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Hoe vaak hoort u het niet:
”Wat vliegt de tijd! Het is alsof
het steeds sneller gaat.”
Vreemd genoeg zijn we daar zelf
mede oorzaak van. Wie neemt nog
ergens rustig de tijd voor?
We staan weer aan het begin van een
nieuw jaar. Wat maken we er samen van?
Voor u ligt een nieuwe editie van de Nuutsbaeker.
Een ‘Blikvanger’ die even terug kijkt, maar vooral vooruit wijst.
We leven vanuit het verleden immers ook naar de toekomst.
Vergeet niet: We leven nu! Een kort carnavalsseizoen staat voor de deur.
Het staan heel wat activiteiten op de rol. Neem er kennis van voor
het te laat is.
Onze nieuwe burgemeester zal er zijn voor de volgende Nuutsbaeker.
U kunt met haar kennis maken op dinsdag 16 februari 2016 tijdens de
receptie. Hiervoor vindt u een uitnodiging op bladzijde 35.
Verder leest u dat er in Spaubeek een nieuwe vereniging is opgericht
en in het evenementenrooster staan al activiteiten tot in december van
dit jaar.
Ga er maar eens rustig voor zitten en neem de tijd
om hier kennis van te nemen.
Werp ook af en toe een blik op pagina 2 links
onderaan, want een deadline is vaak vlugger
voorbij dan u denkt.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier
met deze editie.

Gemeente info:

Wiel Heijnen, eindredactie
- Whatsapp buurtpreventie in Beek
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- Extra toezicht rond horeca en
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Inleveren kopij

Verschijningsdatum

24
21
20
24
22
19
21
18
23
20
25

21
20
17
22
19
17
18
16
20
18
22

januari 2016
februari 2016
maart 2016
april 2016
mei 2016
juni 2016
augustus 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016
december 2016

februari 2016
maart 2016
april 2016
mei 2016
juni 2016
juli (augustus) 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016
december 2016
januari 2017

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)

Probeer ook eens onze
heerlijke balkenbrij uit eigen worstmakerij
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Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van
€ 203 in Beek en € 556 in Spaubeek
opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor
hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op giro 5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

Scouting St. Martinus organiseert de 4e Hap en Stap
Op zondag 6 maart 2016 vindt inmiddels de 4e Hap en Stap plaats.
Wat begonnen is als een eenmalige activiteit is inmiddels uitgegroeid
tot een traditie. De hap en stap is een combinatie van een frisse
voorjaarswandeling door de mooie omgeving van Beek met culinaire
pauzeplaatsen, waar een hapje gegeten wordt.
Veel deelnemers zien we jaarlijks weer terugkeren, een teken dat het
steeds opnieuw weer in de smaak valt. De organisatie probeert ook
jaarlijks weer wat nieuws te verzinnen om de deelnemers voldoende
variatie te kunnen bieden. Zo is vorig jaar een ‘’mobiel restaurant’’
geïntroduceerd en dit jaar is er een nieuwe eindlocatie.
Vast onderdeel is een tombola, waarbij diverse culinaire prijzen,
variërend van een worst van 2 meter tot een dinerbon te winnen zijn.
Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.
Medio februari zullen in Beek op diverse plaatsen posters worden
opgehangen met aanvullende informatie, maar ook op de website
http://www.scouting-beek.nl is deze te vinden.
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’t Auwt Patronaat

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

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

Stichting verenigingsgebouw ’t Auwt Patronaat is al enkele
jaren bezig om ’t Auwt Patronaat draaiende te houden voor
de verenigingen en clubs die er gebruik van maken voor hun
activiteiten. De stichting probeert het gebouw zo goed mogelijk aan deze tijd te laten voldoen en heeft daar flink in geïnvesteerd. Ook het onderhoud van dit toch al meer dan 100
jaar oude gebouw blijft altijd een punt van aandacht. Dit kost
veel geld en elke gift of sponsoring is welkom.
Een deel van de inkomsten komt uit de huur die de stichting
ontvangt van de uitbaters Els Kevin en Hub Smeets die nou
anderhalf jaar het café en de zalen met plezier exploiteren. Zij
zorgen dat de verenigingen gebruik kunnen blijven maken
van de 8 kleine en grote zalen die ’t Auwt Patronaat maakt tot
dit voor vele clubs unieke gebouw. De uitbaters maken
goede afspraken over de gang van zaken in het gebouw en
zorgen dat u tijdens de pauze van uw activiteiten een versnapering kunt nemen. U kunt contact met hen opnemen om te
kijken of voor u ook nog een mogelijkheid bestaat om uw
activiteiten te ontplooien. Het stichtingsbestuur heeft hier
geen directe bemoeienis mee.
De zalen zijn geschikt voor kleine gezelschappen of tot activiteiten voor 250 personen. 2 van deze zalen zijn bijzonder geschikt voor het houden van feesten en partijen voor kleine
maar ook grote groepen.

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

046 437 7140
w w w . D I A R T d e s i g n . n l

Hub, Els en Kevin Smeets de uitbaters

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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Verenigingen en bands of muziekverenigingen zijn zeer tevreden over het gebouw en de
geboden faciliteiten, al is er altijd vraag naar verbetering van
het gebouw. Een lift blijft toch
op de verlanglijst staan omdat
de gemiddelde leeftijd van
leden toch steeds hoger wordt.
Kevin, Els en Hub verzorgen
ook graag uw koffietafel, vergadering, werklunch, feestje of
jubileum van de gepaste catering. Deze kan o.a. bestaan uit
huisgemaakte soep, pasteitjes,
pizza, tete de veaux, en natuurlijk broodjes en of vlaai.
Kijk op hun website
http://www.auwtpatronaat.nl/
of neem contact op via
auwtpatronaat@outlook.com of
bel : 0464372137

’t Auwt Patronaat 2015
In het café zijn al een dartclub
en er is eventueel een tafelvoetbalclub in oprichting, er is een
wedstrijdvoetbaltafel aanwezig.
Er staan natuurlijk ook met het
aanstaande carnaval diverse
activiteiten op het programma
waaronder de afsluiting van de
jeugdcarnaval en natuurlijk is ’t
Auwt Patronaat tijdens carnaval
gewoon open om met het gezin
of vrienden carnaval te vieren.
Stichtingsbestuur Uitbaters en
de verenigingen die actief zijn in
’t Auwt Patronaat heten u natuurlijk allemaal van harte welkom voor een activiteit of om
gewoon een gezellige avond in
’t café.
Tot ziens in ’t Auwt Patronaat.

Optreden Baton Rouge Band int ’T Auwt Patronaat

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)

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

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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2016
Vanuit een sprankelend Beek
gleden we een heel nieuw jaar
in!
Wat gaat het ons allemaal
brengen?
We kijken natuurlijk met gemengde gevoelens terug op
wat achter ons ligt. Ieder heeft
daar zijn eigen verhaal bij.
Maar nu verder, weer vooruit
naar wat komen gaat.
Een jaar vol veranderingen.
Na een kort carnavalsseizoen
zal onze nieuwe burgemeester
geïnstalleerd worden.
Voor het eerst in de Beekse
geschiedenis wordt dit een
vrouw.
Het heeft even geduurd,
maar dan…
In ieder geval al een hartelijk
welkom aan mevrouw Christine
van Basten-Boddin.
De afronding van de herinrichting van de Veldekelaan.
Waar zijn de fietspaden
gebleven in de aansluiting van
de Stationsstraat?
Wie gaat het groen daar
allemaal onderhouden?

Volgende fase in de ontkluizing
van de Keutelbeek. Waar gaat
ze naar toe? Hoe zullen we
haar zien, of niet?
De voltooiing van
Sportlandgoed De Haamen.
Het ligt er weliswaar goed bij,
maar hoe nu verder?
6
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Wij zijn natuurlijk
geen profeten en
daarom gaan we
het nieuwe jaar
onbevangen
tegemoet en
proberen er samen
van te maken wat
voor iedereen het
beste is.
In de beelden ziet u
hoe het was.
Met de drumband
van onze Koninklijke
Harmonie
St. Caecilia
marcheren wij vol
vertrouwen
nieuwsgierig
het nieuwe jaar in.
Zo hebben we hier
‘Beek in beeld’
aan het begin van
2016 in
een blik gevangen.
Foto’s: Loe Bergers
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BASISSCHOLEN IN BEEK
Basisschool Catharina Labouré,
Basisschool De Bron,
Openbare Basisschool De Kring,
Basisschool Spaubeek,
Basisschool St. Martinus
Stichting Kindante heeft in gemeente
Beek vijf basisscholen. Iedere school
heeft hetzelfde doel: kwalitatief goed
onderwijs bieden aan de leerlingen.
Maar iedere school heeft zijn eigen
werkwijze, identiteit en visie.
Het kiezen van een basisschool is
een belangrijke beslissing, die de komende acht jaar en zelfs nog na de
basisschooltijd van invloed is op uw
kind. Het gaat er om welke school
het best bij uw kind en uzelf als
ouder en opvoeder past. Wat u als
ouder een goede school vindt, hangt
af van uw persoonlijke criteria en met
welk doel u uw kind(eren) een basisschoolopleiding wil laten volgen.
Welke scholen zijn er in de gemeente
Beek?
Wat zijn hun schoolprofielen: waar
staan ze voor, waar zijn ze goed in?
En waar liggen ze in de gemeente?
Hoe gaat de aanmelding of kennismaking?
Meer informatie kunt u lezen in een
nieuw uitgebrachte folder. Hebt u
vragen over een school? U kunt dan
altijd contact opnemen met de betreffende school. Zij helpen u graag
verder. Of neem eens een kijkje op de
website van de school. Daar vindt u
uitgebreidere informatie.
Het is voor de scholen belangrijk om te
weten met hoeveel leerlingen op maandag 5 september 2016 gestart wordt.
Voor een goede planning in de groepen
1-2 is het belangrijk om zicht te hebben
op de instromers gedurende het school-

jaar. Ook is het goed om zicht te hebben
op het aantal leerlingen dat op 1 oktober
2017 de scholen bezoekt.
Indien uw zoon of dochter geboren is in
de periode juli 2012 – oktober 2013 en
dus vóór of op 1 oktober 2017 vier jaar
wordt, nodigen wij u vriendelijk uit om
een afspraak te maken op een van de
scholen met betrekking tot de aanmelding van uw zoon/dochter.

