoed. 
Heeft de gemeente de gelden geïnd,
dan worden die meteen overgeheveld
naar de Stichting Centrummanagement,
die verantwoordelijk is voor het ade-
quaat besteden ervan en daarover ook
verantwoording aflegt. 

Het bestuur zal bestaan uit een zevental
ondernemers die als een soort ambas-
sadeurs een representatieve dwarsdoor-
snede vormen van de Beekse onderne-
mers binnen het Centrumgebied. De
gemeente zelf maakt op uitdrukkelijke
wens van de gemeenteraad géén deel
uit van het bestuur, maar vervult uitslui-
tend een adviserende en ondersteunen-
de rol. 
De gemeenteraad was daarover stellig:
de BIZ is een regeling van en voor on-
dernemers.

U zult het met mij eens zijn?? 
Een uitgebreid verhaal, voor onderne-
mers gesneden koek en voor de andere
lezers een klein kijkje achter de scher-
men van de Beekse ondernemers.

George Stevens
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Ieder schooljaar organiseren wij 3 praktische ver-
keerslessen in samenwerking met VVN Beek. Nu,
tijdens de donkere maanden, hadden we aan-
dacht voor verlichting, reflectie, zien en gezien
worden. Na de educatieve verkeerslessen
over dit onderwerp in de eigen klas gingen
we praktisch aan de slag. Voor de onder-
bouw betekende dit dat we de kinderen
d.m.v. een toneelspel hebben laten ervaren dat
licht, reflectie en goed zichtbare kleding heel
belangrijk is om veilig te kunnen deelnemen in het
verkeer. Daarna mochten de kinderen in een verduis-
terde speelzaal op zoek gaan naar reflectie met hun eigen

zaklamp. Super spannend en leerzaam. De kinde-
ren van de bovenbouw kwamen met goed zicht-

bare kleding naar school ook zij gingen naar
de verduisterde speelzaal om te kijken welke
kleding nu echt goed zichtbaar is tijdens de
donkere dagen. Per groep was er, voor de
kinderen die het best zichtbaar waren, een
toepasselijk prijsje. 

Daarna werden de fietsen van de kinderen ge-
controleerd door vrijwilligers van VVN Beek op

verlichting en reflectie. De VVN mannen waren te-
vreden over de staat van de fietsverlichting!

Als afsluiting hadden de ouders een parcours uitgezet op het
schoolplein en de parkeerplaats waarbij fietsvaardigheid en
verkeersregels in de praktijk konden worden geoefend. Een
leuke en leerzame activiteit waarbij alle  kinderen actief betrok-
ken waren met verkeerseducatie.

Bedankt voor jullie inzet, ouders en VVN vrijwilligers
afdeling Beek!

Verkeersdag op obs de Kring

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck

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

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en ben je niet van je telefoon of achter je computer weg te slaan? Zeuren pap en 
mam dat je eens van die bank moet afkomen? Zou een beetje meer beweging niet kwaad kunnen, maar weet je niet 
zo goed wat je nu leuk vindt om te doen of hoe je het moet aanpakken? Of wil je misschien wel gezonder leren eten?

Wij zijn Allan, Gwenny en Ria van Fysiotherapie GCN in Neerbeek. Personal trainer, kinderfysiotherapeut en
voedingscoach van beroep. Graag helpen we je van die bank af en laten je voelen hoe leuk sporten kan zijn. 
Ook leren we je hoe je goed, gezond en vooral lekker kunt eten om een gezond gewicht te krijgen of behouden.

Het programma gaat van start in het voorjaar en zal 12 weken in beslag nemen. Je komt 2 keer per week naar een 
locatie in de gemeente Beek, na schooltijd. 

Lijkt het je wat om bootcamp eens te proberen, misschien zwemmen of zelfs atletiek? Het komt allemaal voorbij 
naast een fitnessprogramma. 

Ben je geïnteresseerd?
Op 7 maart om 18.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in de kantine 
van De Haamen. Hier kun je je voor aanmelden via: allan@fysiotherapiegcn.nl

Hopelijk tot 7 maart!

Allan, Gwenny en Ria
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Trade Centre Global Investments BV (TCGI)
neemt de exploitatie over van Maastricht Aachen
Airport (MAA). Deze onderneming heeft de beste
papieren om de Limburgse luchthaven verder uit
te bouwen qua luchtvracht en passagiersvervoer.

Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten van
Limburg meegedeeld aan het Limburgs Parlement en de
ondernemingsraad en het personeel van MAA. Met het
vinden van een private exploitant is voldaan aan de op-
dracht van Provinciale Staten uit mei 2014 en de voor-
waarden die door de gemeenten zijn gesteld voor de bij-
drage aan de luchthaven. 

TCGI is als beste kandidaat uit de bus gekomen na een
aanbestedingsproces met drie inschrijvers. TCGI is de
moedermaatschappij van onder meer Global Airlines
Services. Het is een onderneming die al meer dan 20 jaar
actief is in de luchtvaartwereld en twee van de drie vracht-
carriers die op MAA vliegen (Turkish en Royal Jordanian)
vertegenwoordigt. TCGI heeft kantoren wereldwijd, waar-
onder ook in Noord-Amerika, Rusland, Israël en Hong
Kong. TCGI vertegenwoordigt een internationaal netwerk
van circa 85 luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast heeft
TCGI een marketingconcept dat de groei van de vervoers-
volumes op MAA mogelijk maakt (wordt klant van de
klant).  

Het provinciebestuur vindt de luchthaven erg belangrijk
voor de economische structuur van Limburg. De werkge-
legenheid wordt behouden of zelfs uitgebreid. De provin-
cie telt veel internationaal georiënteerde bedrijven en heeft
grote internationale evenementen. ,,De uitstraling en het
imago van de luchthaven hebben een positief effect op de
dynamiek van de bedrijven in Limburg. Bovendien is onze

Trade Centre Global
Investments BV 
exploitant Maastricht
Aachen Airport

• 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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
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De concessie loopt tot 2026 met een mogelijkheid tot ver-
lenging. Er is nu sprake van een voorlopige gunning.
Definitieve gunning zal omstreeks 1 maart 2016 plaatsvin-
den. Dan moet nog invulling worden gegeven aan enkele
opschortende voorwaarden. De verwachting is dat voor de
zomer 2016 de exploitatie van de luchthaven MAA in han-
den komt van TCGI. Met de contracttermijn van tien jaar
worden structureel voorwaarden geschapen om, ook voor
de periode nadat de looptijd van de concessie verstreken is,
een moderne, goed geoutilleerde, professioneel opererende
en concurrerende luchthaven te hebben. MAA is een inte-
graal onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur en de
economische (beleids)context.

Directeur Ismail Durmaz van TCGI is verheugd over de ver-
worven concessie. Dhr Durmaz: “Wij zien de toekomst van

Maastricht Aachen Airport vol
vertrouwen tegemoet en zul-
len er alles aan doen om de
luchthaven op de wereldkaart
te zetten”. 

Voorzitter van de Raad van
Commissarissen, Ype de Haan
,, De luchthaven en de mede-
werkers kunnen de toekomst
met vertrouwen tegemoet
zien. Het is mooi dat door een
geslaagd concessietraject de
luchthaven voor Limburg kan
uitgroeien tot een belangrijke
infrastructurele aanwinst.
TCGI profileert zich als een
bedrijf met een grote ‘drive’
om de concessie tot een suc-
ces te maken. Samenwerking
met de stakeholders staat
hoog in het vaandel. De Raad
van Commissarissen ziet uit
naar de komst van TCGI naar
MAA”. 

luchthaven als regionale hub uniek door de combinatie van
luchtvracht, passagiersvervoer, onderhoudsbedrijven en de
opleiding voor vliegtuigmonteurs,” zegt gedeputeerde Twan
Beurskens.

Maastricht Aachen Airport werd in 2004 geprivatiseerd aan de
Engelse investerings-maatschappij Omniport en bouwbedrijf
Dura Vermeer. De provincie Limburg nam het eigendom in
2014 na een dreigend faillissement weer over om de toekomst
van MAA veilig te stellen. De Provincie stelt samen met de vier
Zuid-Limburgse gemeenten middelen beschikbaar voor het
wegwerken van achterstallig onderhoud op MAA en voor de
kosten van onder meer veiligheid en brandweer op de luchtha-
ven. De Provincie richt zich op publieke taken en beoogt geen
directe operationele rol in de commerciële exploitatie van de
luchthaven. De Provincie blijft eigenaar van de gebouwen en
gronden, in totaal circa180 hectare.

Van links naar rechts: waarnemend burgemeester Frans Weekers van de gemeente Beek,
Wim de Wit (business development executive TCGI), Ype de Haan (voorzitter Tenderboard en van de raad van

commissarissen van de luchthaven), Ismail Durmaz, directeur van TCGI,
gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg.
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Televisiepresentatrice Anita Witzier
ondersteunt de oproep van Monique
en Ellen.
“Toen het Reumafonds mij vroeg om
ambassadeur te worden, heb ik
meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag
in voor de bijna 2 miljoen mensen in
Nederland die leven met reuma,
zoals artrose. Ouderen, maar ook
jonge, werkende mensen of zelfs
kinderen kunnen reuma krijgen. Hun
aandoening is niet altijd zichtbaar;
voor de buitenwereld lijkt er vaak
niets aan de hand. Uit eigen ervaring
weet ik dat  reuma een wrede ziekte
is: de ene dag kan je alles en de vol-
gende dag doet alles pijn. Leg dat
maar eens uit! Inmiddels heb ik goede
medicijnen en is mijn reumatoïde artritis
onder controle, maar niet bij iedereen
gaat dat zo. Het kan een jarenlange
zoektocht zijn, vol pijn en frustraties.” 

Reumafonds

De afgelopen 90 jaar heeft het Reuma-
fonds al veel bereikt in de strijd voor een

beter leven met reuma nu en een leven
zonder reuma in de toekomst. 
We financieren onderzoek naar betere
behandelmethoden en naar de oorzaak
van reuma. 
We geven voorlichting, ondersteunen

patiëntenactiviteiten en komen
op voor de belangen van men-
sen met reuma bij politiek en
zorg. Het fonds krijgt hiervoor
geen subsidie van de overheid
en is dus volledig afhankelijk
van giften van particulieren en
bedrijven. 

