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November, we vieren

Allerheiligen en Allerzielen. 

In de Nuutsbaeker daarom 

aandacht in de ‘Blikvanger’ voor 

‘afscheid nemen’.

Van heel andere orde is natuurlijk 11-11!

Het begin van het nieuwe

‘Vastelaovesseizoen’. U ziet dan ook het evenementenrooster hiervoor

groeien. Er wordt weer volop feest gevierd en er worden zelfs jubileum-

festiviteiten georganiseerd.

Gelet op de voorbereidende kerstactiviteiten is het ook duidelijk dat dit

feest traditioneel voor de deur staat. Heel wat muzikale hoogstandjes

worden de komende weken aangeboden.

Natuurlijk  zal ook Sprankelend Beek niet ontbreken met het

Winterlichtfestival in de Burg. Janssenstraat.

Tussendoor vindt u terugblikken van voorbije successen van 

allerlei aard.

Beek presenteert zich in binnen- en buitenland. Zelfs tot in Canada toe,

zonder moeilijke besprekingen vooraf, zoals een

tweetal foto’s laat zien in deze uitgave.

Enfin, neemt u er kennis van en maak de 

juiste keuzes.

Namens de redactie wens ik u weer 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)

STEL ZELF UW MAALTIJD SAMEN!
Mini-Maal (400 gr) 4.95 Nor-Maal (500 gr) 5,95
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Op 5 november jl. werd de 65e Lichtkoningin door  voorzitter
Wim Essers aan de aanwezigen in het Asta Cultuur Centrum
voorgesteld, waarna wethouder Thijs van Es, de 21 jarige Kiki
Voncken, wonende te Beek, tot de 65e  Beekse Lichtkoningin
kroonde. 

Na de  basisschool, HAVO, Graaf Huyn te Geleen, volgde zij
een studie Communicatie Management Fontys Hogeschool in
Eindhoven, welke met succes werd afgesloten.
Zij is werkzaam bij, Brightlands Innovation Factory te Geleen.

Ook werden er die avond 4 nieuwe Hofdames voorgesteld die
Lichtkonigin Kiki Voncken, zullen assisteren en begeleiden.  
Dit zijn: Dewi Boessen uit Beek, Anne Frenken uit Neerbeek,
Iris Lemmens uit Genhout en Amy Bouwens uit Spaubeek.

Alvorens de 65e Lichtkoningin haar opwachting maakte in het
Asta Cultuurcentrum, werd eerst afscheid genomen van de
64e Lichtkoningin Celine Pinxt en de 4 Hofdames Claire
Frissen, Maayke Timmers, Sanne Schoonbrood en Kiki
Bohnen, die door voorzitter Wim Essers  namens het Lucia-
Comité, maar ook namens de Beekse gemeenschap bedankt
werden voor hun inzet voor de Beekse St. Lucia-traditie. 
Als blijk van waardering en dank ontvingen  zij  bloemen en
van de vele aanwezigen een welgemeend applaus. Dank gold
ook aan hun ouders, voor  hun medewerking, meebeleven en
prettige samenwerking. 

De Kroningsavond werd verder in een gezellige sfeer met
muziek voortgezet. 

Het programma voor Lichtkoningin en Hofdames is
in hoofdlijnen als volgt
Zaterdag  19 november 2016 
de H. Mis in St. Laurentiuskerk in Spaubeek om 19.00 uur
Zondag    27 november  2016 
de H. Mis in St. Hubertuskerk in Genhout om 09.30 uur
Zondag 04 december  2016  
de H.  Mis in Kapel in Geverik om 10.00 uur
Zondag 11 december   2016  
de Kroningsmis in de St. Martinuskerk te Beek om 10.00 uur

Want waar het Comité voor de organisatie zorgt, zijn het met
name Lichtkoningin en Hofdames die het uitdragen en door
hun persoonlijke inzet, vorm en inhoud geven.