BASISSCHOOL
CATHARINA LABOURÉ

en relatie. We gebruiken eigentijdse methodes en zorgen voor variatie in ons aanbod.
We staan open voor nieuwe
inzichten en wat 21e eeuwse
vaardigheden van de leerlingen
van nu verwachten.
In professionele leergemeenschappen
werken leerkrachten samen aan reflectie
en verbetering van het onderwijs.
We zijn laagdrempelig voor ouders en
zien hen als onze educatieve partners,
waar we graag het gesprek mee aan
gaan.
Op Catharina Labouré tel je mee!
AANMELDEN

Basisschool Catharina Labouré in Beek
biedt een veilige, vertrouwde plek waar
leerlingen zich optimaal leren ontwikkelen, binnen duidelijke kaders in een regelmatig, rustig schoolklimaat.
We beschouwen een goede sociaalemotionele ontwikkeling als onmisbare
basis.
Daartoe staan onze kernwaarden centraal: geborgenheid, respect, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en zelfvertrouwen. Ons uitgangspunt is: “Zorg
goed voor jezelf, de ander en de omgeving”.
We streven naar effectief onderwijs met
een hoog rendement. We hebben hoge
verwachtingen van leerlingen en leerkrachten.
Daarbij hebben we oog voor elkaars basisbehoeften; autonomie, competentie

We maken graag op een voor u passend
moment een afspraak voor een gesprek
en een rondleiding.
Voor een aanmelding of meer informatie
kunt u contact opnemen met de directeur Daniëlle Stassen, per telefoon of via
email
d.stassen@bscatharinalaboure-beek.nl
Ook kunt u het contactformulier op de
website invullen om een afspraak in te
plannen (informatie > contact > contactformulier). Voor meer informatie kunt u
kijken op onze website: www.bscatharinalaboure-beek.nl

BASISSCHOOL DE BRON
Een eigentijdse school in het centrum
van de wereld. Bij basisschool De Bron
staat het opdoen van de benodigde
kennis, houding en vaardigheden hoog
in het vaandel. Ieder kind ervaren wij als
uniek en ieder kind heeft talenten.
Onze vorm van onderwijs biedt kinderen kansen om actief lerend, zelfsturend,

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

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.

Scootmobielen
vanaf

geldig tot 14-02-2015

350,-

vanaf

49,-

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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STICHTING KINDANTE
zelfstandig en creatief bezig te zijn.
Binnen duidelijke kaders, die een gevoel
van veiligheid geven, ervaart het kind de
vrijheid om zelfstandig bezig te zijn.
Om te onderzoeken en actief te zijn en
om uitdagingen aan te gaan.
We werken aan een brede vorming van
kinderen en komen daarbij tegemoet
aan de basisbehoeften van kinderen
door het versterken van de eigenwaarde
(competentie), het vergroten van zelfstandigheid (autonomie) en het bevorderen van goede omgang met elkaar
(relatie).
Onderwijs en opvoeding gaan bij ons
samen, ouders zien wij als belangrijkste
samenwerkingspartners. Wij onderscheiden ons ten opzichte van onze omgeving in de wijze waarop we invulling
geven aan dyslexie, handenarbeid,
meer- en hoogbegaafdheid, wereldoriëntatie en wetenschap & techniek. De
school beschikt over een enthousiast en
innovatief team en een actieve oudervereniging.
Onze school maakt deel uit van Brede
School De Bron en is gehuisvest in een
modern onderwijsgebouw.
Brede School De Bron wordt gevormd
door een Peuterspeelzaal, Kinderdag-

verblijf, Buitenschoolse Opvang en
Basisschool. Wij werken samen vanuit
de gedachte van een Kindcentrum
waarbij het kind centraal staat.
Samen geven we invulling aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar.
AANMELDEN
U bent van harte welkom op een van de
aanmeldingsdagen voor schooljaar
2016/2017. Kijk voor de mogelijke aanmeldingsdagen op onze website. Om
wachttijden te voorkomen vragen wij u
om een afspraak te maken met Silvia
Hendriks-Dohmen, directeur. Tijdens dit
gesprek willen wij u informeren over de
school en zullen we eventuele vragen
beantwoorden. Ook willen wij u de
school laten zien. Het liefst doen wij dit
als u de kinderen aan het werk kunt zien.
Neem alvast een kijkje op onze website:
www.bredeschooldebron.nl >
basisschool-informatie-schoolgids.

OBS DE KRING GENHOUT
OBS de Kring in Genhout is een openbare school.
Wij bieden onderwijs aan kinderen met
verschillende achtergronden, geloof, levensovertuiging en cultuur.
Dit is voor ons een bron voor leren en
respect hebben voor elkaar. De school is
een plek waar ontwikkelingslijnen van
kinderen bij elkaar komen, we zoeken
naar samenhang en balans in de aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude.
Als team kiezen wij voor een ontwikkelingsgerichte aanpak van onderwijs; een
aanpak die tussen de methodisch en
leerlinggerichte aanpak in zit.
Het integreert invloeden en eisen vanuit

de maatschappij en de belangen, interesses en mogelijkheden van kinderen.
Schoolbreed wordt het onderwijs thematisch en in samenhang aangeboden,
met grote nadruk op het aanleren van
vaardigheden en van een onderzoekende houding waarbij veel samengewerkt
mag worden.
De Kring profileert zich als ”gezonde
school” (samenwerking GGD, Enjoybewegingsonderwijs, project ”water”,
mindfullness/bewustwording).
Werken met de vormgevers vanuit
Hersenwerk en gebruik maken van
coöperatieve werkvormen hoort tot de
dagelijkse praktijk.
Peuterspeelzaal Duimelot zit inpandig in
het gebouw, evenals de naschoolse opvang “de Speelkring”.
AANMELDEN
In week 9, van 29 februari 2016 tot en
met donderdag 3 maart 2016, heeft
OBS De Kring een inloopweek.
In deze week kunt u “vrij” de school binnenlopen om deze in bedrijf te zien.
Een afspraak van te voren maken kan
natuurlijk altijd.
Ook afspraken buiten deze week om zijn
uiteraard mogelijk. Voor meer informatie
kunt u kijken op onze website:
www.obsdekring.nl
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Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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BASISSCHOOL SPAUBEEK
Basisschool Spaubeek;
“Leren met plezier en talent”.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en
beschikken over veel verschillende talenten.
Wij willen met ons onderwijs daar optimaal bij aansluiten. Dat betekent dat
kinderen betekenisvol en zelfontdekkend kunnen leren.
We leren ze eigen keuzes maken en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen,
basisvaardigheden (zoals zelfstandigheid), werkverzorging en gericht werken
aan iets waar ze zelf trots op kunnen
zijn.
Er is ruimte voor eigen initiatief van elk
kind, waarbij wij als school begeleiding
en een gestructureerd aanbod bieden
vanaf de eerste schooldag.
Wij betrekken leerlingen en ouders actief
bij het vormgeven van onze school, in
samenwerking met een schoolbibliotheek, een buitenschoolse opvang en
een peuterspeelzaal.
AANMELDEN
U bent van harte welkom om onze
school te bezoeken.
U kunt een afspraak maken met de directeur van de school, Mark van den
Bosch (telefonisch of per e-mail). We
geven u graag uitleg over de werkwijze
van onze school en laten u de school
zien.
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website:
www.bsspaubeek.nl .
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ontplooiing brengen met als kernwaarden zelfkennis verwerven, zelfvertrouwen opbouwen, leren omgaan met de
ander, leren verantwoordelijkheid te dragen, samen te werken en verdraagzaam
te zijn. Met andere woorden: we bieden
onderwijs op maat. Wij zijn uit op maximale prestaties van elk kind op zijn of
haar niveau. Gespecialiseerde leerkrachten die samen met de groepsleerkrachten ervoor zorgen dat leerlingen de
zorg en de begeleiding krijgen die ze
nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. We werken vanuit de kerngedachte dat leerlingen trots zijn op wat ze
bereikt hebben en met vertrouwen naar
de toekomst kijken. We achten de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders
en school van groot belang. We hechten
daarom ook veel waarde aan deelname
van de ouders in het onderwijsproces.
Dat komt ook tot uiting in onze visie “Uw
kind, ook onze zorg”.

CONTACTGEGEVENS
Basisschool Catharina Labouré
Minkenbergstraat 5
6191 BJ Beek
046-4280873
www.bscatharinalaboure-beek.nl
info@bscatharinalaboure
directeur: Daniëlle Stassen

Basisschool De Bron,
onderdeel van Brede School De Bron
Beijensweide 19
6191 EK Beek
046 – 4280955
www.bredeschooldebron.nl
directie@bredeschooldebron.nl
directeur: Silvia Hendriks-Dohmen

OBS De Kring
Hubertusstraat 70
6191PD Genhout
046-4280275
www.obsdekring.nl
info@obsdekring.nl
of e.schreurs@obsdekring.nl
directeur: Lyan Schreurs

Basisschool Spaubeek

AANMELDEN
Wilt u graag een afspraak maken? We
geven u graag meer uitleg over onze
school en laten u onze school zien. Een
afspraak maken kan op elk gewenst
moment na een telefonische afspraak of
via het invullen van het contactformulier
op onze website (informatie > contact >
contactformulier).
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website:
www.bsstmartinus-beek.nl

Schoolstraat 3
6176 BZ Spaubeek
046-4431632
www.bsspaubeek.nl
info@bsspaubeek-spaubeek.nl
directeur: Mark van den Bosch

Basisschool St. Martinus
Op de Windhaspel 4
6191 LC Beek
046-4280500
www.bsstmartinus-beek.nl
directie@bsstmartinus-beek.nl
directeur:
Christine van den Langenberg-Mertens

BASISSCHOOL
ST. MARTINUS
Basisschool St. Martinus in Beek streeft
ernaar om een prettige en kindvriendelijke leeromgeving te creëren waar
kinderen, ouders en leerkrachten zich
veilig voelen.
Wij kiezen voor een positieve benadering van wat kinderen aankunnen.
De school wil de individuele talenten van
elke leerling zo maximaal mogelijk tot
11
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Tribunes Plebes
In de huidige laatste gemeenteraadsvergadering van
het jaar 2015 staat een vol programma op de agenda van
niet meer en niet minder dan 17 punten; zonder de opening en de sluiting mee gerekend!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Afwezig is de fractie van de VVD evenals twee leden van
de fractie BBB-NDB. Al vrij snel kom ik erachter dat de bekende ‘hamerslagen’ tóch weer een essentieel onderdeel
uitmaken van deze vergadering.
Deze ‘hamerslagen’ betekenen min of meer dat deze
agendapunten in de diverse commissies goed zijn doorgesproken, akkoord zijn bevonden en daarom niet meer in de
gemeenteraadsraadsvergadering nog eens extra moeten
worden door gekauwd.
We gaan er weer eens goed voor zitten want naast de bekende hamerslagen zal er ook nog gedebatteerd worden
over andere belangrijke onderwerpen/ agendapunten.
Na de “opening van de vergadering” gaan we naar het
punt “spreekrecht burgers”, hiervan wordt gebruik gemaakt door Dhr. Stevens van gelijknamige kapsalon aan
de Raadhuisstraat i.h.k.v. de discussies een poging om
een Centrum Management op te richten voor Centrum
Beek, dit op te bouwen/uit te breiden. We vinden dit ook
later weer terug bij punt 18 BIZ.
We gaan verder met de “aan de Raad geadresseerde
stukken” om door te vliegen naar de “besluitenlijst van de
vorige vergadering”.
Tot zover de routine, maar nu verder met de harde realiteit
van agendapunt 5; Vaststellen bestemmingsplan ”woning Grootgenhouterstraat 123” en daar is de hamer.