Als collectant of mede-organi-
sator van de collecteweek bent
u dan ook van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel
mogelijk door dat u wilt mee-
helpen aan ons doel om men-
sen met reuma een beter leven
te geven. 
Bel voor meer informatie met:

Monique of Ellen of met het
Reumafonds in Amsterdam: 
020-589 64 71. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Beek en heeft u 
daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? 
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het
Reumafonds van 21 t/m 26 maart 2016.  U kunt hiervoor contact 
opnemen met Monique Spierings, tel. 046-4370271 of met 
Ellen Wilmes, tel 046-4377170.

Reumafonds zoekt collectanten in Beek

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

NIEUW! ✔ Refill-inkjets
NIEUW! ✔ Verkoop top 60 CD / DVD

✔ Dagbladen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK
GRINDAKKER 7 - 6176 JC  SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.

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
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Op zondag 28 febuari aanstaande organiseert “Team Bolletje”
de familiewandeltocht Hap d’HuSjtap. De route van circa 8 km
voert door de prachtige velden en bossen rond Beek en is kin-
derwagenproof. Onderweg kunt u genieten van winterse hap-
jes. Vertrek- en eindpunt is in de kantine van Sportlandgoed
“De Haamen” bij Toon en Dorien. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Sjeunkes (Burgemeester Janssenstraat 12), Brasserie ’t Schip
(Markt 108) en in de kantine Caesar/ BRZ (Blooteweg 9) en
kosten voor volwassenen € 10,- per persoon en kinderen t/m
12 jaar € 2,50. 
De opbrengst van deze wandeltocht komt volledig ten goede
aan Alpe d’HuZes 2016.

Wat is Alpe d’HuZes

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend,
wandelend of fietsend onder het motto “opgeven is geen
optie” op 2 juni 2016 tot maximaal zes keer de legendarische
Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zame-
len in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt we-
tenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als
doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toe-
komst niemand meer doodgaat aan kanker.

Team Bolletje

Begin vorig jaar hebben wij onze vriend Jeroen (“Bolletje”)
verloren aan deze vreselijke ziekte. De vechtlust die Jeroen
heeft getoond tijdens zijn ziekte verdient veel bewondering
en heeft veel bij een ieder losgemaakt. Hij verdiepte zich
enorm in de diverse onderzoeken en nieuwe behande-
lingsmethoden. Alle mogelijke behandelingen heeft hij
daarbij ondergaan. 
Jeroen heeft ons dan ook het enorme belang van het we-
tenschappelijk onderzoek naar kanker laten inzien.

Als Team streven wij er naar een bedrag van € 25.000,-
bij elkaar te brengen.

Wilt u op de hoogte blijven van al het teamnieuws en de
komende activiteiten, “like” dan onze pagina
facebook.com/teambolletje. 

Ook leest u op deze pagina hoe u een bijdrage kun
leveren indien u niet aan de wandeling kunt meedoen
en ons toch wilt ondersteunen.

Graag verwelkomen wij u op 28 februari!!

Team Bolletje

Anke Bovens, Audrey Giesen, José Kuit, Lilian
Gelissen, Kim Gorissen, Marie-Cecile Ramakers,
Marjo Lacroix, Monique Blezer, Monique Erkens,
Cyrille Meertens, Etienne Erkens, Guus Gelissen,
Hugo Gorissen, Ivo Schepers, Ralf Maassen, 
Wim Houben

Hap d’HuSjtap – familie wandeltocht voor Alpe d’HuZes

februari 2016 NB no. 2:Layout 1  04-02-2016  06:58  Pagina 17



18

Op zaterdag 12 maart tussen 17.00 en
22.30 uur presenteert Stichting
Martcommissie Beek in samenwerking
met Ruijl en Stel Events,“EIGEWIES:
The Battle of the coverbands”. 
Op twee podia zullen 4 allround bands
met elkaar de strijd aangaan middels
optredens van maximaal 15 minuten.
Tijdens iedere sessie moeten de bands
nummers ten gehore brengen van een
genre dat door het publiek wordt be-
paald. Muzikale strijd met heel veel af-
wisseling zorgt voor een diversiteit aan
muzikaal vermogen. 
Deelnemende bands zijn de “Baeker
Hofkapel” en de “Effe Wachte Band”,
twee lokale toppers, en daarnaast de
top van de Limburgse coverbands
“Universe” en “De Spikes”.

Op zondag 13 maart worden de Beeker
straten gevuld met een groot marktpar-
cours. We noemen met recht een groot
marktparcours aangezien het parcours
in tegenstelling tot alle voorgaande edi-
ties met een aantal straten zal worden

Groter marktparcours, meer aanbod, meer sfeer!
Zondag 13 maart staat de 74ste editie van de Paasvee Jaarmarkt in

Beek weer op de agenda. 
Zoals ieder jaar organiseert de Stichting Marktcommissie Beek deze

grote jaarmarkt in het centrum van Beek. 
Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen er op verschillende plekken in
het centrum een grote diversiteit aan activiteiten gaan plaatsvinden. 

Na het succes van vorig jaar zal ook op de zaterdag,
welliswaar met een andere formule, EIGEWIES plaatsvinden in het

AVEVE-tentpaviljoen op de Markt. 

uitgebreid (zie kaartje). 
Deze uitbreiding is noodzakelijk om
enerzijds aan de toegenomen vraag van
ambulante standwerkers - die willen
deelnemen aan de Paasvee Jaarmarkt -
te kunnen voldoen, maar ook om de vei-
ligheid van onze bezoekers en ambulan-
te standwerkers te kunnen garanderen
door het groeiend aantal bezoekers. 

Met name in de smallere
straten is het noodzakelijk
de marktkramen maar aan
één kant te plaatsen zodat
iedereen, zonder risico, de
markt op een comfortabele
manier kan bezoeken. 

In het AVEVE-tentpaviljoen
op de Markt staat dit jaar
het paard centraal.
Presentaties van verschil-

lende rassen, demonstraties, shows en
spelletjes met verschillende paardenras-
sen stellen de bezoeker in de gelegen-
heid meer te weten te komen over dit
edele dier. 
Onze kleinere gasten hebben de moge-
lijkheid om in het AVEVE-paviljoen een
ritje te maken op een shetlander pony.
Ook dit jaar staat de kleinvee show op
het programma. Dit niet meer weg te
denken programma onderdeel staat
ieder jaar hoog op de agenda van al

PAASVEE
JAARMARKT

BEEK
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Nieuw  marktparcours 2016

voor een spectaculaire show op het ge-
bied van roofvogels. Een interessant
showspel van een perfecte samenwer-
king tussen mens en dier. 

Tijdens de Paasveejaarmarkt in Beek
zijn alle winkels geopend en kunt u ook
een bezoek brengen aan een van de
vele expositieruimtes in Beek, zoals het
Elsmuseum, Hoeve den Erver en het
Gemeentehuis. 
Verder vindt er in het protestantse kerkje
een boekenmarkt plaats.

Wij hopen u in Beek te ontmoeten
tijdens de 74ste editie van de

Paasvee Jaarmarkt in het weekend
van 12 én 13 maart 2016.

Noteer nu alvast deze data in uw
agenda!

onze kleine bezoekers. Een tentoonstel-
ling van verschillende soorten kleinvee,
inclusief de bekende knuffelhoek, wordt
verzorgd door de Konijnen- en
Pluimveevereniging Geleen-Stein e.o. 

Met veel plezier kijken we terug op het
succes van “Baek Voiture” tijdens de
Paasvee Jaarmarkt van 2015, en derhal-
ve is het vanzelfsprekend dat ook dit
jaar “Baek Voiture op de agenda van de
Jaarmark staat. Twee oldtimer toertoch-
ten worden uitgezet, met een lengte van
respectievelijk 60 km en 100 km, met als
begin en eindpunt Beek. 
Aansluitend aan de tochten zal een
Oldtimer defilé/ presentatie op de
Maastrichterlaan/Wolfeynde plaatsvin-
den. 
De ware auto- en motorliefhebber kan
zijn hart ophalen aan een groot aantal
juweeltjes uit de auto- en motorindustrie
van de vorige eeuw. 

Aan de muzikale omlijsting in de Beekse 
straten is ook gedacht. 
Verschillende muziekgezelschappen
zullen, rondtrekkend over het marktpar-
cours, hun deuntjes ten gehore brengen.
Gezelligheid ten top.

Door de uitbreiding van het marktpar-
cours zal de Valkenier “verhuizen” naar
een nieuwe locatie. 
De tuinen rond het gemeentehuis dienen
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Noodklok

De afgelopen jaren heeft de
werkgroep herhaalde oproe-
pen gedaan om versterking
van de werkgroep te krijgen.
Ook hebben we steeds ge-
vraagd om meer hulp van nieu-
we vrijwilligers tijdens het
weekend van de rommelmarkt
zelf. 
In december 2015 luidden we
nog de noodklok. We gaven
toen aan dat we in januari 2016
minimaal vier nieuwe werk-
groepleden nodig hebben.
Helaas hebben die zich niet
gemeld. 
De organisatie van de rommelmarkt
vergt niet alleen tijdens het weekend
zelf, maar ook gedurende het jaar conti-
nue aandacht en tijd. 
Jammer genoeg hebben we de conclu-
sie moeten trekken dat er te weinig
basis is om een nieuwe rommelmarkt te
kunnen organiseren. 
De werkgroep heeft alternatieven beke-
ken. Die blijken niet haalbaar, omdat de
opbrengst bij die scenario’s bij verre niet
opweegt tegen de kosten die we moe-
ten maken. 

Rommelmarkt Spaubeek moet
noodgedwongen stoppen
Einde aan jarenlange traditie

Burg. v. Meeuwenstraat 35  
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

• Reparaties • Banden / Velgen
• Onderhoud motoren • Uitlaten / Accu’s
• Onderhoud en APK • Uitlijnen
• Voorruiten (zonder eigen risico)* • Airco 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

Vrijwilligers

We bedanken alle vrijwilligers en spon-
soren en andere helpende handen voor
hun vaak jarenlange inzet en steun. In
Spaubeek werd al sinds 1972 in het eer-
ste weekend van september een rom-

melmarkt gehouden waarvan
de opbrengst geheel bestemd
was voor de Spaubeekse missi-
onarissen of hun opvolgers in
Nieuw-Guinea, Congo, India en
Brazilië. Het unieke van deze
markt was dat de organisatie en
voorbereiding helemaal door
vrijwilligers gebeurde die belan-
geloos de handen uit de mou-
wen staken voor het goede
doel. Een werkgroep nam door
het jaar heen en op de dag zelf
de voorbereidingen op zich. 