Dit alles brengt ons tot de overtuiging dat de Sinte Lucia-vie-
ring ook in de huidige tijd een sociaal- maatschappelijke en
Culturele meerwaarde voor de gehele Beekse Gemeenschap
is en toekomst heeft, ook gezien de grote en spontane publie-
ke belangstelling.   

Het Winterlicht Festival weekend vindt plaats op zaterdag 10
en zondag 11 december, in samenwerking met Beek Bloeit,

de Culturele Werkgroep Beek en Lucia Comité.
Dit Winterlicht Festival wordt georganiseerd in de

Burg. Janssenstraat in Beek.

Verder wordt op zaterdag 10 december de 65e LK en de 4
nieuwe HD omstreeks15.30 uur ontvangen door Burgemeester
en Wethouders op het gemeentehuis te Beek. 

Daar wordt ook het tradionele Wagenspel door
de leden Van het Nieuwe Masker ten gehore
gebracht en door de leden van de Baeker
Klepperman wordt het Lucia lied gezongen. 
Deze ontvangst op het gemeentehuis is open-
baar en voor een ieder toegankelijk en van
harte welkom met de kids. 
Om 17.00 uur zal nog een optreden zijn van de
Lichtbende in de Asta. 
Daarna zal het gehele gevolg in optocht samen
met Lichtkoningin en Hofdames (in een
Paarden koets) door Beek trekken, om te eindi-
gen voor op het kerkplein. 
Waarna iedereen zich kan mengen in het feest-
gedruis in de Burg. Janssenstraat.

Namens het Lucia Comité,  
Wim Essers, voorzitter.

KRONING LICHTKONINGIN 2016
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Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

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

Op 28 augustus (Schijndel)
en 11 september (Poppel)
werd de jaarlijks interland-
wedstrijd 25 meter 1 pijl
systeem weer verschoten
tussen Nederland en België.
De beste 12 heren, 4 dames
en 4 veteranen van
Nederland uit de 25 meter
competitie schieten dan in
een setsysteem tegen de
Belgische vrienden. Namens
Beek was Maurice Pelsers
van Willem Tell 1885 verte-
genwoordigd in het heren-
team. Op beide dagen volgt,
na de opening door de
Bondsvoorzitters en het
woord van de teamcaptains,
het nationale volkslied.
Vervolgens wordt dan, na 5
proefpijlen, in 10 sets van 5
pijlen de sportieve strijd ge-
streden voor de wisselbeker.
Al snel is duidelijk in
Schijndel dat Nederland
goed in vorm is, de wed-
strijd daar wordt gewonnen
met 111 tegen 45 setpun-
ten. In het Belgische Poppel
is de strijd iets spannender
maar uiteindelijk wint
Nederland royaal ook deze
wedstrijd met 95 tegen 49.
Vooral de verbroedering tus-
sen de deelnemers van beide
landen is altijd een feest van
herkenning met de sportieve
strijd als bindende faktor.

4

Nederlands
handboogteam
verslaat België

met ruime
cijfers 

Rick van den Berg en Kees Kuijs van Kuijs Fysiotherapie maken
deel uit van de expertisegroep KnieXpert Zuyd.

De expertisegroep KnieXpert
Zuyd wordt gevormd door de
kniespecialisten van het samen-
werkingsverband FysioPartners
Zuyd. De uitvoerende fysiothera-
peuten zijn sportfysiotherapeuten
met ervaring op het gebied van
knierevalidatie. Deze expertise-
groep werkt met behandel-
protocollen opgesteld voor de revalidatie van een
aantal veel voorkomende knieletsels:

• letsels van de voorste en achterste kruisband 
• letsels van de binnen- en buitenband 
• meniscusletsels
• letsels van of rond de knieschijf 

De behandelprotocollen zijn samengesteld op basis
van de huidige wetenschappelijke kennis in 
combinatie met de praktijk-ervaringskennis van de
therapeuten zelf. De fysiotherapeuten van
KnieXpert Zuyd werken samen met orthopeden en
sportartsen. Via korte communicatielijnen wordt
snel en efficiënt overleg gevoerd worden met de
artsen over eventuele nadere diagnostiek en kan er,
indien nodig, op korte termijn een afspraak worden
geregeld voor een consult.