• 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

12

Verder met agendapunt 6 de “wijzigingen in de intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein”, weer de
hamer, maar dan komt een heel belangrijke agendapunt
voorbij, zeker voor de mensen die hiermee via de WMO te
maken hebben agendapunt 7 met als titel “Vaststellen
van het concept beleidsplan; ”Transfor-matie hulp bij
het huishouden”.
In dit agendapunt wordt gekeken naar een beleidsplan om
de hulp in de huishouding in 2016 aan te passen, te transformeren. Hulp in het huishouden als maatwerk voorziening met resultaat gerichte financiering. Een hele mond
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XVII-XII- MMXV
vol. Er wordt niet meer gekeken naar
uren die een cliënt vroeger kreeg,
maar welke resultaten voor de cliënt
zijn behaald. Afhankelijk van de doelen en te behalen resultaten kunnen er
arrangementen worden samengesteld.
De fractie SBB heeft drie vragen
1) welke soort arrangementen zijn er,
2) hoe worden de ontwikkelingen in
een gezin gesignaleerd,
3) op welke wijze wordt de EB = Eigen Bijdrage berekend?
Fractie PB steunt het voorstel als een kleine stap voorwaarts.
Niet het poetsen maar het gezin moet centraal staan; we kunnen niet zonder professionele hulp.
Fractie BBB-NDB heeft het over een nieuwe vorm van ondersteuning van het gezin; mensen wensen zo veel mogelijk hulp
voor zo weinig mogelijk geld. Wethouder van Es meldt dan het
inhoudelijke van de arrangementen nog niet bekend is en dat
Zuyderland, (de nieuwe naam voor Atrium & Orbis), gaat
meewerken bij de keukentafelgesprekken waarbij de nadruk
ook komt te liggen op A) zelf doen, B) niet zelf doen C) laten
doen. Alles wordt zeer zorgvuldig bekeken en geregeld.
Als ondersteuning van de cliënten kunnen gerust adviseurs
van de KBO aan de keukentafelgesprekken deelnemen als
ondersteuning van de cliënten.
Zuyderland is de nieuwe naam van Atrium & Orbis. Na al deze
‘zorgen’ gaan we verder met agendapunt 8; wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, (een regionaal
collectieve regeling van openbaar vervoer); hamerslag.
Dan meteen door naar punt 9;
Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD ZL. Nodig als
gevolg van wijzigingen in de wet maatschappelijke regelingen;
hamer.
Door naar punt 10;
Wijziging gemeenschappelijke regeling VIXIA. Ook als gevolg van de wijzigingen in de wet maatschappelijke regelingen; hamerstuk.
Agendapunt 11, een heel lange tekst maar zal me beperken
tot de kern, het betreft; de overheveling van budgetten van
2015 naar de budgetten van 2016. Nodig i.h.k.v. protocollen;
hamerstuk.

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

www.vluggen.com

George Stevens
Nummer 12; Deelname Limburg
Economic Development. Dit betreft een
bijdrage aan de Stichting Brainport 2020.
Hamerstuk.
Verder naar agendapunt 13 met
Externe vertegenwoordiging.
Een waslijst van externe samenwerkingsverbanden waar de Beekse raadsleden
de gemeente Beek vertegenwoordigen.
Hamerstuk.
Nu volgt punt 14 de wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid Limburg.
Ook weer nodig als gevolg van wijzigingen in de wet maatschappelijke regelingen. Hamer.
Agendapunt 15; beleid inzake aanwijzen bijzondere begraafplaatsen is ingetrokken.
Nummer 16; Gemeentelijke Heffingen 2016 en aanpassing
verordeningen Gemeentelijke Heffingen’.
De tekst spreekt voor zichzelf, maar blijft een hamerstuk.
Agendapunt 17; vennootschapsbelastingplicht:
inrichtingsvoorstel.
Per 1-1-2016 wordt de verplichte vennootschapsbelasting ingevoerd voor Overheidslichamen. Hamerstuk.
Dan komen we in principe bij het bij het laatste te behandelen
agendapunt nr. 18. Het invoeren van BIZ (Bedrijven
Investerings Zone) in Beek Centrum.
Het oprichten van Stichting Centrummanagement BeekCentrum en de financiering daarvan. Dit wordt een discussiestuk en uiteindelijk goedgekeurd door de Raad. (In een apart
artikel in een van de komende uitgaven van de Nuutsbaeker
zal ik samen met betrokkenen hierop terugkomen.)
Aangekomen bij het laatste agendapunt nr.19 is dit meteen
het einde van deze Raadszitting en wordt de vergadering afgehamerd.
Een lange agenda, een lange zit maar een korte tijd om mijn indrukken van deze vergadering aan het papier toe te vertrouwen en met u te delen.

uw hofleverancier wenst u
een smaakvol 2016

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84
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Geboortekaartjesdrukkerij.nl
1îĻŕĩĒĹŠà¦ĹÙĹºhõõĩĻÝTTĩĻÙ¤

REGIONAAL
Regio de Maasgouw is op
zoek naar een enthousiaste
en geïnteresseerde
vrijwilliger voor de
functie van

makkelijk en snel met onze online ontwerptool

REGIONAAL BESTUURSLID
BEZOEKWERK

* Verwissel de afbeeldingen
* Of voeg er extra aan toe,
*Bijvoorbeeld een foto.
* Verschillende formaten
* Meer
Me dan 500 afbeeldingen
* Leuk, snel en makkelijk

De ontwerpen van
Geboortekaartjesdrukkerij.nl
kun je ook
bestellen via de
tablet of telefoon.
Je vult heel gemakk
kelijk
de gegevens in
en wij maken het
kaartje voor je op!

1ste

proefdruk
oeffd

Voor vragen bel:

+31 (0) 46 437 23 38

GRATIS
enveloppen

GRATIS
GRATIS

Vóór 12 uur besteld
Volgende werkdag
in huis!

Regio de Maasgouw is een
onderdeel van Nationale
Vereniging de Zonnebloem, een
landelijke organisatie die zich
inzet voor het welzijn van mensen
met een fysieke beperking door
leeftijd, ziekte of handicap.
Door huisbezoek en het
organiseren van aangepaste
(kleinschalige) activiteiten en
vakanties wil de Zonnebloem
eenzaamheid en sociaal
isolement voorkomen en een
bijdrage leveren aan de kwaliteit
van het leven.
Aandacht, gezelschap en een
goed gesprek staan centraal bij
het bezoekwerk, de belangrijkste
kernactiviteit van de
Zonnebloem..

Of mai
mail naar:

info@trendsanddesign.nl

Geboortekaartjesdrukkerij.nl

Verhuiskaartendrukkerij.nl

Kerstkaartjesdrukkerij.nl

Maakjeschilderij.nl

Trouwkaarten-drukkerij.nl

Uitnodigingen-drukkerij.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.

14
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L BESTUURSLID BEZOEKWERK
De regio bestaat uit de afdelingen:
Beek, Bunde, Elsloo, Geulle, Meerssen,
Neerbeek, Spaubeek,
Stein en Urmond.
Wat gaat u doen?
• Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor de plaatselijke
bestuursleden bezoekwerk.
• Het ondersteunen en adviseren van
de bestuursleden bezoekwerk van de
afdelingen bij hun werkzaamheden
met het oog op alle veranderingen en
inspelend op de maatschappelijke
ontwikkelingen.
• Het stimuleren van vrijwilligers om
deel te nemen aan cursussen en
workshops
• Het coördineren van cursussen en
workshops zoals die worden
aangeboden door de Zonnebloem
• Tweemaal per jaar deelnemen aan de
provinciale vergaderingen voor de
regionale bestuursleden bezoekwerk.
• Tweemaal per jaar een bijeenkomst
voor de plaatselijke bestuursleden
bezoekwerk bijeenroepen.
• Samenwerken met de overige regionale bestuursleden en collegabestuursleden van de plaatselijke
afdelingen.

Wat vragen wij?
• U bent sociaal vaardig, heeft goede
contactuele eigenschappen en beschikt over mensenkennis en inlevingsvermogen
• U heeft goede bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten
• U denkt en werkt op Hbo-niveau
De werktijden zijn wisselend en goed
zelf in te delen.

Wat stellen wij daar tegenover?
• Een afwisselende, zelfstandige
bestuursfunctie binnen het Regionaal
Bestuur De Maasgouw, met
ondersteuning van het Provinciaal
Bestuurslid Bezoekwerk en het
districtshoofd
• Diverse mogelijkheden voor het
volgen van ondersteunende
cursussen
• Aanvullende verzekering tijdens het
uitoefenen van werkzaamheden voor
De Zonnebloem
• Onkostenvergoeding voor de
uitvoering van uw functie

Iets voor u?
Voor meer informatie en een afspraak
voor een oriënterend gesprek kunt u
contact opnemen met onze voorzitter
Tom Weyenberg (06-115 89 826 of per
mail tomweyenberg@gmail.com)
Kijk ook op www.zonnebloem.nl of
www.regio-maasgouw.zonnebloem.nl

Ambachtelijke parketvloeren,
professioneel gelegd.
Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
15
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Scouting de Windroos
Spaubeek zoekt leiding!
We zijn op zoek naar enthousiaste (jeugd)leiding
> 18 jaar, die:
- met of zonder Scouting ervaring;
- kinderen wilt begeleiden in een avontuurlijke
leefomgeving;
- kinderen wilt uitdagen en wilt zien opgroeien;
- improvisatietalent heeft;
- naast hun studie/werk, ontspanning zoekt;
- gemotiveerd is om een nieuwe groep te starten;
- wilt samenwerken in een enthousiast team!
Voor de Welpen* (7-11 jaar) en langzaam doorbouwen
naar de andere speltakken.

voordeuren

garagedeuren

Wil je meer informatie of vrijblijvend eens met ons
team gedachten wisselen? Dat kan!
Stuur een berichtje naar:
scoutingdewindroos@gmail.com

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl

C K S HUYS B
A
M ABAK & KADO... E E K
E
G T TABAKSPECIAALZAAK
PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires
en Kado
- Lederwaren
van Bear Design
- Noveenkaarsen

* Welpen
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar worden bij
Scouting Welpen genoemd. Ze spelen samen in de jungle, waar ze met Mowgli en Shanti op pad gaan en allerlei dieren tegenkomen. Samen met deze dieren beleven
de welpen spannende avonturen!
Een groep welpen wordt een horde genoemd.
De horde is vervolgens weer opgedeeld in kleine, vaste
groepjes.
Zo’n groepje heet een ‘nest’ en ieder nest draagt de
naam van een kleur. In elk nest krijgen twee kinderen
wat meer verantwoordelijkheden dan de andere kinderen.
De welp die aan het hoofd staat, heet een ‘gids’, de
tweede welp heet een ‘helper’.
Zie ook www.scouting.nl
Scouting de Windroos stelt als voorwaarde, een
Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Aan te vragen via de
Scouting groep.