Werkgroep 
Rommelmarkt Spaubeek

Spaubeek – 24 januari 2016 -  De Werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
heeft helaas de beslissing moeten nemen om te stoppen met het orga-
niseren van de jaarlijkse rommelmarkt. Daarmee is de editie in 2015 de
laatste geweest en komt er een einde aan een traditie die in 1972 is be-
gonnen. De reden van stoppen is dat we te weinig mensen hebben om
de organisatie rond te krijgen en om de markt winstgevend te houden. 

ONDERLING SCHIETCONCOURS 
Op zondag 21 februari 2016 organiseert Schutterij St. Laurentius
Spaubeek weer een onderling schietconcours met de windbuks. 

Gedurende 5 zondagen kunnen leden, niet-leden en jeugd onder de 16 jaar op
priskes schieten.
Er wordt geschoten op zondag  21, 28 februari en op 6, 13 en 20 maart 2016.
Inleggeld € 7,50 voor volwassenen, € 5,00 voor de jeugd.

Inlichtingen en inschrijven bij Maan Wachelder (06-12161108) 
of Gerard Cuijpers (046-4379893 ) of Monique Ritterbeeks (046-2049072)
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Mijn naam is Gwenny
Paulus, ik ben vanaf 2008
werkzaam bij Fysiotherapie
GCN.

Sinds 2015 ben ik 
gespecialiseerd 
kinderfysiotherapeut. 
Vaak krijg ik de vraag wat
de kinderfysiotherapeut 
nu precies doet en wat 
anders is dan fysiotherapie
bij  volwassenen.

Als kinderfysiotherapeut onderzoek en
behandel ik kinderen in de leeftijd van
0-18 jaar die problemen hebben met de
motoriek. Bij baby’s kan het zijn dat zij
moeite hebben met het leren van rollen
en lopen. Bij oudere kinderen kan het
zijn dat ze vaak struikelen of niet mee
kunnen tijdens de gymles.

Een aantal voorbeelden waarvoor jullie
mij kunnen inschakelen zijn:

Baby’s:
Een voorkeurshouding
Te vroeg geboren kinderen of kinderen
met een te laag geboortegewicht
Baby’s die letsel hebben aan de arm als
gevolg van de geboorte 
Heupdysplasie
Ontwikkelingsachterstanden aangeboren

Motorische problemen:
Grove motoriek (lopen, springen, 
rennen enz.)
Fijne motoriek (schrijven, knippen,
knoopjes dichtmaken enz.)

Kinderen met DCD
(onhandige 
motoriek)

Maar ook:
Aangeboren 
problemen zoals 
cerebrale parese
Syndromen
Nekklachten/hoofd-
pijnklachten bij 
kinderen of jongeren
Sportgerelateerde
klachten

Scoliose of andere
houdingsproblematiek
Orthopedische problematiek 
(bijv. klompvoetje)
Faalangst, autisme, adhd in relatie tot
de motoriek

LET’S GO
Op maandag 7 maart om 18.00 uur or-
ganiseren wij een informatiebijeenkomst
in de kantine van de Haamen over ons
programma Let’s go! 
Dit programma verzorg ik samen met

Ria, een voedingscoach en Allan,
een personal trainer. Wij leren
kinderen tussen 12 en 16 jaar in
dit programma van 12 weken,
hoe ze goed, gezond en vooral
lekker kunnen eten om een 
gezond gewicht te krijgen of te
behouden.

Wilt u meer informatie over wat ik
doe of heeft u een vraag  neem
dan gerust contact met mij op via
mail: 
Gwenny@fysiotherapiegcn.nl of
per telefoon: 046-4374664

Kinderfysiotherapeut Gwenny Paulus

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.

Openingstijden: ma. wo. do en vr. van 8.00 - 18.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

Vanaf 7 maart ligt de
Paasbestellijst in de winkel
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30 Jarig Jubileumvoorstelling  T
!!! Attentie  •

ook al diverse malen geprobeerd om via instanties of gemeente
Beek, het openluchttheater weer gerenoveerd te krijgen, maar
dit is tot heden niet gelukt.
Wie weet misschien in de toekomst ???

HET  ONTSTAAN VAN DE HUIDIGE TONEELVERENIGING

1986 was het jaar waarin de St. Laurentiuskerk te Spaubeek,
60 jaar bestond. Vrijwilligers boden (desgevraagd) hun acteurs-
talenten aan om in de kerk, het toneelstuk "DE SCHUURKERK
van Spaubeek" (dialect-uitvoering) ten uitvoer te brengen,
onder leiding van Sjef Nijsten. Hij wist zijn kennis van toneel-
spelen over te brengen op de  "aankomende" acteurs, waarvan
de meesten nog nooit op de planken hadden gestaan. De wijze
waarop hij de regie voerde zette iedereen aan tot het leveren
van een enorme inzet. Repetities waren soms zo gezellig dat
Sjef meerdere malen hard aan de teugels moest trekken. Was
ook wel nodig om dit uitvoerige toneelstuk tot een goed einde
te brengen. 

1986 DE SJUURKIRK

De Sjuurkirk was een groots opgezet stuk, dat door allemaal
vrijwilligers opgevoerd werd ten ere van het 60 jarig bestaan
van de St. Laurentius kerk Spaubeek. Het stuk speelde zich 
af in de tijd van Napoleon en werd geschreven door Mathijs
Reiniersz - pseudoniem voor Pater M. Ritsen O.F.M. en 
gepubliceerd in de Sint Antonius Almanak 1938.

Beste mensen

In 2016 bestaat
onze vereniging 

30 jaar en dat willen
we samen met jullie

vieren. 
Op zaterdag 

20 februari zal er een
receptie zijn om onze 

jubilarissen te feliciteren.
Na de receptie hoeft u 

natuurlijk niet meteen naar
huis maar kunt u samen met

ons er een leuk feestje van
maken met gezellige muziek

van DJ Raymond Drent.

Onze jubilarissen zijn: Jan Bouwens, 
Jan Knops, John Meijers, Mien Knols,
Corrie Lambrechts, Zus van Duren en
Jolanda Bakker.

Ook reeds voor het jaar 1986 was
Spaubeek een toneelvereniging rijk,
die vele jubilea heeft mogen vieren,
waaronder zelfs het 50 jarig bestaan.

Ook hier weer een bewijs dat
"Spaubeek", het toneelgebeuren

steeds een warm hart heeft toegedragen.

Die toneelclub droeg de naam "A.K.D.IJ.". 
Een toneelclub oprichten en draaiende houden vergt nogal
wat. Doch ook de oprichters en leden van de laatstgenoemde
toneelclub wisten dat dit alleen mogelijk was door een enor-
me ijver, hetgeen blijkt uit de volledige naamgeving van die
toneelclub, namelijk “ALLES KOMT DOOR IJVER”.

A.K.D.IJ. bracht de toneelstukken o.a. ten uitvoer in de open
lucht en naderhand ook in het openluchttheater, gelegen in
het Spaubeekerbos. Getuige de onderstaande foto is dit
theater met veel ijver gebouwd, maar helaas heeft de tand
des tijds alsmede het niet meer in gebruik zijn hiervan, geleid
tot ernstig verval van dit unieke spaubeekse bouwwerk.
De huidige toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt” heeft natuurlijk
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 Toneelver. Sjpaubik Sjpeelt!!!!
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De Zeereerwaarde Pater Th. Simons Provinciaal van de
Minderbroeders Franciscanen, gaf  het kerkbestuur van
Spaubeek toestemming om 'De Schuurkerk van Spaubeek' op-
nieuw uit te geven, want dit stuk werd met de zelfde titel en
van de zelfde hand in Augustus 1936 in dialect in Spaubeek
opgevoerd door ook allemaal Spaubeekenaren en onder regie
van Tei Custers.
Het werd een groot succes. En aan alles komt jammer genoeg
een einde !!! Maar een aantal van die "acteurs" wilde geen defi-
nitief einde. Al snel werd het idee geopperd om over te gaan
tot (her-)oprichting van de toneelvereniging. Gestimuleerd door
Sjef Nijsten en het kerkbestuur, werd het idee steeds meer wer-
kelijkheid. Een passende naam vinden was achteraf gezien niet
zo moeilijk. Het was de tijd van de herindeling waarbij
Spaubeek bij Beek zou worden gevoegd. Spaubeek moest en
zou blijven voortbestaan, vandaar de naam:
“SJPAUBIK  SJPEELT”.

Regisseur Sjef Nijsten beloofde de toneelvereniging het eerste
jaar te helpen en bood een zelf geschreven stuk aan en met
een financiële toezegging ging  Sjpaubik Sjpeelt moeizaam van
start met een enorme inzet en enthousiasme van de leden.
Iedere week repeteren op woensdagavond was een must om
te zorgen voor een eerste uitvoering. Een goede accommoda-
tie ontbrak en in het pas geopende M.F.C. was het maar behel-
pen met een demontabele, wankele bühne van de stichting
zelf. Deze bühne bleek bij de eerste uitvoering te klein, te laag
en te gammel te zijn en dus werd er maar een beroep gedaan
op een Spaubeekse fruitteler om veiling kisten te lenen. Er
waren maar liefst 350 veiling kisten nodig om de bühne op
hoogte en grootte te krijgen. Na dit improviseren en behelpen
werd dan ook maar besloten om een eigen bühne te maken dit
geheel demontabel was en ook kon worden verhuurd aan ver-
enigingen, die tentfeesten en andere feesten organiseerden.
Hierdoor werd deze investering geleidelijk rendabel gemaakt.
Een bühne zonder decor was natuurlijk ook niks en mede door
vrijwilligers werd her en der materiaal verzameld of voor een
prikje gekocht en zo was ook dit probleem opgelost. Folders,
posters en entreekaarten werden door enkele creatieve leden
verzorgd en verlichting, kabels, geluid enz. moesten worden
geleend en gehuurd. Maar uiteindelijk de eerste uitvoering
werd een succes.

Nu na 30 jaar ons
jubileumstuk

Het toneelstuk
genaamd

“SJUTTERIE SJTANK
SJTIEËF”

(gespeeld in dialect)

Hier een korte tekst waar het
stuk over gaat:

SJUTTERIE 
SJTANK SJTIEËF 

De broers Lei en Ber
Smeijsters runnen een kippen-
farm, maar ze hebben meer

aandacht voor de duivenclub, waarvan Lei voor-
zitter is, en voor de schutterij, waarvan Ber voorzitter
is. Dit leidt tot de nodige confrontaties en verwikke-
lingen. Dit tot grote ergernis van oma Smeijsters, die
de kippenfarm met de dag ziet afglijden. Als op een
dag de knecht van het bedrijf, Wiel Bervoets, ontdekt
dat de kippen vlooien hebben, is dit voor oma een
uitgelezen kans om de beide broers de ogen te
openen voor de problemen van het bedrijf. 
De onhandigheid van Funske Van der Meulen,
schietmeester  van de schutterij, de wens van
Sidonia Sampermans om schutterskoningin te
worden en de wonderlijke gave van school-
meester en duivenliefhebber Lataster om in
contact met doden te kunnen komen, maken
het geheel nog doldwazer, terwijl de 
verliefdheid van beide broers op de 
plaatselijke vroedvrouw Therese Starmans
ook nog voor een extra dimensie zorgt. 