Wat heeft KnieXpert Zuyd te bieden?
• adequate, efficiënte en dus kwalitatief goede

zorg voor de patiënt
• goede samenwerking met orthopeden en sport-

artsen waardoor, indien nodig, doorverwijzing
op korte termijn mogelijk is

• de deelnemende fysiotherapeuten zijn allen
sportfysiotherapeuten met kennis van zaken 
over wat specifiek, fysiek gevraagd wordt bij de
diverse sporten, zal er ook gericht sportspecifiek
gerevalideerd kunnen worden, zowel in de 
therapiezaal  als ook op het sportveld. Dit is met
name belangrijk om in de laatste revalidatiefase
een veilige overgang te bewerkstelligen vanuit de

therapiesetting naar het hervatten
van training bij de eigen 
sportclub en uiteindelijk naar het
weer spelen van wedstrijden.
Dus: begeleiding van start tot 
finish: tot het moment dat de
sporter weer volledig terug is op
wedstrijdniveau.

Voor wie?
De KnieXpert Zuyd is in principe bedoeld voor 
iedere kniepatiënt uit een van de genoemde 
letselcategorieën. Vooral voor de sporter is de toe-
gevoegde waarde groot. Sporters willen zo snel
mogelijk maar ook verantwoord terugkeren op het
sportveld en zijn dus gebaat bij snelle diagnostiek
en adequate revalidatie tot en met moment van 
wedstrijdhervatting.

Werkwijze
• U  meldt zich aan bij Kuijs Fysiotherapie
• U geeft aan dat u een afspraak wenst bij de

KnieXpert-fysiotherapeut (Rick van den Berg of 
Kees Kuijs)

• U krijgt binnen 48 uur na aanmelding een 
afspraak bij de KnieXpert-fysiotherapeut

• U heeft hiervoor GEEN verwijzing nodig van een
arts

• De KnieXpert-fysiotherapeut zal u onderzoeken,
een diagnose stellen en het behandelplan met u
bespreken

• Indien de fysiotherapeut dit nodig acht kan hij,
met uw toestemming, ruggespraak houden met
uw huisarts, orthopeed of sportarts

• Als uit het onderzoek geconstateerd wordt dat
fysiotherapie inderdaad geïndiceerd is, wordt uw
revalidatie gestart onder leiding van de
KnieXpert-fysiotherapeut

Voor meer informatie:
www.kuijsfysiotherapie.nl of 
www.fysiopartnerszuyd.nl

Fysiotherapie bij knieklachten?
KnieXpert Zuyd: een groep experts op het
gebied van knierevalidatie.
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BBB-NDB nodigt u uit
voor onze thema avond

OUDEREN & VEILIGHEID
Voelt u zich wel eens onveilig in het dagelijks leven?
Dan zijn onze Veiligheidscoaches er voor U!

Als oudere staat u steeds langer midden in de maatschappij.
Door negatieve berichtgevingen of bepaalde gebeurtenissen
kunt u zich onveiliger gaan voelen in het dagelijks leven.

Stelt u zich wel eens de vraag wat u
moet doen als

✔ U op straat of aan de voordeur
wordt aangesproken door een 
verkoper?

✔ Iemand u vraagt naar uw bank-
nummer, DigiD of BSN-Nummer?

✔ Die  praatjesmaker aan de telefoon
die u niet kent blijft aandringen?

✔ U veilig wilt pinnen en niet weet
hoe dat het beste kan?

✔ U wilt gaan winkelen en niet weet
hoe u uw portemonnee veilig kan
meenemen?