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

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

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
16
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Er wacht je een fantastische uitdaging!
Je gaat aan de slag als leiding van de scouting.
Misschien is Scouting helemaal nieuw voor je,
misschien ben je al een aantal jaren jeugdlid
geweest en zet je nu een nieuwe stap. Hoe dan ook,
in beide gevallen is er veel dat je moet weten.
Hoe zit Scouting precies in elkaar?
Hoe maak je een uitdagend programma?
En waar kan je terecht als je vragen hebt?
Wil je meer en uitgebreide informatie? Dan is
het leidingskompas voor jouw speltak onmisbaar!
Check ook Mijn Scouting, de ledensite, over
extra informatie over je speltak, het leiding zijn
en allerlei andere belangrijke onderwerpen.
Veel plezier en succes als leiding!

7ddWijhWWj(+#(-=[b[[d
med_d]_dh_Y^j_d]Z[ped$db

PEDM;H?D==EH:?@D;DLBE;H;DI>KJJ;HIHEBBK?A;D8;>7D=

17

januari 2016 NB no. 1:Layout 1

30-12-2015

11:47

Pagina 18

Culturele lessen
Donderdagochtend 26 november organiseerde Openbare basisschool De Kring,
onderdeel van Stichting Kindante, een
cultuurochtend voor alle leerlingen. Dat
deed de school samen met culturele
partners SIEN en de Vrienden van Bibi.
Het was een leerzame en leuke ochtend,
iedereen heeft ervan genoten!
Het doel van deze cultuurochtend was om
op een creatieve manier cultuur te integreren in het onderwijs. De cultuurdag is opgezet om lessen op een andere manier vorm te
geven en om kinderen en docenten te laten
ervaren dat je niet alleen uit boeken kunt
leren. In de workshops kwamen de 21ste
eeuwse vaardigheden zoals samenwerken,
probleemoplossend vermogen, creativiteit,
kritisch denken, communiceren en sociale
en culturele vaardigheden volop aan bod.
Alle workshops hadden te maken met taal
en/of rekenen. De lessen werden echter niet
door de normale juffen en meesters gegeven, maar door onder andere een rapper,

18
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Cultuurochtend OBS De Kring Genhout
een beeldend kunstenaar, een regisseur en
een muzikant. Deze ochtend sloot prima
aan bij het concept en werkwijze van OBS
De Kring, dat al veelal thematisch, onderzoekend, creatief en samenwerkend is.
Leerlingen van de bovenbouw konden twee
workshops volgen. Ze mochten zelf kiezen
uit drie workshops: muziek maken, rappen
en beeldende kunst.
De onderbouwleerlingen kregen drie rondes
aangeboden; twee verschillende vormen
van beeldende kunst en een theaterworkshop. Op toerbeurt heeft elke groep aan
een workshop mee gedaan.
Als rode draad liep bij elke workshop het
thema Serious Request 2015: “de toekomst
van jeugdigen in een oorlogsgebied”.
De komende weken gaat de school met dit
thema en acties verder aan de slag. In de
groepen wordt al hard gebrainstormd hoe
ze geld in kunnen zamelen als school.

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

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
19
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Door de grote variatie aan kantoormeubilair is er
voor ieder kantoor en werkruimte wel iets te vinden.
U kunt zelf uw werkomgeving samenstellen.
Wanneer u langskomt helpen wij u graag met de
samenstelling van uw ruimte.
Ook voor al uw kantoorkasten kunt u bij ons terecht.
Door de veelvoud aan kasten in ons assortiment
is er altijd wel een model voor u bij.
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IVN Spau-Beek
Zondag 13 maart

gaan we naar de Ardennen
Dit is een dagwandeling waarbij men voor de eigen
lunch dient te zorgen.
Neem ook uw ID kaart of pas mee.
Denk ook aan goede wandelschoenen.

Scouting de
Windroos
Spaubeek is een vereniging
rijker met
Scouting de Windroos.

Vertrekpunt:
parkeerplaats bij het gemeentehuis Beek 9.00 uur.
Carpoolen mogelijk.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen
risico.
Deelname is gratis.
Adres voor navigatie
Onze Lieve Vrouweplein 30
6191 CA Beek
Info:
René Vroomen 0475-483404 en
www.ivnspaubeek.nl

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
microdermabrasie
harsen/waxen
mesotherapie
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-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....

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.

Onder toeziend oog en medewerking van
wethouder Thijs van Es, de (groot)ouders,
Leiding en (Regio)Bestuur, heeft de Installatie van
de Welpen (6-11 jaar) op
21 november jl. plaatsgevonden.

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Het adres voor:

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

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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

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

Allereerst namens de Brandweer Beek wensen
we U allen een veilig en gelukkig 2016.
Deze maand: DE WINTER EN ZIJN GEVAREN.
Toen we deze versie van de
Nuutsbaeker schreven was er nog
geen winter in aantocht.
Maar zoals het in Nederland kan
voorkomen kan dit van vandaag op
morgen veranderen.
Daarom willen we eens de aandacht
geven aan de winter en zijn gevaren
op gebied van hulpverlening.
De alledaagse dingen:
- ‘s morgens kinderen naar school
brengen
- altijd haast, dus kinderen in de auto
en wat zien we: de ruiten van de
auto zijn bevroren.

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/zuidlimburg/jeugd/jeugdbrandweer/

We zien al te vaak dat er mensen zijn
die met half schoongemaakte ruiten
gaan rijden, met als rede: ”Och het is
toch maar een klein stukje”.
Onze tip in deze; luister naar het
weerbericht de avond ervoor en
handel ernaar. Sta een kwartiertje
eerder op om de auto ijsvrij te maken.

Op weg naar school:
De gemeente krijgt een waarschuwing
over eventuele gladheid en
waarschuwt de voor hun rijdende
strooidiensten.
Dit wil niet zeggen dat er overal en in
iedere straat gestrooid wordt. Hou dus
rekening als U met de fiets of welk
vervoersmiddel dan ook dat het glad
kan zijn op weg naar de school en
vooral bij de school.
Het is voor de Brandweer en andere
Hulpverleners een periode waar
veiligheid hoog in het vaandel staat.
Hulpverleners die U of andere mensen
moeten komen helpen, lopen ook een
verhoogd risico en het aanrijden duurt
voor hun ook wat langer dan normaal.
Daarom vertrek op tijd naar de school
of naar U werk en neem de nodige
maatregelen die voor de winter nodig
zijn.
Voorkomen in deze is beter dan
genezen.
Wij als brandweer willen niet dat U
wat gebeurt.

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 Uw 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.
22
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De eerste ‘helft’ zit erop
Met enig fortuin is het gelukt om najaar reeks van de voetbalcompetitie 2015/2016 zonder al te veel kleerscheuren uit te
spelen zodat elk team gelijktijdig aan de welverdiende ‘winterstop’ kan beginnen.
Een mooie gelegenheid om de competitie even door te lichten
voor wat betreft onze Beekse voetbalclubclubs.
Als Beek zijn we vertegenwoordigd in twee vrij hoge klassen
van de amateurvoetbalcompetitie, te weten vv Caesar en
GSV’28 in de 2e klasse G en vv Neerbeek en vv
Spaubeek in de 3e klasse B.
De daarmee samenhangende derby’s zijn gewonnen door vv
Caesar in de 2e klasse en in de 3e klasse werden de punten
gelijk verdeeld.
In de loop van deze competitie heeft de trainer van Neerbeek
ontslag genomen en is er een nieuwe voor in de plaats gekomen.
De supporters menen dat dit een vooruitgang heeft opgeleverd. We kijken even naar de harde cijfertjes.
Club

gesp.

winst

gelijk

verlies

punten

vv Caesar
GSV’28
vv Neerbeek
vv Spaubeek

13
13
13
13

3
6
5
9

2
3
3
2

8
4
5
2

11
21
18
29

doelpunt
voor
14
24
20
35

doelpunt
tegen
24
21
26
23

saldo
-10
+3
- 6
+12

George Stevens

In de 2eklasse G staat GSV’28 momenteel op de 6e plaats; de
Ster staat gelijk in punten maar op doelsaldo een trapje hoger
op 5. vv Caesar staat vanaf de start eigenlijk al in de onderste
regionen 11e plek, vv Scharn zelfde puntenaantal staat o.b.v.
doelsaldo op de 12e plek. Het wordt weer een moeilijk seizoen
voor klasse behoud.
In de 3e klasse B staat Veritas fier op kop met slechts 2 verliespunten; op de 2e plek staat trots vv Spaubeek met 29 punten gevolgd door DVO als 3e met 25 punten.
Komt er een verrassing aan??
vv Neerbeek is na de trainerswissel beter gaan voetballen en
ook hun scorend vermogen is gestegen. Ze staan in de middenmoot op de 9e plek. De productiviteit in doelpunten uitgedrukt evenals het behaalde punten per wedstrijd is ‘n mooie
graadmeter en voor de statistici onder ons een welkome aanvulling op de basis cijfers.
Club

behaalde punten
per wedstrijd
vv Caesar
0,8
GSV’28
1,6
vv Neerbeek 1,4
vv Spaubeek 2,3

gescoord doelpunt
per wedstrijd
1,1
1,8
1,5
2,7

doelpunt tegen per
wedstrijd
1,8
1,6
2,0
1,8

De redactie wenst alle teams/ clubs veel succes voor het verdere verloop van de voorjaarsreeks in de competitie
2015/2016.

BACK2BALANCE
Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

GRINDAKKER 7 - 6176 JC SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.
23
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Een vliegende start van uw onderneming

    

100 bureauleggers
in kleur gedrukt.
A2 formaat,
25 vel per blok

Vanaf €249,excl. btw en
opmaak kosten

    
   
 
!  

T: +31 (0) 46 - 437 23 38
F: +31 (0) 46 - 437 28 61
E:     
I:     
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Wie kent Wie

Als u deze foto ziet, denkt u misschien wel aan lang
vervlogen tijden. Toch wijst de groep ook naar de komende
periode. Is het carnaval of vastelaovend? Ook zij gingen niet
in hun alledaagse kleding op stap. Plezier hadden ze gelukkig
wel, dat is duidelijk. Er zijn muzikanten die beslist nauwe
banden hadden met de toenmalige harmonie.
Wie kent ze nog? De foto is gemaakt voor de zaak van
Gerardus. Helpt u dat misschien?
Een laatste hint: het zou zo maar kunnen dat Jan Wouters,
zaliger, ook op de foto staat.
Kijk eens goed en laat het ons weten, als u andere personen
herkent.