De leden van Toneelvereniging “Sjpaubik
Sjpeelt” hebben zich de afgelopen
maanden in de rollen van dit stuk 
verplaatst  en zullen u een geweldige 
toneelavond bezorgen, die bol staat van
komische situaties, waarbij de lach-
salvo’s aan een stuk door zullen klinken. 
Ik beloof u in ieder geval een geweldige
ouderwetse toneelavond.

Ed Gubbels, regisseur

Het stuk wordt gespeeld op zaterdag 27 - zondag 
28 februari en zaterdag 5 - zondag 6  maart 2016  
in het MFC Musschenberg 101 Spaubeek. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)  Kaartjes € 8,-

Kaartjes zijn te verkrijgen: M. Knols   046-4431594 
Glenn Bloemsierkunst Hobbelrade 2 Spaubeek
Bakkerij v.d.Bongard, Zandstraat 15 Spaubeek 
Of via E-mail secretariaat: batjakker@home.nl

Deze informatie is ook te vinden op onze website: 
www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl 

Tot ziens; Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

12e jaargang  (februari )1986

….. Ook in deze uitgave van de Nuutsbaeker staan de 
gemeenteraadsverkiezingen op de voorpagina 
aangeprezen. 
Het uur U is aangebroken. Het rode bolletje kan, 
natuurlijk met het potlood, ingekleurd worden. 

….. !9 maart, niet alleen sint Joep, maar dan mogen in
Beek voor het eerst ook mensen met een andere 
nationaliteit gaan stemmen. 
Het zijn ongeveer 150 stemmen, voor het grootste 
gedeelte Marokkanen

….. Alle lijsttrekkers doen hun best ook hier stemmen te
werven.

….. Pagina’s  vullende advertenties worden gebruikt om de
stemprogramma’s kenbaar te maken. 
Meestal gelardeerd met de nodige profielfoto’s die niet
bepaald uitnodigend zijn.

….. Volgens de lijsten wordt Beek de mooiste, 
benijdenswaardigste en vruchtbaarste gemeente van
Limburg.

….. Niet minder dan tien candidatenlijsten worden aan ons
voorgesteld.

….. De 10 lijsten met hun lijsttrekker zijn: 
Lijst 1, CDA met koploper Jan Eijssen. 
Lijst 2 met Guill Luyten. 
Lijst 3, VVD met Rie Dirx. 
Lijst 4, BBB (Burger Belangen Beek) met Joke
Beckers-v.d.Wall. 
Lijst 5, PB (Progressief Beek) met Paul Mennens. 
Lijst 6, NDB (Nieuwe Demokraten Beek) met 
Cor Vorstenbosch. 
Lijst 7, BB (Beeker Belangen) met Jean Nijsten. 
Lijst 8, D66 met Jo v. Erp. 
En lijst 9, P.v.d.A. met Jan
Dekker. 

….. Natuurlijk is er ook nog
ander nieuws. 
Theo van Winkel geeft
aandacht aan het meest
vergeten wegkruis van
Beek. Het staat op het
meest zuidelijk puntje
van Beek bij café hoeve
Jonkhout bij Ulestraten.
Hij gebruikte daarbij een
schilderij van Johan
Pelzer als model.

….. Jan en Lily van 
Gurp-Daenen trekken
zich terug uit het zaken-
leven. Zij waren het die in
oktober 1962 de eerste
zelfbedieningswinkel  van
planten en bloemen in
Beek opende. Het was
zelfs een unicum voor
Limburg.

….. Stichting Peuterspeelzaal ,,’t Ubbeltje” zoekt …..
vrijwilligers om de kleine ubbeltjes stil te houden.

….. Vorige maand ontbrak de rubriek “even aangehaald”
van John Bannier in deze Nuutsbaeker. 
Het artikel kwam niet door de censuur van het 
stichtingsbestuur omdat de “geestige” opmerkingen
aan het adres van de lijsttrekkers misschien in het 
verkeerde keelgat zouden schieten.

….. Het MFC ( MultiFunctioneelCentrum) in Spaubeek is
op een feestelijke wijze in gebruik genomen.
Eerst als schoolgebouw, toen als gemeentehuis en na
de herindeling door de Spaubeekse verenigingen 
omgetoverd in een MFC.

….. Op 8 maart zal de Openbare Basisschool “De Kring”
officieel geopend worden. Met feest, open dag, film en
spellen. Iedereen is welkom.

….. De politie maakt nog eens duidelijk dat de 
verkeersregels voor alle verkeersdeelnemers gelden.
Ook de fietsende trimmer dient zich daaraan te 
houden. Helaas constateert de politie dat zij zich daar
niets van aan trekken. (Ook toen al)

….. Er is een nieuwe geluidsverordening opgesteld voor de
horeca-exploitanten. 
Zeker nu voor de carnaval nuttig om dit boekwerk
eens door te lezen.

….. In de hal van het gemeentehuis is een nieuw 
informatiecentrum ingericht.

Dus als u het niet meer ziet zitten, 
ga dan naar de gemeente

Succes ermee
Japo.

 
 

 

 

  

  

Praktijk Sian Neerbeek Langweide 35 046-4862857
Praktijk Sian Aalst-Waalre De Leesakker 24 040-2217188

www.sian.nl info@sian.nl

manue le  the rap ie  acupunc tuur
echogra f i e  shockwave  the rap ie

Gespecialiseerd in
medische

Shockwave-therapie

Heeft u last van hielspoor,
tennis/golfarm,

slijmbeurs heup,
pijn schouder,

mortons neuralgie,
achillespees ontsteking,

triggerfinger,
triggerpoints rug en nek

Let op: GEEN bijdrage eigen risico
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De meisjes op deze foto zijn allemaal gestrikt voor het plaatje. De juffrouw doet het bij gelegenheid zonder strik, maar zij heeft
met haar heldere blik de hele zaak onder controle, of niet?

Kijkt u eens goed naar alle gezichtjes, die spreken toch boekdelen. Van ondeugend via vrolijk naar boos. Ze zijn er met alle ge-
bruikelijke emoties. 

Waar is deze foto gemaakt? Welke meisjes staan er allemaal op? Wie is de juffrouw?
Kan iemand hier iets meer over vertellen, dan horen wij dat graag.

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

  Wie  kent  Wie Aflevering 121

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

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

Rollators
vanaf 49,-Scootmobielen

vanaf 350,-
Rolstoelen

vanaf 159,-
Wij leveren ook service aan huis!

Begin het jaar goed met
20% KORTING op een

hulpmiddel naar keuze!
Knip deze advertentie uit en neem hem

mee naar de winkel & profiteer!
niet geldig op reeds afgeprijsde producten.

geldig tot 29-02-2015
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VOORDRACHT OVER DE
AMERIKAANSE BURGEROORLOG

Spreker:  De heer Peter Arts uit Sittard

Datum-Plaats-Tijd: woensdag 23 maart
om 14.00 uur in onze Soos,

Molenstraat 158 te Beek

De heer Peter Arts zal een voordracht houden over
de geschiedenis van de Amerikaanse Burgeroorlog
(1861-1865) 
De presentatie is een PowerPoint-voordracht met tekst, foto’s
en een groot aantal video’s met geluid.

De Amerikaanse Burgeroorlog was een vier jaar durend 
conflict van 1861 tot 1865 in de Verenigde Staten tussen 
de Noordelijke Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten 
(de Confederatie)
Diverse oorzaken lagen aan de basis: politieke spanningen
tussen de federale regering en de deelstaten; tussen
Republikeinen en Democraten; economische spanningen tus-
sen het industriële Noorden en het agrarische Zuiden of het
protectionisme versus de vrijhandelsgedachte en de sociale
spanningen door de Zuidelijke slavernij en het grootgrondbezit
versus de Noordelijke kleine boeren.

De gevolgen van deze oorlog
waren vreselijk. 
Op alle vlakken: sociaal-eco-
nomisch was het Zuiden een
ruïne. 
Ten koste van 620.000 
gesneuvelde soldaten, en
500.000 gewonden. 

Belangrijke personen  met
betrekking tot deze oorlog
waren o.a.:

Abraham Lincoln: de 16e president van de Verenigde
Staten
Jefferson Davis: de eerste en enige president van de
Geconfedereerde Staten van Amerika
Ulysses S. Grant: één van de bekendste generaals aan
Noordelijke zijde
Robert E. Lee: de belangrijkste generaal aan Zuidelijke zijde
Thomas “Stonewall” Jackson:generaal van de Zuidelijke
legers 

Literatuur:
De novelle De hut van Oom Tom van Harriet Beecher
Stowe beschrijft de onmenselijke slavernij.
De roman Gejaagd door de wind van Margaret Mitchell
romantiseert de majestueuze plantages, hun welvarende en
verfijnde levenswijze. 
Mark Twain bekritiseert de raciale vooroordelen in zijn ro-
mans De Lotgevallen van Tom Sawyer en De Lotgevallen
van Huckleberry Finn.

Films:
Shenandoah (1965). Glory (1989), Gettysburg (1993) Ride
with the devil (1999), Gods and Generals (2003). 
Vooral de films  Gettysburg en Gods and Generals zijn de
moeite waard aangezien er hier veel bekende generaals en
veldslagen uit de oorlog voorbijkomen.

U bent van harte welkom!

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers, 
tel.: 046 – 437 33 47.    e-mailadres: roel.kiers@gmail.com

KBO BEEK LEZING

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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De vaste rubriek, 
waar we 7 jaar van hebben 
genoten is gestopt. Waarom? 
Is er niks meer te melden wat
de moeite waard is? 
Beslist in zo’n bruisend dorp. 
Toch jammer. 
Maar van de andere kant, 
’t Benkske’ heeft het 7 jaar 
volgehouden en 
meneer Krewinkel maar 4. 
Over uithoudingsvermogen 
gesproken.  
Laten we het daar nu maar 
niet over hebben.