✔ U heel veel dingen alleen moet
doen, het niet durft en dat u zich
daardoor eenzaam voelt?

DAN IS ONZE 
VEILIGHEIDSCOACH ER VOOR U

De daar speciaal voor 
opgeleide vrijwilligers 
helpen en begeleiden u om
bewuster om te gaan met
uw veiligheid en die van uw
medeouderen.
Ze geven u tips hoe om te
gaan met uw gevoelens van
onveiligheid.

Op onze thema avond OUDEREN & 
VEILIGHEID gaat u samen het gesprek
aan over diverse onderwerpen met 
betrekking tot uw veiligheid.

Deze avond is gratis voor iedereen 
toegankelijk, zonder verdere verplichting.

Aanmelden voor 21 november bij 
Paul Montulet via 06-18451426 
of paul.montulet@bbb-ndb.nl

Thema avond

OUDEREN EN VEILIGHEID

BBB-NDB

Dinsdag 22 november

19.00 – 21.00 uur
zaal Benelux

Maastrichterlaan te Beek

De koffie met vlaai
staat voor u klaar. 

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

Zaterdag 26 november staat de Baeker Rock Night
in het teken van metal en rock muziek uit de jaren
70 en 80. 

De avond wordt geopend met rock cover band STRESSED! 
Deze vijf jongemannen uit Horst en Lottum hebben een 
overstap gemaakt van covers van bands als AC/DC, 
Rolling Stones naar iets hardere covers van bands als 
Iron Maiden, Motörhead, Airbourne. 
Hun eerste eigen album is onderweg en hiervan is één 
nummer reeds  uitgebracht: Break The Death! 
Stressed zal zorgen voor een energieke show waarvan je
hoofd zeker gaat knikken! 
PRESENT DANGER zal het ‘stokje’ overnemen. 
Deze band is zeker geen ‘onbekende’ te noemen! 
Deze vier mannen maken al zo’n 20 jaar samen muziek. 
Ook hier in het zuiden hebben ze al op diverse podia hun
energieke show ten toon gespreid. 
Ze zijn van één hoog niveau wat betreft Metallica tribute band
in Nederland. Tegenwoordig hebben ze vooral veel eigen
nummers met een mix van Metallica-songs. 
Hun derde cd-album met eigen werk uitgebracht is pas 
uitgebracht. Natuurlijk is qua sound nog steeds de vergelijking
met Metallica te horen! 

Kaarten in de voorverkoop kosten 12,50 euro (aan de kassa
15,00 euro) en zijn te verkrijgen: 
www.baekerbluesside.nl of mail naar info@baekerbluesside.nl

Derde Baeker rock night
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In het najaar start Partners in
Welzijn voor de inwoners van
Stein en Beek met een nieuwe 
cursus “Omgaan met geld” van
het Nibud.

De training is bedoeld voor iedereen die
beter om wil kunnen gaan met zijn of
haar geld. 
Dit kunnen mensen zijn die hun baan
hebben verloren, mensen met een laag
inkomen, mensen met schulden, etc.

Deelnemers leren hoe ze beter uit kun-
nen komen met hun inkomen en verlei-
dingen kunnen weerstaan. Het zelfver-
trouwen van eerdere cursisten is sterk
toegenomen, ze zijn bewuster omge-
gaan met hun geld en ze hebben het ge-
voel dat ze meer invloed hebben op hun
financiën. Eerdere cursisten hebben de
training met veel plezier afgesloten! 

Het gaat om een cursus die voor ieder-
een te volgen is. Gezelligheid staat voor-
op. Hierdoor is het gemakkelijker om
van elkaar te leren en gewoonten te
doorbreken. 

In de vorige training zijn zelfs hele mooie
vriendschappen ontstaan.

Er wordt gewerkt aan de hand van een
werkboek, waarin ook huiswerkop-
drachten staan.