Aflevering 120

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

Naar aanleiding van de foto in onze Nuutsbaeker van
november 2015, aflevering 118, ontvingen wij de
volgende reactie: Het is in december 1991
Op de 1ste rij zittend vlnr.:
1. De Zweedse ambassadeur Magnusson en
2. zijn echtgenote, 3. Mevr. D. Eijssen,
4. de Zweedse lichtkoningin My Bodell, 5. Monique Gielen
(lichtkoningin van Beek), 6. dhr. Jan Eijssen
Daarachter zien we o.a.: dhr. Dahlmans, de ouders van
Monique Gielen, Wim Vroemen (met accordeon), Thijs van Es,
Wiel Heijnen, Jos Huurdeman, mevr. Haagmans, Gerda
Jentjens, Erna Beurkens,Manon Smeets, merv. Bruls,
Mariélle Broekhoven, Mia Vaessen, Patricia Speetgens en
Bert Lemmens.
Roger Voncken is te zien achter Manon Smeets en in de
laatste rij zien we ook Jean Gelissen.
Wie kent de overige personen nog? Wij zijn benieuwd.
25
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Tweede team van Spaubeek krijgt nieuwe
tenues van Tegelzettersbedrijf Jos Ophelders

Het tweede team van VV Spaubeek is in het nieuw gestoken door Tegelzettersbedrijf Jos Ophelders.
Met deze nieuwe tenues blijven ook de resultaten niet achter. Het tweede elftal speelt mee voor de hoogste
plaatsen in de derde reserve klasse en dit is mede te danken aan de sponsoren die er altijd voor zorgen dat
het team goed voor de dag komt.
Wij danken Jos Ophelders voor deze mooie geste.
(Foto: Pascal van der Ben - VV Spaubeek)

BIJZONDERE MEUBELMAKERS
VOOR BIJZONDERE MENSEN
->

HERSTOFFEREN

VOOR

NA ->

BIJ ONS MEER DAN EVEN EEN NIEUW STOFJE.
MOL & GEURTS maakt al sinds 1890 meubels in eigen atelier.
Uw herstoffering is bij ons in vertrouwde handen.
Hoe wij dat doen? Neem een kijkje op www.molgeurts.nl/herstofferen

50%
KORTING
OP
DE STOF

WWW.MOLGEURTS.NL
Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard
(Handelsterrein Bergerweg)
E-mail: info@molgeurts.nl
Openingstijden showroom:
din. t/m vrij. 10u - 17u - zat. tot 16u

BEL NU DIRECT VOOR
EEN GRATIS OFFERTE

046-4519922

Korting geldt bij een door ons uitgevoerde herstoffering
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

12e jaargang (Januari )1986
….. Zelfs De Nuutsbaeker start met een nieuwe jaargang nr.
12. Januari 1986 wordt carnavalistisch ingeluid met een
sprankelende fontein en een nieuwe prins.
….. Theo van Winkel schets een monfortaans kruisbeeld dat
in de tuin van de pastorie van de Hubertusparochie staat.
Het heeft als grafmonument gediend voor de bekende
zwerver Hannes Wemmers die in Genhout begraven is.
(Pietje Boterham in de volksmond geheten).
Vele wetenswaardigheden weet Theo op een aparte
manier aan ons door te geven.
….. Een kort in memoriam is gewijd aan de koster van de
Genhouter parochie, dhr. J.H. Stassen.
Vijf pastoors kwamen en gingen. Sinds 1932 stuurde hij
als koster de parochie in de goede richting.
Op de “doodsprentjes” die hij opstelde stond steeds
onderaan: Stassen, Koster-organist Genhout.
….. Frans Ramakers vertelt weer in de Baeker sjpraok over de
bieten, of beter gezegd “De Kroate en reube.”
….. De heemkundevereniging Beek maakt reclame voor het
nieuwe boek (deel 11) uit de serie “Wat Baek os Bud.”
Het gaat over kapellen en kruisen.
….. Ook in 1986 is het foto kijken naar prominente Baeker
mannen met bolhoed en pintje in de hand.
Advertenties steken de kop op. Progressief Beek,
….. ”Ik vind het welletjes geweest...” Met deze woorden en
VVD en BBB.
nog veel meer- neemt pastoor Bindels eervol ontslag uit
D66 tast dieper in de buidel en spendeert al 2 pagina’s.
de St. Callistus parochie van Neerbeek.
….. De gemeente geeft al een inzicht in de te behandelen
….. Met een mooi sportprogramma is ook dit jaar weer de
gemeentebegroting. De gewone uitgaven per inwoner
benoeming van sportvrouw,-man en-ploeg van Beek
bedragen 2700 gulden. Cijfers de moeite waard om te
1985 benoemd. De sportvrouw werd evenals vorig jaar
bestuderen.
de nationale zwemkampioene Denise Weerd. Sportman
….. En nog een goede raad. Zet de vuilniszak pas ’s morgens
werd de nationale kartkampioen Dino Franssen uit
op de stoep.
Spaubeek. Sportploeg werd het eerste damesteam van
handbalver. Caesar. Een eervolle vermelding ging naar de
Zo, het begin is er. Ik wens u nog een zalig 1986!
voetballers van GSV’28 uit Genhout.
Japo
….. Met medewerking van de
helderziende Sjaak
Groozelen uit Kelmond
geeft onze “ Kronikeur”
manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie
van Ernst of Luim nu reeds
een jaaroverzicht van 1986.
Als dat uitkomt staat ons
nog heel wat te wachten.
..... 31 januari neemt
dhr. H. Wouters afscheid
als gemeentesecretaris.
Vanaf 1944 in dienst en
sinds 1978 vervulde hij
deze functie.
Heeft u last van hielspoor,
Zijn opvolger is
tennis/golfarm,
dhr. H. Meijers. Sinds 1983
slijmbeurs
heup,
was hij hoofd burgerzaken.
pijn schouder,
….. SAMEN WONEN,
mortons neuralgie,
SAMEN STEMMEN.
Ook de arabische mensen
achillespees ontsteking,
worden in hun taal
triggerfinger,
aangeschreven.
Praktijk Sian Neerbeek
Langweide 35
046-4862857
triggerpoints rug en nek
….. De politieke partijen
De Leesakker 24
040-2217188
Praktijk Sian Aalst-Waalre
beginnen zich te roeren.

Gespecialiseerd in
medische
Shockwave-therapie

Let op: GEEN bijdrage eigen risico

www.sian.nl

info@sian.nl
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Stef Welman nieuwe 43e jeugdprins Stef 1e
Zondag 22 november 2015 was de
regeringsperiode van Jeugdprins
Mike 1e halverwege de leuke jeugdzitting ten einde.
Tijdens het mooie stuk van Pippy
Langkous, en het geweldige decor
gemaakt door de jeugdcommissie,
werd na enkele optredens waaronder
de dansmarietjes van de Sjravelaire
van Genhout, afscheid genomen van
jeugdprins Mike die afgehaald werd
door de Auwt Jeugdprinse en daarna
enkele gevaarlijke cross opdrachten
moest vervullen om bij de Auwt
Jeugdprinse te komen.

Stef is lid van GSV’28 C1 en is fan
van Ajax.
Verder heeft Stef als hobby gitaar
spelen.
Ook rijdt hij graag op de tractor
op het boeren bedrijf van zijn vader,
maar komend jaar is daar helaas geen
tijd voor, want een prins mag niet
werken zegt hij zelf; dus Sorry pappa.
Hij rijdt ook graag een rondje door het
dorp met zijn skelter, al is het maar
om met iedereen een praatje te
maken.
Verder is Stef altijd in voor een
feestje.

Toen na de pauze,verder gezocht
werd naar de gouden sleutel, werd
door Voorzitter Marcel Vluggen en
Jeugdprins begeleider Max Solberg
de ingepakte Indiaan ontdaan van zijn
laken en de elf punten opgelezen en
werd de nieuwe jeugdprins
uitgeroepen.
Na een daverend applaus werd Stef
voorzien van zijn waardigheden en
kon hij zich vol trots laten zien als de
nieuwe jeugdprins van de Sjravelaire.

Ook voor hem komt nu een droom uit
Jeugdprins van de Sjravelaire.

Stef is geboren op 15 januari 2004 in
Sittard.
Stef is de zoon van Stephan en Lilian
Welman woonachtig in Groot
Genhout.
Hij heeft ook nog een zus Myrthe.

28

Prins Peter 2e
en
Jeugdprins Stef 1e
houden op 23 januari 2015 hun
Prinsenreceptie in
Zaal Vroemen aan de
Hubertussstraat in Genhout,
aanvang 20.00 uur,
en nodigen iedereen bij deze uit.

Met vriendelijke groet,
Vorst Ron
C.V. de Sjravelaire Genhout
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Peter Janssen 43e nieuwe prins Peter 2e

Zaterdag 21 november 2015 is tijdens
een geweldige uitverkochte zitting,
afscheid genomen van Prins Michael
1e. De Auwt Prinse vereniging was
aanwezig om Michael op een ludieke
manier op te nemen in hun
vereniging.
Na de pauze was het dan zover om
de Sjravelpoort te ontdoen van zijn
poortjes. Toen de bordjes langzaam
werden weggehaald door het
voorlezen van de elf punten door de
Voorzitter Marcel Vluggen en
Vorst Ron Smeets kwam
Peter Janssen vol energie, en
opgelucht uit de poort, als 43e prins
van de Sjravelaire.
Na het overhandigen van zijn
waardigheden werd hij met een
oorverdovend applaus beloond.
Peter werd op 4 maart 1971 geboren
in Sittard als zoon van Harrie en
Mia Janssen, en een jaar later werd
hij grote broer van Maurice.
De eerste jaren woonachtig als
Kwakkert in Spaubeek, daarna als
Koelekop in Meers en nu al enkele
jaren als Sjravelair in Genhout op
Geneind.
Vanuit de lagere school stroomde hij
door naar de Mavo, Meao en Heao te
Sittard.

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

Na het afstuderen en via wat uitzendbanen kwam hij terecht bij BLG
Hypotheken nu BLG Wonen.
Eerst als dossierhaas, later
medewerker Service Desk,
Productmanager en nu als Marketeer.
Hij werkt er hij al 19 jaar met veel
plezier en inzet.
Daar heeft hij zijn vrouw en grote
liefde Sabrina leren kennen.
In 2012 werd zoon Joep geboren en
twee jaar later hun dochter Sanne.
Als hobby heeft Peter wandelen in de
Oosterijkse bergen met een
vriendengroep.
Verder is hij lid van de veteranen van
GSV´28 en is ook schrijver van de
wedstrijdverslagen.
Schrijven doet hij ook voor de
Nuutsbaeker, verslagen van
evenementen in de buurt, kortom
iedere vereniging van Genhout kan
altijd rekenen op zijn hulp.
Zijn grootste hobby blijft echter de
carnaval.
Van jongs af aan mee doen aan de
carnaval van Meers, wagens bouwen
en meelopen in de optocht en ook
nog vaak beloond met een 1e prijs.
In 2008 is hij al lid geweest van de
Sjravelaire als penningmeester en
door omstandigheden in 2011
gestopt, waarna hij sinds twee jaar
een carnavalsgroep de Sjravelsenaat
vormt met Theo Winkelmolen en
John Limpens.
Na jarenlang er van gedroomd te
hebben komt nu een droom uit.
Prins zijn van de Sjravelaire.