Heb je het ook gezien in de
Veldekelaan? 
Mooi gemaakt zo te zien. 
Zou daar ook over nagedacht zijn?
Geen fietspaden meer vanaf de
Stationsstraat. Mag je daar niet meer
fietsen? Dat is afhankelijk van je
zorgverzekering. Het eerste stuk is in
ieder geval met gevaar voor eigen
leven! 
Vanaf de begrafenisondernemer kan
het weer wel. Wat zullen ze daar nu
bij gedacht hebben? In ieder geval
mag je van daar af weer ‘doorscheu-
ren’. Niet gehinderd door veel obsta-
kels. Dat zou ook niet opschieten.
Maar zoals het nu is, is het toch om
op te schieten volgens de bewoners
links en rechts van deze ‘baan’. Eén
ding is zeker: het is vlug voorbij,
zowel heen als terug!

De glasbakken hebben ook een
prominente plaats gekregen. 
Zo kort langs de weg. 
Wel ondergronds, maar toch. 
Het zijn geen ‘glasvangers’, je zult
dus moeten stoppen om je lege
glasresten er in te deponeren.
Jammer dat er op het plein bij de
herinrichting geen plek in een
hoekje gevonden is. 
Zeker te weinig hoeken. 
Of denken ze daar ook anders
over? Wie denkt daar over? Daar is
waarschijnlijk nooit achter te
komen. Is ook veel handiger; kun
je nooit iemand daarover 
rechtstreeks aanspreken.

Zo zie je toch ook patronen terug
komen. Beek sprankelde op een
klein stukje. Dat was sprankelend,
maar … wie tekent hier voor de 
organisatie? Van gemeentewege
krijgt iemand dit kennelijk ter 
elfder ure in zijn schoot geworpen.
Je mag blij zijn als hij op tijd bij
komt van alles wat hem overkomt.
De ondernemers weten het niet 
allemaal, of weten ze het allemaal
niet? Er is wel iets. Misschien een
waakvlammetje. Het hoeft maar
open gedraaid te worden. 
Door wie? Ach, tijd genoeg om
daar over na te denken. 
Let wel, oktober 2016 is royaal te
laat, gezien het tempo waarin over
het algemeen gedacht wordt. 
Dit gaat niet allemaal digitaal …
Laat het vooral niet gebeuren. 
Zorg er zelf voor!

‘Emes’ 

Weth. Sangersstraat 7   
6191 NA Beek
tel.: 046-4375353

EUROGARANTIEBEDRIJF

Bij kleine krasjes  
en grote               ...
Het adres voor vakkundig en snel schadeherstel

crashes SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN

www.autoschadejosbogman.nl

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden 
en hele waarheden. 
Van mensen 
die iets weten
en die denken 
iets te weten. 
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Zo, de carnavalsperikelen zijn weer achter de rug.
Tijd om vooruit te kijken.
Tijd om eens aan vakantie te gaan denken.
Dat komt goed uit!

Van 30 april t/m 6 mei gaat de Baton
Rouge Band on Tour, en jij kunt mee!

We gaan lekker een weekje naar een lente-achtig Filzmoos in
het Salzburgerland.
Tijdens deze reis zal niet alleen de Baton Rouge Band 
verschillende optredens verzorgen, maar ook plaatselijke 
muzikanten.

We verblijven deze week op basis van halfpension in hotel
Bisschofsmütze, een mooi welness hotel met lekker eten en
een zwembad en sauna!

Tijdens deze week zullen we ook proberen wat lokale cultuur
op te snuiven door bijvoorbeeld op 1 mei de mei-denplaat-
sing in het dorp bij te wonen.
Ook staan er leuke uitstapjes op het programma.

Nieuwsgierig maar nog niet overtuigd?
Kom dan zaterdag 27 februari om 20:30  uur naar 't Auwt
Patronaat.

Baton Rouge Band
op de paasveemarkt

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 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

Het adres voor:Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Huishoudtextiel
Beenmode Baby kado artikelen 
Foundation

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur

dinsdag gesloten

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

Op zondag 13 maart is weer de jaarlijkse paasveemarkt.
Een groot evenement bekend binnen en buiten Beek.

Ook de Baton Rouge Band zal hier dit jaar een bijdrage
aan leveren.

Tussen  13.00 uur en 16.00 uur zal de Baton Rouge Band
spelen op de binnenplaats van Ron Martens,

Burg. Janssenstraat 44
(voormalige boerderij van de familie Vroemen).

Niet alleen de Baton Rouge Band is hier aanwezig maar ook
verschillende kunstenaars zullen hier laten zien wat

ze allemaal in huis hebben. 
En dit allemaal natuurlijk zonder entree!

We zien jullie graag op 13 maart !

Baton Rouge Band
on Tour!

Deze avond verzorgen wij een informatieavond over deze 
geweldige reis.
We zullen foto’s laten zien, informatie geven en vragen 
beantwoorden.

Heb je je plek in de bus al gereseveerd?
Dan ben je natuurlijk van harte welkom op deze avond!

Heb je gewoon zin in een gezellige avond met gezellige 
mensen, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
Wie weet, lijkt het je zo leuk dat je toch besluit mee te gaan.

Tot 27 februari!
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Tussen de Kerst en Nieuwjaar werd voor
de 36e maal het Carlton Youth
Tournament gehouden.
Een prestigieus badmintontoernooi met
topbadmintonners uit liefst 25 landen.
In diverse sporthallen werd dit groot
spektakel gespeeld, waaronder ook
sporthal de Haamen in Beek.

De finales waren in sporthal In de
Biessen Hoensbroek, de thuishaven van
organiserende vereniging BC Victoria.

In de strijd onder 11 jaar wist de 10-jari-
ge Famke Wouters uit Neerbeek de aan-
dacht op zich te vestigen met niet ver-
wachte prestaties.
In de meisjes-dubbel en mixdubbel wist
ze met gelegenheidspartners toch fraai
de kwartfinales te bereiken.

Nog groter was het succes van Famke
in het enkelspel.
Ze versloeg gerenommeerde en hoog
geplaatste meisjes uit Frankrijk, België
heel gedecideerd en wist tot verbazing
van vele insiders met fraai en gedegen
spel de finale te bereiken.
De finale tegen landgenote Chloe Li ver-
liep heel spannend, maar uiteindelijk
moest Famke de winst aan haar rivale
laten.

Maar bewondering en respect voor haar
prestatie was er alom voor de puike
prestaties van Famke.

Toch kwam de prestatie van Famke
Wouters niet helemaal als een verras-
sing.
Zo stond ze begin 2015 als 9-jarige zelfs
inde finale van het Limburgs Kam-

pioenschap en wist ze al diverse toer-
nooien te winnen.
Tijdens de Jeugd Ranglijsttoernooien
van 2014-2015 wist ze meerdere toer-
nooien te winnen en won ze met grote
overmacht het totaalklassement over
deze jeugdtoernooien. Niet vreemd is
het dan ook dat in huize Wouters aan de
Aldenhofstraat in Neerbeek een rijk ge-
vulde prijzenkast van Famke staat te
pronken.

Famke speelt overigens bij BC Victoria
in Hoensbroek en met haar team speelt
ze in de competitie onder 15 jaar en ook
hier staat Famke haar mannetje en het

team staat mede door haar inbreng riant
aan de leiding in die klasse.
Niet vreemd dan ook dat Famke al enige
tijd deel uit maakt van het talentenplan
van de badmintonbond, waarvoor ze
eenmaal per maand naar de centrale
training op het Olympisch sportcentrum
Papendal bij Arnhem moet reizen.

Dat Famke er alles aan doet om succes-
vol te zijn en te blijven, moge blijken uit
het feit dat ze viermaal per week van
Neerbeek naar Hoensbroek moet reizen
om telkens twee uur intensieve training
te doen, bij haar club Victoria, maar ook
bij de Badmintonschool Limburg.

Succes voor badmintontalent
Famke Wouters uit Neerbeek

schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

- gezichtsbehandelingen 
- microdermabrasie
- harsen/waxen
- mesotherapie 
- pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjes-
bloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25  
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

BURG. JANSSENSTRAAT 5  -  BEEK  -  046 - 428 00 50

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires 
en Kado

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas
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Op zondag 20 maart 2016 or-
ganiseert het wandelcomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
haar jaarlijkse Lentetocht. De rou-
tes van 8 - 12 - 19 en 25 km gaan
zoveel mogelijk door natuur en
over onverharde paden. Echter, na
een lange winterperiode worden
de ergste modderpaden verme-
den. Dit jaar lopen alle routes gro-
tendeels aan de zuidkant van de
autobaan A76, vooral door holle
wegen en langs grote, eeuwen-
oude carréboerderijen. Op alle af-
standen is gezorgd voor binnen-
rustplaatsen met toiletten.

Startplaats:
Multifunctioneel Centrum ‘t Raodhoes
Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek

Starttijden:
07.00 – 11.00 uur: 25 km
07.00 – 12.00 uur: 19 km
07.00 – 14.00 uur: 12 en 8 km
Het startlokaal sluit om 17.00 uur. 

Inschrijfgelden:
€ 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor de overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
Kinderen onder 14 jaar gratis, 
mits onder begeleiding.
IVV stempel aanwezig.

Op startplaats en controles 
consumpties tegen wandelaarsvriende-
lijke prijzen. 

Let op: s.v.p. niet op de stoep parkeren.
Gebruik toegestane parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid: 

- Met de auto via de A76 afrit 3 en be-
wegwijzering volgen.

- NS-station Spaubeek op 15 minuten
loopafstand tot startlokaal.

- NS-station Sittard en Veolia buslijn
112 tot Geleen, daarna lijn 49 tot
halte kerk Spaubeek op 5 minuten
loopafstand tot startlokaal.

Voor inlichtingen: 
Hub Stevens 046-4433490

Tot ziens in Spaubeek op
zondag 20 maart 2016!

www.fanfarespaubeek.nl
www.facebook.com/fanfarespaubeek 

Lentetocht te Spaubeek
Vandaag is de eerste Gemeenteraads-
vergadering van het jaar 2016. 
Een nieuw college dat al in november
2015 is aangetreden en in de raadver-
gadering van december aangaf dat zij
de toen te behandelen en beschikbare
programmabegroting 2016 mede i.v.m.
Bestuurlijke verplichtingen alleen tech-
nisch zou goedkeuren, maar financieel
zou de Programmabegroting 2016
samen met de 1e Be-rap 2016 moeten
wachten tot de ‘januari- vergadering’,
want dan dragen beide documenten /
boekwerken het DNA van het huidige
college. 
De voorzitter is blijkbaar zijn hamer
kwijt want via ‘verbale decibellen’
wordt iedereen tot de orde geroepen
en kan de vergadering ‘nieuwe stijl’
geopend worden. 
Nieuwe stijl betekent in dit geval dat
regels zijn ingesteld t.a.v. de proce-
dure gedurende de gemeenteraadver-
gadering. 
Zo zal er gesproken worden vanaf een
apart spreekgestoelte, de debatten
vanaf die plaats met staande deelne-
mers worden daar gevoerd en dient
men te interrumperen vanaf een daar-
voor speciaal bestemde staande mi-
crofoon. 
Deze ‘heide sessie procedure’, de oor-
sprong ligt op de heide-sessies en
wordt geleidelijk ingevoerd met van-
daag het begin van het gebruik van
een apart spreekgestoelte. 

Vanavond staan er na de Opening
nog altijd 12 agendapunten ‘op de lat’
en het zal, gezien de aard en variatie
van de onderwerpen, een hele toer
worden om deze binnen de gestelde
eindtijd ±23.00 uur te verwerken. 

Maar ze gaan ervoor. 

Tribunes  

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

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw
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Eerst echter nog even aandacht voor
bloemen– huldiging voor het raadslid Rob
Schwillens die vandaag twaalf en een half
jaar als Gemeenteraadslid actief is. 

Dan na een korte schorsing komt Agen-
dapunt 2; spreekrecht burgers en is
gereserveerd voor Mevr. Hélène Lambie
die haar bezorgdheid komt uiten en vra-
gen heeft over de voorgenomen hervor-
ming van het bibliotheekbeleid in de
Gemeente Beek. Ze geeft aan dat even-
tuele hervormingen ‘veel haken en ogen
hebben’ en het onderbrengen van de bi-
bliotheek in de basisscholen in Beek niet
altijd strookt met bepaalde wetten. Om
de ernst van haar betoog te onderschrij-
ven maakt ze van de gelegenheid ge-
bruik om de burgemeester hierbij het
éérste burgerinitiatief van de Ge-
meente Beek aan te bieden met als titel;
Samen werken aan het toekomstige
bibliotheekwerk Gemeente Beek.
Na dit toch wel ‘historisch’ moment gaan
we verder met het opschonen van de
agenda en verdwijnen de agendapunten
4 t/m 9 onder (ja waar is de hamer?)
vuist op tafel. We zullen ze even benoe-
men; agendapunt 4, Vaststellen beslui-
tenlijst van de raadsvergadering van 17
december 2015. Lijkt duidelijk. 
Agendapunt 5; vaststellen bestem-
mingsplan “Herbestemming groeve
Spaubeek. – 2015” Plan heeft de wette-
lijke periode ter inzage gelegen en nie-
mand heeft bezwaar aangetekend.
Agendapunt 6; modelverordening kwali-
teit vergunningsverlening, toezicht en
handhaving (VTH).De overheid wil met
gemeentes en provincies samen werken
aan de uitvoering van het omgevings-
recht. 
Agendapunt 7; Kredietvotering maatre-
gel wateroverlast Soppestraat. Krediet
voor de aanleg van een roostergoot in de
Soppestraat tegen de wateroverlast bij
zware regenval. 
Agendapunt 8; Agressieprotocol Ge-
meente Beek. Protocol hoe te handelen
bij agressie tegen overheidsmedewer-
kers en politieke ambtsdragers. 
Agendapunt 9; voorstel tot wijziging van
de AVP= Algemene Plaatselijke Verorde-
ning 2015 ( 1e wijziging). Wijziging van de
schenktijden en verstrekkingen van alco-
holhoudende drank bij paracommerciële
rechtspersonen bijv. Sportkantines.
Agendapunt 10; controleprotocol
nieuwe taken WMO en jeugdzorg en
participatiewetgeving was gedoemd
tot een hamerslag, maar is later toege-
voegd aan de bespreekpunten. 
De fractie PB maakt als eerste gebruik
van het speciale spreekgestoelte en

vraagt wat de specifieke problemen zijn
als een controle eventueel wordt nagela-
ten? En of de financiële administratie van
de Gemeente moet worden ingescha-
keld. 
Zij dient twee amendementen in;
1)vraag aan de Raad om een onderzoek
te doen naar de mogelijkheid van een re-
gionaal woonbedrijf en 2) de Raad laten
overwegen de vermindering van de post
Onvoorzien met € 100.000, - terug te
draaien. 
De fractie VVD heeft het over de audit-
commissie die veel werk heeft aan con-
troles etc. 
De wethouder financiën is bezorgd over
de vele nieuwe wetgeving die in het
kader van ondermeer de WMO over de
Gemeenten wordt uitgestort. De wetten
moeten beheersbaar blijven; 2015 was
een probleemjaar, 2016 en 2017 worden
de jaren waar men zich nu op moet fo-
cussen om alles op rails te krijgen en te
houden. De financiële administratie van
de Gemeente moet goed en informatief
zijn. Het Rijk verzorgt op een reguliere
wijze de accountant controle. 
Agendapunt 11 de Raad van Beek, een
initiatief voor vervolg in functioneren
en structuur van de Raad; de fractie
BBB-NDB roemt de bijeenkomsten ‘op
de heide’ en zegt dat men geen beter
moment om te starten had kunnen uit-
zoeken; een nieuw jaar, nieuwe bezetting
in het College en in de Raad. Tijd voor
verandering die zich nu al manifesteert in
het gebruik nemen van een centraal
spreekgestoelte. 
Fractie CDA zou het jammer vinden als
‘de hei’ niets zou bijdragen aan het beter
functioneren van de Raad. 
Dan gaan we verder naar hét agenda-
punt van de avond, nummer 12; Colle-
geprogramma Samen Bouwen en 1e

Bestuursrapportage 2016. 
1e termijn Afgesproken wordt dat inter-
rupties geoorloofd zijn. 
De fractie PB bijt de spits af in de 1e ter-
mijn. Ze stellen dat het College Pro-
gramma Samen Bouwen een stuk is
zonder visie en zonder ambitie. Er wordt
meer bezuinigd dan uitgegeven en de
verlaging van de post onvoorzien is on-
verstandig. De subsidie relatie met PIW
(Partners in Welzijn) wordt in 2019 opge-
zegd en dan gaat de Gemeente eigen
welzijnswerkers in dienst nemen. 
Ook het Kernenbeleid wordt in hun bele-
ving gereduceerd tot ‘groen en verkeer’
en het knelpunten budget voor rotte
plekken in Beek wordt ten onrechte tot
kosten voor de Gemeente gebombar-
deerd. 
De fractie BBB-NDB volgt en noemt het

Collegeprogramma een zeer gewogen,
zorgvuldig en gedetailleerd. 
Het is continuering van bestaand beleid.
De fractie SBB heeft nog altijd proble-
men dat de burgers van Beek de ge-
meentelijke mededelingen ‘alleen’
digitaal kunnen ontvangen. De aandacht
voor ouderen is in het College- pro-
gramma minimaal en de voorzieningen in
de bibliotheek dienen te worden voort-
gezet. Ze blijft grote moeite hebben met
de geregelde horeca werkzaamheden in
het Gemeentehuis. 
De fractie CDA geeft een compliment
voor voorliggend College Programma
maar is bezorgd over de overschrijdingen
bij het project Landgoed de Haamen en
vraagt zich af of de investeringen exploi-
teerbaar zijn. 
Verder hun landelijke principe ; de sa-
menleving, niet de overheid en vliegt de
aandacht voor  MAA ook nog even langs. 
De fractie VVD gaat de rij sluiten en
noemt het programma een gedegen do-
cument. Ook hier zorgen over overschrij-
ding van het budget bij Landgoed de
Haamen. De rotte plekken in de open-
bare ruimten zijn een doorn in het oog en
verdienen aanpak. Het bibliotheek beleid
moet een goede service geven en toe-
gankelijk zijn. 
Alle wethouders komen beurtelings
naar het spreekgestoelte om de vragen
en opmerkingen uit de diverse raads-
fracties te beantwoorden en/ of toe te
lichten. 
Onder druk van de tijd, (23.00 uur is
‘standaard’ de absolute eindtijd van een
gemeenteraadsvergadering) wordt het
tempo opgevoerd. Dat dit misschien ten
kosten van de kwaliteit kan gaan wordt
op de koop toe genomen. 
Om twee minuten voor elf wordt er zelfs
nog een schorsing aangevraagd en ge-
honoreerd. 
Het is even een rommelige fase van de
vergadering omdat PB ook nog kenbaar
maakt beide Amendementen in te trek-
ken. 
Ruim na de tijdgrens wordt er dan via
stemming agendapunt 12 College pro-
gramma 2015-2018 en 1e Bestuursrap-
portage  2016 aangenomen. 

Na de afsluiting veel opgeluchte gezich-
ten bij de coalitie. 
Al snel neemt de waarnemend voorzitter
de regie in handen en richt zich tot de
huidige voorzitter en tevens (plaatsver-
vangend burgemeester) Frans Weekers.

Deze vergadering is zijn laatste raads-
vergadering en de Raad neemt alvast af-
scheid van hem.

  Plebes IIXXX-I- MMXVI George Stevens
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Fanfare St. Caecilia
Spaubeek viert in 2016
haar 150-jarig 
bestaansfeest. 

Vanaf heden voert
Fanfare St. Caecilia
Spaubeek een nieuw,

modern logo, dat in 2016 vergezeld wordt
van een wimpel, in verband met het 
150-jarig bestaansfeest. 

2016 Zal in het teken staan van het 150-jarig be-
staansfeest, met meerdere activiteiten. Houdt u
hiervoor de Nuutsbaeker en de weekbladen in de
gaten. Tijdens het jubileumweekend, dat van 8
t/m10 juli plaatsvindt, worden de leden nieuwe uni-
formen aangeboden en wordt de nieuwe uitstraling
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek compleet. 
Noteer alvast de data van de volgende activiteiten

in 2016:
- 20 maart: Lentetocht, vertrekken vanaf 

MFC ’t Raodhoes van 7.00-14.00 uur voor de 
afstanden 8 – 12 – 19 – 25 km

- 14 april: Kienavond in MFC ’t Raodhoes, zaal
open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

- 23 april: productie Fanfare St. Caecilia en Dance
Studio Fame, sporthal de Haamen Beek, 19.00 u.

- 24 april: productie Fanfare St. Caecilia en Dance
Studio Fame, sporthal de Haamen Beek, 15.00
uur

- 8 t/m 10 juli: jubileumweekend, 
met aanbieden van de nieuwe uniformen
(receptie zondag 10 juli)

- 27 augustus: Kwajongconcours, 
inschrijven v.a. 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

- 28 augustus: Zomer-Wandel-Festival: 
zomerwandeling en een puzzeltocht, 
na afloop een gezellig feest met muziek, eten en
drinken en een groot springkussen

- 3 december: galaconcert

Meer info volgt gedurende dit jaar. 