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

•
•
•
•

Reparaties
Onderhoud motoren
Onderhoud en APK
Voorruiten (zonder eigen risico)*

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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CV de Kwakkerte Sjpaubik
Voor de feestdagen op
14 november 2015 werd in Spaubeek,
in een druk bezocht M.F.C.
uitgeroepen de nieuwe

PRINS ROY I (Boosten)

Na diverse optredens van o.a.
buutredener Jan Heffels, Angelina,
Nick Gilissenen het optreden van de
Raad van 11 was het eindelijk zover.
De nieuwe prins werd uitgeroepen.
Hij werd tevoorschijn getoverd uit een
grote nagemaakte steek van de Wijze
Raad .
Na zijn uitroeping kon hij nog genieten
van de optredens van Gipfel Power en
Beppie Kraft.
Nu kan het carnavalsseizoen echt gaan
beginnen.
Prins Roy is geboren in 1977 in
Spaubeek. Hij komt uit een echt
vereniging gezin. Samen met zijn vrouw
Ramona en kinderen woont hij nu in de
Keerweg, daar begon het carnavalsbloed al te stromen.
Na de basisschool te Spaubeek ging hij
naar het Sint Michiel (Havo) in Geleen.
Het huidige Graaf Huyn College.
Hier heeft hij in 1996 zijn Havo diploma
gehaald.
Na het behalen van zijn diploma heeft
30

hij er een vervolg aan gegeven op de
MTS in Heerlen waar hij de opleiding
Werktuigbouwkunde heeft gevolgd en
met succes. Nu is Roy werkzaam bij
ApplusRTD als senior NDO-specialist.
Zijn hobby’s zijn / waren
de Fanfare en de MTB
club helaas moest hij vanwege zijn werk stoppen
als actief lid en bestuurslid van de Fanfare. Roy is
wel nog lid van de fanfare
als lid van verdienste.
Menige carnavalsoptocht
heeft hij mee gelopen
zelfs nadat hij als spelend
lid gestopt was ging hij
nog verschillende
optochten mee. Vanaf de
oprichting van de MTB
club is hij voorzitter geweest. Deze is ontstaan
uit een echte vriendengroep. Door de geringe
animo hebben ze besloten de MTB-club eind
2015 op te heffen.
Wel gaat hij de laatste
jaren regelmatig naar de
sportschool waarbij hij
liefst op de
spinningfiets zit.
Dus het verenigingsleven en
de carnaval
heeft hij met de
paplepel ingegoten gekregen.
Zijn aller grootste hobby is
toch wel de uitstapjes met zijn
gezin. Samen op vakantie en
het liefst met hun eigen caravan. Italië staat op nr.1 maar
een skivakantie in Oostenrijk
slaan zij ook niet over.
Carnaval vieren heeft hij eigenlijk altijd al gedaan. Een
paar keer heeft hij het van
dichtbij mogen meemaken.
twee van zijn beste vrienden
gingen hem voor: in 2011 was
Roel prins. In 2013 Luuk. En
dan natuurlijk vorig jaar heeft
hij het van heel dicht bij mee
mogen maken, toen zijn eigen
dochter jeugdprinses was.
Een droom van hem gaat dan
ook nog een klein beetje in
vervulling dit jaar; samen met
één van zijn dochters prins en
prinses te zijn. Als hij wordt
uitgeroepen is Britt nog

één dag officieel jeugdprinses.
Hij hoopt dat het een fantastische
carnaval gaat worden!!
En dat allen hieraan meedoen.
Zijn Lijfspreuk is:
Es echte Kwakkert bin ich gebaore,
En carnaval viere dat doon ich al
väöle jaore.
Mer dit jaor wurt ’t veur mich waal
heel speciaal,
Es Prins Roy I sjtaon ich hie noe veur
uch in deze zaal.
Ich haop d´r mit alle luuj van Sjpaubik
eine fantastische carnaval van te
gaon make,
V öl sjpas, un lekker glaeske beer en
os good verstaon, dat zeen de
belangriekste zake.

Jeugdzitting in Spaubeek op
15 november 2015

Jeugdprinsepaar
Pitt (van Mierlo)
en Senna (Beaumont)
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Op 15 november was het weer zover.
Tijdens een gezellige jeugdmiddag
zorgde “De Droomband” voor een
spetterend optreden voor jong en oud.
Verder werd de nieuwe schlager van
“De Tekskes” ten gehore gebracht en
sloot Pipo Pé af met een leuk optreden.
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Activiteiten van
De Baeker Pottentaote
Vastelaovesseizoen
2015-2016
Jeugdzitting met bekendmaking
Jeugdprins van
De Baeker Pottentaote

Jeugprinsebal
van de Baeker Jeugpottentaote

Maar hoogtepunt was natuurlijk het
uitroepen van het jeugdprinsepaar
seizoen 2015/2016.
Jeugdprins Pitt zit in groep 7 van
R.K. basisschool Spaubeek.
De jeugdprins speelt graag op zijn
computer en playstation, spellen
Maar voor een balletje trappen op het
voetbalveld mogen zijn vrienden hem
ook bellen.
Hij voetbalt bij VV Spaubeek, in het
D-team maar bij het karper vissen
zullen ze onze jeugdprins de komende
tijd moeten missen.
Zijn zus Joy was jeugdprinses in het
verleden en zus Nikki zal hem nu vaak
begeleiden als ze met “De Tekskes”
optreden.
Jeugdprinses Senna zit in groep 8
van R.K. basisschool Spaubeek
Zij is zeer sportief en valt met haar
hobbies vaak in de prijzen.
Maar nu mag ze zich als jeugdprinses
gaan bewijzen.
Bij atletiekvereniging Caesar is ze wel
bekend.
Ze heeft nu al haar energie in streetdance gestopt. Ze is zelfs met haar
team naar het EK in Polen geweest
Maar binnenkort danst ze als
jeugdprinses op ieder feest.

Vrijdag 29 januari 2016
Aanvang 19.11 uur
Café Auwt Baek, Brugstraat 7, Beek
Zondag 17 januari 2016
Aanvang 14.11 uur, Asta Cultuurcentrum
Disney in Beek
In 2016 zullen Donald Duck en zijn
vrienden de show stelen in de Asta.
Of wordt ook nog de scepter van
Jeugdprins Lars I gestolen?
Komt er een nieuwe Jeugdprins en
Hofnar? De antwoorden op deze
vragen krijg je vast en zeker als je naar
de Jeugdzitting komt van de Baeker
Pottentaote.
Na de uitroeping van de Jeugdprins is
er muziek en springen voor de jeugd.
Voorverkoop entreekaarten á € 5,- (dat
is inclusief vrijkaart voor het jeugdprinsebal) vanaf 14 december bij Café
Frush, Schoenmode Hoedemakers,
Giant Store Lemmens, Sjeunkes en
Café d’n Dobbele Vonck.
Aan de entreekassa kunnen ook nog
kaarten worden gekocht.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Roy en het jeugdprinsepaar
feliciteren dat kan op
zondag 17 januari 2016,
aanvang 14.11u in het
M.F.C. gebouw, Musschenberg 101,
Spaubeek.
Graag tot dan.

Het Bestuur,
Math Wachelder
Vorst CV De Kwakkerte
Tel: 046-4432363
Mob: 06-53692410
www.cvdekwakkerte.nl

Optochtvergadering
Maandag 18 januari 2016
Aanvang 20.00 uur
’t Auwt Patronaat,
Burg. Janssenstraat 45, 6191 JB Beek
Alle Beekse buurten, verenigingen en
optochtgroepen zijn uitgenodigd om op
deze avond afspraken te maken over de
voorbereidingen voor de optochten.
Info en contact: Bert Busman,
b.busman@ziggo.nl 06-44177244
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Met de nieuwe jeugdprins lekker
springen op muziek van diverse DJ’s.
Als je nog geen entreekaart hebt uit de
voorverkoop kun je deze kopen bij de
kassa voor €1,50.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Prinsebal
Zaterdag 30 januari 2016
Aanvang 20.30 uur
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek
Ter ere van de nieuwe Prins organiseren
de Baeker Pottentaote en de Auwt
Prinse Baek een Galabal met muziek
verzorgd door De Baeker Hofkapel,
Wir Sind Spitse en DJ Erwin.
Dresscode: Gala of Gala-verkleed
(Sjiek of Sjiek-verkleid).
Entree € 5,- (dagkassa).
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Sjwaole Vastelaovend /
Scholencarnaval in Baek
Op vrijdag 5 februari 2016 bezoeken de
Prins, Jeugdprins en hofnar samen met
de Jeugdraad en de Raad van 11 de
Dagbeeker en de
2 basisscholen in Beek en kinderen van
de Kring komen ‘s middags ook naar
Beek. Start om 08.30 bij de Dagbeeker.
Alle Baeker muzikanten zijn uitgenodigd
en trekken mee als Zaate Hermenie.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Receptie van de Jeugdprins
Vrijdag 5 februari 2016,
aanvang 19.00 uur
Café Auwt Baek, Brugstraat 7, Beek
De jeugdprins wordt rond 18.00 uur
31
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thuis opgehaald door Irene Lucia en begeleid naar Café Auwt
Baek. ‘s Avonds is er gelegenheid tot feliciteren van de
Jeugdprins en hofnar. Uiteraard wordt er gezorgd voor een
echte Carnavalsstemming met muziek en optredens.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Oplevering Carnavalswagens
Zaterdag 6 februari 2016 om 12.30 worden in de optochthal
aan de Dr. Schaepmanlaan in Beek de optochtwagens gepresenteerd. Alle wagenbouwers zullen vol trots hun wagens
showen en er is gezorgd voor een hapje en een drankje voor
iedereen.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Sleuteloverdracht in Baek
Zaterdag 6 februari 2016 om 18.00 uur vindt in het gemeentehuis van Beek de traditionele Sleuteloverdracht plaats, waarbij de 4 prinsen en jeugdprinsen uit gemeente Beek de sleutels ontvangen uit handen van Burgemeester Weekers. De
nieuwe Prins wordt traditioneel thuis afgehaald en begeleid
door Koninklijke Harmonie St. Cecilia. De sleuteloverdracht is
toegankelijk voor publiek en belangstellenden, die kunnen het
spektakel volgen in de hal op de 1e verdieping van het gemeentehuis.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Receptie van de nieuwe Prins van de Baeker Pottentaote
Zaterdag 6 februari 2016, aanvang 20.11 uur
Zalencentrum ‘t Kaar, Stationsstraat 126 45, Beek.
Er is gelegenheid tot feliciteren van de nieuwe Prins. De muzikale omlijsting door de Beeker Hofkapel zorgt weer voor een
carnavalsstemming waarbij je niet stil kunt blijven zitten.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Spek en Ei eten met de Auwt-Prinse
Zondag 7 februari 2016, Café Frusch, Achter de Kerk in Beek
Vanaf 11.11 verzorgen de oud-prinsen een gezellig spektakel.
Elk jaar komen de Oud Prinsen weer met een kolderieke activiteit en worden de bekende Bekenaren in de z..k gezet.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Lichtstoet in Beek
Zondagavond 7 februari 19.11 trekt weer de befaamde
Lichtstoet door de straten van Beek. Sinds 1994 is dit de
oudste en mooiste lichtstoet uit de hele regio, elk jaar genieten 20.000-30.000 bezoekers van de mooi verlichte wagens
en groepen en de lasershows tijdens de 1,5 uur durende optocht, die gratis is. Meer informatie: http://www.lichtstoetbeek.nl
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Grote Optocht in Beek Maandag 8 februari 2016
Op Carnavalsmaandag om 14.11 start de grote optocht in
Beek. Velen zullen genieten van de carnavalswagens en
groepen die ca. 2 uur passeertijd hebben. Groepen, wagens
en individuen kunnen zich nog aanmelden als deelnemer.
Een inschrijfformulier is te vinden op
http://www.pottentaote.nl onder optochten.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Afsluiting van de jeugdcarnaval
Dinsdag 9 februari 2016 vanaf 20.00 uur is alle jeugd van
harte uitgenodigd de carnaval 2016 feestelijk af te sluiten in ’t
Auwt Patronaat, Burg. Janssenstraat 45, Beek.
De Jeugdprins met zijn hofnar en de jeugdraad zullen samen
met alle jeugd een spetterende avond beleven. Alle ouders
zijn natuurlijk ook welkom. Dit duurt tot omstreeks 23.00 uur,
waarna alle carnavalsvierders zich naar buiten begeven voor
de officiële afsluiting van het carnavalsseizoen.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
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Afsluiting van het Carnavalsseizoen “De Vaan Sjtrieke”
Dinsdag 9 februari 2016
‘sAvonds om 23.30 uur verzamelen alle carnavalsvierders van
Beek zich bij het standbeeld van “De Pottentaot” bij het
gemeentehuis. Traditioneel zal hier om exact 24.00 uur de
“”Vaan waere gesjtreke”, waarmee het carnavalsseizoen
wordt afgesloten.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Aswoensdag – Mis Woensdag 10 februari 2016
Om 19.00 uur wordt in de Martinuskerk in Beek een
kerkdienst gehouden, waarbij het traditionele “assekruisje”
wordt uitgedeeld en de vasten wordt ingeluid.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Eve
n ementen car nav al
17 jan. Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
17 jan. Jeugdzitting mit oetreuping Jeugprins en Hofnar, 14.00 uur
in Asta, Baeker Pottentaote
17 jan. H.M. in de Laurentiuskerk en Receptie CV De Kwakkerte,
Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 14.00 uur
18 jan. Optochtvergadering, 20.00 uur, Auwt Patronaat,
Baeker Pottentaote
22 jan. Sjravelkienen Jeugdcommissie C.V. De Sjravelaire
23 jan. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
23 jan. Receptie CV De Doorzètters. Aanv. 20.00 uur Café de Keulsteeg
27 jan. Verkoup Vasteloavesgezet, Baeker Pottentaote
29 jan. Jeugprinsebal, 19.00, Café Auwt Baek, Baeker Pottentaote
30 jan. Prinsebal, 20.30 uur, Asta, Baeker Pottentaote
30 jan. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 19.00 uur.
30 jan. Auwt Wieverbal CV De Doorzètters. Aanvang 21.11 uur
Café de Keulsteeg
31 jan. Carnavalsmis St. Hubertuskerk C.V. de Sjravelaire
31 jan. Grote Optocht C.V. de Sjravelaire
2 febr. Aankoms Blauw Sjuut, Spaubeek
5 febr. Sjwoalevaseloavend, 09.00 uur, Baekse Sjwoale,
Baeker Pottentaote
5 febr. Jeugprinsereceptie, 19.00 uur, Cafe Auwt Baek,
Baeker Pottentaote
6 febr. Opleveren Vasteloaveswagens, 12.30 uur, Optochthal,
Baeker Pottentaote
6 febr. Sjleuteleuverdracht, 18.00 uur, gemeentehuis
6 febr. Prinsereceptie, 20.00 uur, Zalencentrum 't Kaar,
Baeker Pottentaote
6 febr. Tienerbal CV De Doorzètters. Aanv. 20.00 uur Café de Keulsteeg