150 jaar 
Fanfare St. Caecilia

Spaubeek

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

18 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 februari Jubileumreceptie 30 jarig bestaan toneelver. “Sjpaubik Sjpeelt” M.F.C. t’Roadhoes, 

Musschenberg 101 te Spaubeek, aanvang 20.00 uur 
21 februari Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur Gastkoor Choir of Voices
21 februari Schietconcours windbuks voorjaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 en 28 febr. Toneeluitvoeringen Sjpaubik Sjpeelt, M.F.C. t’Roadhoes, Musschenberg 101 te Spaubeek  
+ 5 en 6 mrt. aanvang 20.00 uur 
5 maart Concert van Dire Straits coverband 20.00 uur, Asta Cultuurcentrum 
13 maart Paasveejaarmarkt Beek
16 maart ”Wij zijn er ook voor anderen”, avond verzorgd door KVG Limburg. 

Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
17 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 maart Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur Gastkoor Cosi Cantare
20 maart Lentetocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek, 07.00-14.00 uur vertrekken vanaf 

MFC ‘t Raodhoes Spaubeek. 8-12-19-25 km
31 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
4 t/m 7 april Zomerkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
9, 10, 15, 16 Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ speelt ‘Pension du Lac’
en 17 april in het Asta Cultuurcentrum in Beek om 20.00 uur
13 april Lezing over voeding door de heer Van Wersch. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
14 april Kienavond Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes, 

zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
21 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
23 en 24 april Productie Fanfare St. Caecilia Spaubeek en Dance Studio Fame, 

Sporthal de Haamen Beek, 19.00 uur 
23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van  

het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"
27 april Queensparade Beek
28 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
4 mei Lezing: Humor in de Klassieke muziek door de heer M. Wiche. Aanvang 19.30 uur 

in ’t Auwt Patronaat.
5 mei Konings Vogelschieten Schutterij St. Laurentius Spaubeek
19 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29 mei Processie St. Martinusparochie Beek, 10.00 uur
11 juni Jubileumconcert Gemengd Koor Neerbeek b.g.v. van het 60-jarig bestaan van 

Gemengd Koor Neerbeek met medewerking van Afrika-koor Kwimba Zabula. 
Gemeenschapshuis Oos Heim, 20.00 uur. Toegang gratis.

12 juni 23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
16 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
30 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
8 t/m10 juli Jubileumweekend 150 jaar Fanfare St. Caecilia Spaubeek met aanbieden nieuwe 

uniformen (receptie 10 juli)
7 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
27 augustus Traditionele Kelder Zolder Markt. Tijdstip: 8.00 - 17.00 uur.
27 augustus Kwajongconcours, Hobbelrade 68 Spaubeek, aanvang 20.00 uur,  inschrijven v.a. 19.30 uur.
28 augustus Zomer-Wandel-Festival, Hobbelrade 68 Spaubeek
11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij St. Laurentius Spaubeek
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
25 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
5 oktober Andalusië, lezing verzorgd door Cuna. Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
9 oktober Najaarsconcert met zang en dans in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur
19 oktober Lezing over allergie verzorgd door mevrouw Yola de Vries. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
20 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
27 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
30 oktober 30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka
31 okt. t/m 3 nov. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek
2 november Lezing over Sinterklaas door mevrouw Annie Schreuder. Aanv. 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
18 december Kerstconcert in Asta Cultuurcentrum. Tijdstip nog niet bekend.

Evenementenrooster 

2016
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Deze landelijke compostactie wordt alweer voor de 

negende keer gehouden.

Inwoners bedankt
Al een groot aantal jaren bieden inwoners hun groente-,

fruit- en tuinafval en ook groenafval (zoals snoeihout, 

takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Voor veel

mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld.

Attero en de gemeente Beek bedanken daarom graag

deze inwoners voor hun inzet. Het scheiden van organisch

afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu.

Als dank stellen zij tijdens de Landelijke Compostactie 

gratis compost beschikbaar. 

Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn. De actie is

eenmalig en op = op. 

De compostactie is voor 

iedereen; dus ook voor 

inwoners van een wijk,

straat of flat waar gft- of

groenafval niet gescheiden

wordt ingezameld.

Goed voor de tuin: 
natuurlijke balans
Compost is perfect voor 

gebruik in de tuin. Deze 

natuurlijke bodemverbeteraar

voedt de bodem en 

stimuleert de groei van bloe-

men en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbe-

tert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor

een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke

balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost

geschikt voor alle tuinplanten.  Meer informatie over het

gebruik van compost in sier- of moestuin is te lezen op

www.atterocompost.nl – klik hierbij op ‘Info consumenten’.

Goed voor milieu én portemonnee!
Compost is een echt kringloopproduct en legt CO2 vast in

de bodem. Door het gebruik van compost helpt u dus mee

in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Naast compost haalt Attero ook duurzame energie uit gft-

en groenafval. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas,

bron voor productie van groene

stroom en groen gas. Ook maakt

Attero van de houtachtige delen

duurzame biobrandstof. Deze 

biobrandstof wordt gebruikt in

speciale energiecentrales voor

het maken van groene stroom.

Composteren is daarnaast 

een voordelige manier voor het 

verwerken van gft- en groen-

afval. Dat scheelt in de kosten.

Voldoende stimulans om gft- en

groenafval goed gescheiden te

blijven aanleveren! 

Zaterdag 19 maart 2016: Gratis compost 
Inwoners van de gemeente Beek kunnen op 19 maart op vertoon van een legitimatiebewijs of
milieupas tussen 9.00u en 13.00u gratis compost ophalen bij het Bedrijfsgebouw aan 
De Haamen 3 in Beek.  Met deze actie bedanken de gemeente Beek en Attero de inwoners voor
hun inspanning gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. Attero maakt daar compost van.
Een echt kringloopproduct, want organisch materiaal van de bodem komt weer terug in 
diezelfde bodem.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.
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Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen?
U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke

belastingen en waterschapsbelastingen van BsGW tot nog

toe schriftelijk, per post.  Steeds meer mensen activeren

hun account op MijnOverheid.nl. 

Daardoor ontvangen zij het aanslag-

biljet niet meer schriftelijk, maar digitaal

in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Aanmelden is snel en eenvoudig 

geregeld. Digitale verzending biedt

vele voordelen; uw gegevens in 

MijnOverheid zijn veilig, altijd beschik-

baar en u en wij besparen op kosten. 

U levert daardoor een positieve 

bijdrage aan een beter milieu. Ervaar

het zelf en activeer uw account met uw

DigiD op MijnOverheid.

Wachttijd aan de telefoon? 
Regel uw belastingzaken online
Omdat in dertig gemeenten in Limburg

aanslagen bezorgd worden in de laat-

ste week van februari, kan het erg druk

worden aan de telefoon bij BsGW. 

Het advies is dan ook om niet te bellen,

maar digitaal te reageren. De website

van BsGW kent geen wachttijden.

Uw persoonlijke belastingzaken regelt

u snel en gemakkelijk via uw persoon-

lijke pagina op onze website. 

Log in met uw DigiD. U kunt er onder

andere uw aanslagen raadplegen, uw

rekeningnummer wijzigen, automati-

sche incasso afgeven, bezwaar

maken, taxatieverslagen inzien, een

kwijtscheldingsformulier aanvragen en

veel meer zaken digitaal regelen.

Wilt u desondanks telefonisch contact,

houd dan rekening met mogelijke

wachttijden of bel enkele dagen later

nadat u het aanslagbiljet heeft 

ontvangen. 

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u

belt. U kunt via de telefoon ook formulieren bestellen 

zonder tussenkomst van een medewerker, 24 uur per dag

7 dagen per week.

Aanslagbiljet 2016 gemeentelijke 
belastingen én waterschapsbelastingen
In de laatste week van februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet met de 
gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Beek werkt immers samen met 
29 andere Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen samen in BsGW op het
gebied van belastingheffing  en -inning. 
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Themabijeenkomsten voor mantelzorgers
Beek, 2016

Februari

Mantelzorgthema: 
Informatie rondom veiligheid in en om het huis

Senioren blijven langer in hun woning wonen. Hoe kun je

ervoor zorgen dat dit op een veilige en verantwoorde 

manier gebeurt? Voor deze bijeenkomst hebben wij 

gastsprekers uitgenodigd om u preventieve en praktische

informatie te verstrekken. U krijgt onder meer tips met 

betrekking tot inbraak- en brandbeveiliging en de babbel-

truc, maar ook algemene informatie over bijvoorbeeld 

aanpassingen in huis / hulpmiddelen.

Wijksteunpunt Franciscus
Om de Toren 1 Beek

Donderdag  25 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur.

MFC ’t Raodhoes
Musschenberg 101 Spaubeek

Maandag 29 februari  van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Mantelzorgthema: Lotgenotencontact

Mantelzorgers kunnen onder het genot van een kopje 

koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich

afzetten. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende dan

bent u van harte welkom. U kunt tijdens deze bijeenkomst

uw ervaringen uitwisselen.

MFC Molenberg
Molenstraat 158

Woensdag 24 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Maart

Mantelzorgthema:  
Belastingdienst, vergoedingen etc.

Informatiebijeenkomst over de ondersteuningsmogelijkhe-

den mantelzorg. Denk hierbij aan welke mantelzorgkosten

mag ik aftrekken?  Welke verzekering sluit het beste aan

bij mantelzorgers? Aanvullende verzekering gericht op res-

pijtzorg? TOG; tegemoetkoming voor onderhoudskosten

thuiswonende gehandicapte kinderen. Belastingaftrek van

specifieke zorgkosten.

Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9 Neerbeek

Woensdag 16 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Vooraf aanmelden voor alle bijeenkomsten is
wenselijk maar niet verplicht. U bent altijd
welkom als u zorgt voor een ander.

U kunt zich vanaf vandaag telefonisch aanmelden of

rechtsreeks aanmelden voor een themabijeenkomst op

onze website.

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen

met:

Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens, 

Partners in Welzijn - Steunpunt Mantelzorg WM

Telefoon: 046-4575700/ e-mail: mantelzorg@piw.nl

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg WM-Beek van Partners in Welzijn diverse
themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Beek. 
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Met dit project willen we mantelzorgers, woonachtig in

de Gemeente Beek, ondersteunen. Dit project is 

opgezet omdat het Steunpunt Mantelzorg-WM in Beek

geregeld vragen krijgt om incidenteel  te ondersteunen

bij een praktisch probleem. Deze ondersteuning 

gebeurt door vrijwilligers die zich betrokken voelen bij

dit project. Hierdoor kunt u als mantelzorger even een

kleine adempauze nemen en weer energie opladen om

te zorgen voor uw zorgvrager. Met de ondersteuning

die de vrijwilliger kan bieden wordt onder andere 

bedoeld:

- Incidenteel (enkele uren) de zorgvrager bezoeken

waardoor de mantelzorger iets kan doen voor 

zichzelf.

- Incidenteel de mantelzorger helpen bij een 

vervoersprobleem.

- Incidenteel de mantelzorger ondersteunen als hij/zij

niet in staat is om de zorgvrager te helpen door bv

ziekte.

Onder leiding van onze vrijwilligster Peggy van den Ham

wordt dit project gecoördineerd. Zij wordt ondersteund door

Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens van Steunpunt

Mantelzorg van Partners in Welzijn. 

Coördinator Peggy van den Ham stelt zich voor:
Ik ben nu 41 jaar en woon sinds 2,5 jaar met veel plezier in

de gemeente Beek. Ik heb altijd in de zorg gewerkt, als

verpleegkundige en als vrijwilliger. Nu ben ik als vrijwillig

coördinator betrokken bij dit project en komen de vragen

van mantelzorgers over een ondersteuningsbehoefte 

(telefonisch of via de e-mail) bij mij binnen. Vervolgens ga

ik kijken of deze vraag past binnen ons project en of er een

vrijwilliger beschikbaar is om u als mantelzorger te helpen.

Als de vrijwilliger is geweest, vindt er nog een 

terugkoppeling plaats om te bekijken of alles naar wens is

gegaan en of er nog aandachtspunten zijn.

U kunt contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg 

WM-Beek 046-4575700 of kijk op onze site 

www.steunpuntmantelzorg-wm.nl voor rechtstreeks contact

met Peggy van den Ham als u een vraag heeft voor 

Praktische Hulp Mantelzorg Beek. U kunt uw vraag ook

stellen via  e-mail phmzbeek@piw.nl.

Voor alle overige vragen over mantelzorg kunt u terecht bij

het Steunpunt Mantelzorg-WM. 

Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens 046-4575700, 

mantelzorg@piw.nl. 

Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek
Wellicht heeft u al iets vernomen van het nieuwe project dat Steunpunt Mantelzorg-WM Beek 
in 2016 gaat starten. Dit project heet: “Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek”.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Gemeente Beek Informatiepagina | februari 2016
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Van links naar rechts: Maarten Wehrens Steunpunt Mantelzorg, Peggy van den Ham vrijwillig coördinator PHMZ, 
Astrid Vermeulen Steunpunt Mantelzorg
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Waarderingsregeling voor mantelzorgers die in 2015
zorg verleenden is verlengd
De gemeente Beek vindt het belangrijk om mantelzorgers

te waarderen. Mantelzorgers worden vaak zwaar belast,

doordat zij de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht

overnemen. Daarom heeft de gemeente Beek in 2015 een

tijdelijke regeling getroffen om mantelzorgers van cliënten

die woonachtig zijn in de gemeente Beek en in 2015 zorg

aan hen hebben verleend, een blijk van waardering te 

verstrekken. 

Aangezien de gemeente hiermee echter minder 

mantelzorgers heeft bereikt dan was verwacht en er 

daardoor nog budget over is, heeft het 

college de regeling verlengd tot 1 mei

2016. De individuele mantelzorg-

waardering 2015 betreft een

geldbedrag per mantel-

zorger. Dit houdt in dat 

degene voor wie in 2015

gezorgd is en woonach-

tig is in de gemeente

Beek, zijn of haar

mantelzorger kan

voordragen voor een

individuele mantel-

zorgwaardering ter

hoogte van een 

eenmalig bedrag van 

€ 100. De aanvraag

hiervoor dient uiterlijk op

30 april 2016 door de ge-

meente te zijn ontvangen. 

De doelgroep voor deze regeling is

breed. Niet alleen cliënten met een 

indicatie op grond van de Wet maatschappelijke onder-

steuning komen voor de regeling in aanmerking, maar ook

bijvoorbeeld cliënten met een indicatie op grond van de

Wet langdurige zorg of de Jeugdwet. 

In deze regeling, die te vinden is op

www.gemeentebeek.nl, staan de criteria genoemd om in

aanmerking te komen voor een individuele mantelzorg-

waardering over 2015. 

Momenteel wordt nog onderzocht op welke wijze de 

gemeente Beek mantelzorgers wil waarderen in 2016 en

verder. 

Meer informatie en aanvragen
De regeling is te raadplegen via

www.gemeentebeek.nl. U kunt een

individuele mantelzorgwaardering

2015 aanvragen via het 

“Aanvraagformulier individuele

mantelzorgwaardering 2015”.

Dit formulier is te verkrijgen

bij het gemeentehuis of te

downloaden op 

www.gemeentebeek.nl. 

Het ingevulde formulier

stuurt u samen met de 

gevraagde bewijsstukken

naar de gemeente Beek. 

Uw aanvraag wordt dan in 

behandeling genomen. 

Heeft u vragen, neem dan contact op

met de gemeente via 

046 – 43 89 222.

Regeling voor een financiële bijdrage voor
uw mantelzorger verlengd
Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en intensief hulp aan familie of vrienden die zorg nodig
hebben. Vaak doen mensen dat uit liefde en betrokkenheid voor
degene voor wie zij zorgen en zonder dat daar iets tegenover
staat. Tot 1 januari 2015 bestond er de landelijke regeling 
‘Mantelzorgcompliment’. Degene die zorg ontving van een 
mantelzorger, kon voor zijn of haar mantelzorger een financiële
bijdrage aanvragen bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB).
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 
de waardering van mantelzorgers.
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Beweegmarkt en fitheidstest

Komende week vindt de fitheidstest en beweeg-

markt plaats. Op de beweegmarkt maakt u kennis

met diverse aanbieders op gebied van sport, 

bewegen en gezondheid. Indien u bent aangemeld

voor de fitheidstest heeft u een brief ontvangen met

het tijdstip waarop u wordt verwacht. Indien u zich

niet heeft aangemeld en wel interesse heeft kunt u

contact opnemen met Judith van Veen. 

De beweegmarkt kunt u zonder aanmelden (gratis)

bezoeken.  Datum: donderdag 25 februari 17.30 -

22.00 uur en vrijdag 26 februari 9.00 - 15.00 uur.

Contact: Judith van Veen, 046 – 43 60 180.

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

Judith van Veen via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 

Op 1 mei 2014 heeft de provincie Limburg een 

ontgrondingvergunning verleend voor het ontgronden van

de laatste twee percelen in groeve Spaubeek door de firma

Bruls. Eén van de voorwaarden uit de vergunning is het

presenteren van een afwerkplan met daarin de eindsituatie

van de groeve na de afronding van de ontgrondingwerk-

zaamheden. Op 1 oktober 2015 en 1 december 2015 heeft

de firma Bruls het definitieve afwerkplan tijdens een 

informatieavond gepresenteerd. Op deze avonden is 

door aanwezige omwonenden aandacht gevraagd voor 

de overlast die wordt ervaren als gevolg van de vracht-

bewegingen, zoals modder- en stofoverlast en verkeers-

veiligheid. 

Tijdens de laatste informatieavond is voorgesteld om een

werkgroep op te richten die dient als klankbordgroep voor

de gemeente en de firma Bruls. Het doel is om gezamenlijk

tot goede oplossingen voor het zoveel mogelijk voorkomen

van de overlast te komen. 

Op 7 januari jl. en 18 februari jl. zijn de eerste werkgroep-

vergaderingen geweest. 

Indien u wilt meepraten in de werkgroep of u wilt via een

digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de

ontwikkelingen rondom de groeve dan kunt u zich 

aanmelden via info@gemeentebeek.nl. 

Eventuele klachten rondom de groeve kunt u ook melden

via info@gemeentebeek.nl of telefonisch laten registreren

via 046-4389222.

Werkgroep groeve Spaubeek opgericht
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in

Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046-428 80 60

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:

• Secretaris gezocht voor zwemvereniging Becha te
Beek (V1677)

Zwemvereniging Becha te Beek is op zoek per 1 april

naar een secretaris. De secretaris heeft de volgende

taken: In- en uitgaande post verzorgen, notuleren bij de

bestuursvergaderingen, centraal aanspreekpunt.

• Ondersteuning boodschappen voor vrijwilliger(st)er
gezocht (V1638)

Voor een bezoekster van het gemeenschapshuis zoeken

wij een vrijwillig(st)er die wekelijks op dinsdag of 

woensdag met deze mevrouw boodschappen kan doen.

Daarnaast op donderdagmiddag gezamenlijk van 

Neerbeek naar Beek de gemaakte maaltijden kan 

vervoeren en ondersteunen om  thuis in te vriezen. 

Een kopje koffie samen drinken is altijd gezellig.

• Docent Website maken bij CDL (Computer Doe- en
Leercentrum) in Beek (V1639)

Docent Website maken bij het CDL (Computer Doe- en

Leercentrum)  in Beek. U gaat werken voor 50 Plussers

die willen leren om een website te bouwen. 

Aan de te gebruiken software stellen we de eis dat deze

gratis moet zijn, en redelijk eenvoudig te gebruiken. 

U stelt zelf het cursistenboek en presentatie materiaal

(Powerpoint) samen en onderhoud dit.

• Cursusleider bloemschikken (V1672)

We gaan op zoek naar iemand die houdt van bloemen en

de natuur en graag een creatie maakt om van te genieten.

Hebt u die kennis en kunde in huis en wilt u dat over-

dragen aan anderen, dan maken we graag kennis met u.

• Penningmeester gezocht voor zwemvereniging Becha
te Beek (V1675)

Zwemvereniging Becha te Beek is op zoek per 1 april

naar een penningmeester. De penningmeester heeft de

volgende taken: Innen van contributie en toezicht daarop,

in- en uitgaven verwerken van de zwemvereniging, 

verantwoording afleggen binnen het bestuur over de 

in- en uitgaven, het laten uitvoeren van de kascontrole

door een kascontrole commissie, adviesfunctie aan het

bestuur ten aanzien van begroting per jaar
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www.makadobeek.nl

gezellig  boodschappen  winkelen  makkelijk  

weer
Altijd mooi

GRATIS
PARKEREN

Beleef  
Makado 
Beek
en kom langs!
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