7, 8 en 9 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2016
7 febr.

H. Mis met aansluitend vlag hijsen CV De Doorzètters.
Aanvang 10.00 uur
7 febr. Optocht CV De Kwakkerte, aanvang 14.11 uur
7 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
7 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
8 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
8 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 20.00uur
9 febr. Optocht door Neerbeek CV De Doorzètters. Aanvang 14.11 uur
9 febr. Vaan Sjtrieke, 23.45 uur, Beeld Pottentoat bij gemeentehuis
9 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanvang 16.11uur
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
10 febr. H. M. Askruisje halen. Heringbiete. CV De Kwakkerte
Locatie M.F.C. te Spaubeek.
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Evenementenrooster

Ontdek de natuur
van Costa Rica
Op zondag 14 februari is er een
presentatie/reisverslag over Costa Rica.
Leon Heemels neemt ons mee door de
prachtige natuur van een reis door het
schitterende Costa Rica aan de hand van
prachtige foto’s. Costa Rica ligt in
Centraal-Amerika dat in het noorden grenst
aan Nicaragua en in het zuiden aan
Panama.
In het westen ligt het aan de Grote Oceaan
en in het oosten aan de Caribische zee.
Costa Rica betekent letterlijk rijke kust.
Het land is rijk aan uitgestrekte nationale
parken en reservaten.
De dierenwereld van Costa Rica is zeer rijk,
denk aan de vele prachtige vogels en
kikkers.

Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur
Adres:
AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

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

2016
21 januari
28 januari
3 februari

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
Valpreventie, lezing door de heer S. Corstjens, fysiotherapeut.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
4 februari
Soid’s Veal Village school, lezing over onderwijs in de slums van Cambodja.
Aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
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
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
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
31 maart
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
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
21 april
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 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
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
7 augustus
Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek
22 t/m 26 aug. KinderVakantieWerkBeek 2016
4 september Rommelmarkt waarvan opbrengst volledig bestemd is voor de Spaubeekse missionarissen.
Gratis toegang. Van 11.00 tot 16.00 uur in en rondom het MFC in Spaubeek
11 september Burgervogelschieten en Knolle Drolle
15 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
25 september Schietconcours windbuks najaar voor leden, niet-leden en jeugd
27 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.
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
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

33

januari 2016 NB no. 1:Layout 1

30-12-2015

11:52

Pagina 34

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.

Whatsapp buurtpreventie in Beek groot succes!
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare
buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er
samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals
vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden
bestreden. Whatsapp kan ingezet worden als een moderne
digitale vorm van buurtpreventie.
De voordelen van een Whatsapp buurtpreventiegroep
Gebruikers kunnen met Whatsapp gratis berichten met elkaar uitwisselen en bestanden delen. Het grote voordeel
van Whatsapp buurtpreventie is dat je elkaar snel een
berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt
waarschuwen als je een verdachte situatie in de buurt ziet.
Er zijn inmiddels al Whatsapp buurtpreventiegroepen actief
in Geverik, Genhout, Neerbeek, Heirstraat, Kerkeveld,
Proosdijveld Noord, Kapelaan Wijnensingel, Wouderpad
en Spaubeek die de buurt veiliger proberen te maken. Er
kunnen maximaal 100 mensen deelnemen aan zo’n groep.
Meer informatie over het aanmaken van een Whatsapp
groep kun je vinden op: http://www.whatsapp.com
Spelregels buurtpreventie-app
Het opzetten van Whatsapp buurtpreventiegroep is een
burgerinitiatief waarvoor geen vaste regels gelden.
Om een dergelijke buurtpreventiegroep succesvol te laten
zijn, is het wel verstandig enkele regels van te voren af te
spreken. Als voorbeeld zouden de volgende regels kunnen
worden gehanteerd:
• Meld zaken die er verdacht uitzien of acuut zijn in relatie
tot de veiligheid in de buurt
• Volg bij het zien van een verdachte situatie de zogenaamde SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer 112 of
0900-8844, App om uw waarneming bekend te maken
aan anderen, reageer door bijvoorbeeld naar buiten te
gaan om contact te maken met de persoon)
• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of
0900-8844.
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• Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar
weten of 112 al gebeld is!
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden,
discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/
wetten.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen
toegestaan voor het verstrekken van een signalement,
wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van
meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht,
huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en
het kenteken.
• Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor
bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
De gemeente Beek ondersteunt de ontwikkeling van
Whatsapp buurtpreventiegroepen door de wijken waar
de buurtpreventiegroepen actief zijn te voorzien van
Whatsapp buurtpreventieborden.

Aanmelden
Wilt u weten of in uw buurt een Whatsapp
buurtpreventiegroep actief is of wilt u zelf een Whatsapp
buurtpreventiegroep aanmelden neem dan contact op met
de gemeente Beek, Paul de Jonge, bereikbaar via
tel. 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl of met
de politie via wijkagentbeek@limburg-zuid.politie.nl.
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UITNODIGING
Bij Koninklijk Besluit van 9 december 2015 is mevrouw C.E. van Basten-Boddin
tot burgemeester van de gemeente Beek benoemd.
Op dinsdag 16 februari 2016 zal mevrouw Christine van Basten-Boddin beëdigd en geïnstalleerd worden.
Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u van harte uit voor de receptie vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis van Beek,
om mevrouw Van Basten-Boddin en haar familie te feliciteren met haar installatie en komst naar Beek.
DE GEMEENTERAAD VAN BEEK
Guliël Erven
Griffier

Frans Weekers
Voorzitter

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK
Ron de Louw
Secretaris

Frans Weekers
Burgemeester

Graag vernemen wij vóór 4 februari 2016 of u bij de receptie aanwezig bent. U kunt zich per e-mail of telefonisch aanmelden;
bestuurssecretariaat@gemeentebeek.nl of bel via 046-4389353

✉ t.b.v. Natuurmomenten op rekeningnummer NL58INGB0666028524 o.v.v. installatie mw. C.E. van Basten-Boddin
35

januari 2016 NB no. 1:Layout 1

30-12-2015

11:52

Pagina 36

Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2016

Sinterklaas en M2 Trading schenken
rolstoel aan cliënten OZO
Op donderdag 3 december bracht Sinterklaas op Sportlandgoed De Haamen een bezoek aan een groep
sportende cliënten en haar vrijwilligers. Deelnemers van “OZO doe ik mee” kregen de fijne kneepjes van het
klimmen en balanceren aangeleerd van Zwarte Piet. Halverwege hun activiteit stond Sinterklaas in de gymzaal.
Met een verrassing! Hij had Vincent en Norbert Snijders van M2 Trading bereid gevonden hem daarbij te helpen.

Eén deelneemster van de groep is niet zo mobiel en heeft
zodoende problemen met deelnemen aan buitenactiviteiten.
Dat viel vrijwilliger Hub Conings op en hij meldde zich bij
Sinterklaas. De Sint heeft Vincent en Norbert bereid gevonden om haar een rolstoel te schenken. Deze rolstoel
blijft op Sportlandgoed De Haamen, waardoor meerdere
cliënten ervan gebruik kunnen maken. Een mooi gebaar
van Sinterklaas en M2 Trading dus…
Elke donderdag zijn zo’n 25 cliënten van "OZO doe ik mee”
te gast op Sportlandgoed De Haamen in Beek. Binnen dit
gezelschap ondermeer mensen met een verstandelijke of
een lichamelijke beperking. De donderdagen doorlopen zij
op het landgoed onder begeleiding van verenigingen en
vrijwilligers een sportief dagprogramma. OZO ondersteunt
de verenigingen en vrijwilligers daarbij. In carrouselvorm
gaan cliënten in kleine groepjes langs bij bijv. de
karatevereniging in Beek, werken ze mee in de keuken van
De Haamen of zwemmen ze onder begeleiding van een
vrijwilliger.

Sportief dagprogramma zoekt nog deelnemers
Het sportieve dagprogramma staat nog open voor nieuwe
aanmeldingen. De Carrousel is speciaal samengesteld
voor mensen met een ondersteuningsvraag, mensen met
een arrangement via de WMO of die begeleiding ontvangen vanuit een zorgorganisatie (zoals Daelzicht Pergamijn,
Orbis GGZ of Centrum Weng).
Wekelijks doorlopen cliënten onder regie van “OZO doe ik
mee” een gevarieerd programma op Sportlandgoed De
Haamen. Na een actieve ochtend luncht de groep met
haar vrijwilligers. Uiteraard volledig zelf bereid door de
groep. Vervolgens zijn er in de middag creatieve sessies,
wandelen we door de omgeving of trekken we een baantje in het zwembad.
Neem contact op met Arend
te Velde (OZO) voor meer informatie: 06-42911699 of
arend.te.velde@ozodoeikmee.nl Een keertje komen
kijken is ook prima!

Senioren fitheidstest
en beweegmarkt
Op 25 & 26 februari vindt
er op Sportlandgoed
De Haamen een fitheidstest
en beweegmarkt plaats
voor senioren. Senioren in
de leeftijd van 58-75 jaar uit
de gemeente Beek-West,
Beek-Oost en Neerbeek
worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen.
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De fitheidstest en de beweegmarkt staan in het
teken van bewustwording en stimulering t.a.v.
bewegen en daarmee een gezonde leefstijl.
De fitheidstest geeft een resultaat weer dat
vervolgens door een beweegadviseur met de
deelnemer wordt besproken. Vervolgens kan men
op de beweegmarkt proeven, ervaren en beleven
welke aanbieders er in de directe omgeving
aanwezig zijn om te ondersteunen, adviseren of
bij aan te sluiten.
Deelnemers kunnen zich tevens direct inschrijven
voor een passend beweeg aanbod. Er zijn
mogelijkheden voor iedereen om op eigen niveau
deel te kunnen nemen aan sportaanbod dat de
interesse wekt. Er start in de week na de fitheidstest een geheel nieuw beweegprogramma waar
deelnemers ervaren wat bewegen nu eigenlijk
met lichaam en geest doet. Het programma
bestaat uit een divers aanbod met een vaste
lesgever en een groep met gelijkgestemde.
Alle (sport-, cultuur- en ouderen)verenigingen
worden in de voorbereiding geïnformeerd en betrokken. Op deze manier kunnen we zorgen voor
een beweegaanbod dat in de directe omgeving
plaatsvindt.
Deelnemers ontvangen een persoonlijke
uitnodiging per post (mits tussen de 58-75 jaar en
woonachting in de gemeente Beek-West,
Beek-Oost of Neerbeek).
Verdere informatie over de fitheidstest kunt u
lezen op de website dehaamen.nl. U kunt ook
contact opnemen met de beweegmakelaar.

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en
beweegmogelijkheden in De Haamen?
De “Beweegmakelaar” helpt u graag.
U kunt telefonisch of per mail contact
opnemen met Judith van Veen - Smeets via
046 - 43 60 180 of info@dehaamen.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.dehaamen.nl .

Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek, 2016
In 2016 gaat het Steunpunt Mantelzorg Beek van Partners in
Welzijn diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in
de gemeente Beek organiseren. Deze themabijeenkomsten
vinden plaats in MFC Molenberg en in de wijksteunpunten
Spaubeek, Neerbeek, Beek.
De themabijeenkomsten zijn o.a. veiligheid in en om het huis,
Mindfullness, lotgenotencontact, keukentafelgesprek, het verhaal achter de Mantelzorger, belasting en vergoedingen etc.
U kunt zich telefonisch aanmelden of rechtsreeks aanmelden
voor een themabijeenkomst op onze website.
Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten niet noodzakelijk,
wel wenselijk.
-------------------------------------------------------------------------------------Praktische hulp voor mantelzorgers
Het Steunpunt mantelzorg start in 2016 het project Praktische
Hulp voor Mantelzorgers. Het Steunpunt Mantelzorg zet
vrijwilligers in ter ondersteuning van de mantelzorger. Hierdoor
kan de mantelzorger even een kleine adempauze nemen en
weer energie opladen om te zorgen voor zijn/haar zorgvrager.
Met de ondersteuning die de vrijwilliger kan bieden wordt
onder andere bedoeld:
- Incidenteel (enkele uren) de zorgvrager bezoeken om een
wandelingetje te maken 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.
- Incidenteel de zorgvrager vergezellen als de mantelzorger
een afspraak heeft waar de zorgvrager niet bij kan zijn.
Mocht u praktische hulp nodig hebben neem dan contact op met
het Steunpunt Mantelzorg Beek.
Voor informatie over mantelzorg en de themabijeenkomsten
kunt u contact opnemen met:
Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens,
Partners in Welzijn/ Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4288060/ e-mail: mantelzorg@piw.nl
Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
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Doet u dit jaar (weer) mee aan NLdoet?!
Iets opknappen of extra aandacht geven?
Uw organisatie op een positieve manier
onder de aandacht brengen? Nieuwe netwerken aanboren? Op 11 en 12 maart 2016
organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet,
samen met duizenden mensen in het land.
Een unieke kans!
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en
activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken. Heeft u nog een klus, maar te weinig
handen om het te doen? Dit is uw kans! Meld uw klus aan
op www.nldoet.nl en laat iedereen in uw omgeving weten
dat u vrijwilligers nodig heeft om uw klus te klaren.
Voor u het weet heeft u een groep collega’s, leerlingen of
buurtgenoten binnen. Vorig jaar waren zo’n 325.000
Nederlanders actief. In 2016 wil het Oranje Fonds nog
meer mensen op de been. Doe dus ook mee!
Op de website vindt u ook informatie om uw klus te
promoten en op te zetten, zoals draaiboeken.
In Beek zijn in 2015 28 klussen aangemeld. We hopen in
2016 op nog meer klussen.
Wilt u helpen?
Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden voor een klus?
U kunt dan naar www.nldoet.nl gaan en u onder het kopje
‘Klussers’ aanmelden om te helpen met een klus in uw
buurt. U kunt dan zelf kiezen welke klus u het meeste aan-

spreekt. De vrijwilligersorganisatie waar u zich bij aan heeft
gemeld zal dan contact met u opnemen.
Vergoeding van maximaal € 400!
Heeft u onvoldoende financiële middelen voor uw klus?
Het Oranje Fonds kan u daarbij helpen met een bijdrage
tot € 400, bijvoorbeeld voor materiaal, entree of vervoer.
Het Oranje Fonds een beperkt budget beschikbaar maar
wees er snel bij, want op=op. Het speciale aanvraagformulier en complete voorwaarden vindt u op nldoet.nl.
Aanvragen van de bijdrage kan tot 25 januari 2016
(voor het budget geldt op = op).
Na 1 februari kunt u wel nog gewoon uw klussen
aanmelden.
Hulp nodig bij het aanmelden van uw klus?
Indien u vragen heeft over NL Doet of hulp nodig heeft bij
het aanmelden van uw klus op www.nldoet.nl kunt u terecht bij de verenigingsconsulent van de gemeente Beek,
Tom Eijkelenberg, via info@gemeentebeek.nl of
046 - 43 89 222.

Extra toezicht rond horeca
en ‘hotspots’ voortgezet
Toezichthouders bereikbaar onder nieuw telefoonnummer
De gemeente Beek heeft evenals voorgaande jaren
besloten om ook in 2016 extra toezichthouders/BOA’s in te
zetten rondom horecagelegenheden en bij de gemeente
bekende “hotspots”. Dit zijn plekken waar in het verleden
vaker sprake is geweest van overlast. De hotspots worden
in samenspraak met het Jeugd Interventie Team en de
politie vastgesteld. Daarnaast kan er flexibel en direct
ingespeeld worden op nieuwe hotspots.
Het doel van de inzet van extra toezichthouders/BOA’s is
38

om overlastsituaties te voorkomen door zichtbaar
aanwezig te zijn en preventief te handelen. Om direct te
kunnen inspelen op overlastsituaties kunt u bij verdachte
situaties en (horeca)overlast situaties op de vrijdagavond
tussen 20.30 uur en 04.30 uur gebruik maken voor een
speciaal hiervoor vrij gemaakt telefoonnummer
046 - 43 89 297.
Voornoemde situaties kunt u dan doorgeven via dit
telefoonnummer. Zo kunnen de toezichthouders/BOA’s
samen met de politie direct actie ondernemen.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Amalied zoekt jou (V1666)
Wil jij een kind helpen bij het verwezenlijken van zijn of
haar droom EN zijn of haar vedette zijn…
Is het entertainen van kinderen je GROOTSTE passie...
dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!
• Cursusleider Verkeerskunde voor senioren (V1663)
We zoeken een vrijwilliger met kennis van zaken die m.n.
voor senioren de verkeersregels en de omgang daarmee
op een heldere manier weet uit te leggen. Ook de
dagelijkse toepassingen dienen de revue te passeren
evenals knelpunten en hindernissen die een goede
verkeersdeelname in de weg kunnen staan.

• Vrijwilliger PR en sponsorwerving (V1114)
Onze stichting zoekt een enthousiaste vrijwilliger die zich
wil bezig houden met het werven van sponsorgelden. De
taken bestaan uit actief werven van sponsoren, contacten
onderhouden met lokale middenstand, contacten
onderhouden met sponsoren.

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.

• Leiding Scouting vereniging (V1661)
Scouting de Windroos op zoek naar enthousiaste
(jeugd)leiding > 18 jaar*, die met of zonder Scouting
ervaring: o.a. kinderen wilt begeleiden in een avontuurlijke leefomgeving, kinderen wilt uitdagen en wilt zien
opgroeien, improvisatietalent heeft
• Vrijwilliger maaltijdvoorziening Dagverzorging
(V1049)
De (warme) maaltijd is voor de deelnemers aan de
dagverzorging een belangrijk moment van de dag. Het is
een moment waarop in samenzijn met anderen gegeten
wordt. Het is dan ook belangrijk dat er een prettige sfeer
is tijdens het eten.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Gezellig
shoppen
in Makado Beek
KOOP
ZONDAGEN
17 en 24 januari
12.00 - 17.00 uur

Mega Markt
21 t/m 24 januari
gezellig

boodschappen

winkelen

makkelijk

www.makadobeek.nl