• De cursus duurt 8 tot maximaal 10
weken lang en wordt gegeven op
donderdagochtend. 

• De locatie zal in Beek of Stein zijn,
dit is afhankelijk van het grootste
aantal deelnemers.

• De start van de training zal zijn op
donderdag 3 november aanstaande.

Net als de vorige training wordt ook
deze training gratis aangeboden.

Interesse? 

Neem contact op met 
Partners in Welzijn, 
Miranda Brangers, 
tel 046-4575700 
of mail: 
mbrangers@piw.nl.

Nieuwe cursus “Omgaan met Geld”

Kinderschoenen
tweede paar

27 NOVEMBER
KOOPZONDAG

13 - 17 UUR

*Voor het tweede laagst geprijsde paar betaalt u slecht één euro. Bij aankoop van één paar ontvangt u 30% korting.
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Burgemeester Christine van Basten-
Boddin: “De heer Ronald Franssen is
een muzikale duizendpoot en onder zijn
langdurige, vakbekwame en bezielende
leiding heeft hij het ENCI-koor tot diver-
se successen weten te brengen.”

Het ENCI-koor (opgericht in 1951) is een
echt mannenkoor bestaande uit zangers
die werkzaam waren of zijn bij de ENCI
te Maastricht. Het is een koor met een
eigen klank, een klank die bekend staat
tot in de verre omgeving van Maastricht.
De heer Franssen is sinds 1976 een be-
vlogen lid, zanger en muzikaal begelei-
der van dit koor. 

Sinds 1997 is hij de vaste dirigent en
sinds 2011 de voorzitter. Daarbij is hij
ook lid van de muziek- en activiteiten-
commissie en hij beheert de bibliotheek.
Hij herschrijft en bewerkt alle muziek-
stukken. Door zijn tomeloze inzet is het
koor uitgegroeid tot een veel gevraagd
koor zowel in binnen- alsook buitenland.
Hij is een ware muzikale duizendpoot en
is de enthousiaste organisator van diver-
se koorreizen. Door zijn drijvende kracht
zijn vele successen behaald en diverse
Lp’s en Cd’s opgenomen.

Tevens is hij reeds 40 jaren verbonden
aan het Kerkelijk zangkoor Don Bosco

te Maastricht, de eerste 25 jaren als or-
ganist en de laatste 15 jaren als dirigent-
organist. 
Ook hier is hij de muzikale duizendpoot
die muziekstukken uitzoekt, arrangeert
en componeert. Iemand die bij allerlei
activiteiten de saamhorigheid bevordert.
Met recht een man waarop men kan
bouwen.

Tegelijkertijd is hij een vrijwilliger pur
sang als het gaat om het Limburgse lied.
Zo componeert hij sinds 2012 de aange-
leverde teksten van Jack Vinders en
werkt hij de gemaakte muziek verder uit.
Hij verricht diverse werkzaamheden
zoals het opbouwen van de website,
ontwerpen van de nieuwsbrief en het
op- en afbouwen van decors.

Kortom, hij is voor velen een inspirator,
een muzikaal voorbeeld die door zijn
tomeloze inzet en energie alom wordt
gerespecteerd en gewaardeerd.

Op zondag 9 oktober jl. ontving Beekenaar Ronald Franssen een
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Christine 
van Basten-Boddin in het cultuurcentrum de Klimboom te Simpelveld,
tijdens een concert in verband met zijn 40 jarig jubileum bij het 
ENCI-Koor. De heer Franssen heeft zich sinds 1976 op een bijzondere,
maatschappelijk en aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor de
muzikale  samenleving, in het bijzonder het ENCI-Koor uit Maastricht.

Koninklijke Onderscheiding voor Ronald Franssen
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Ritueel bij afscheid

Met knikkende knieën bel ik aan op
huisnummer 97 aan de Geverikerstraat.
Ik heb afgesproken met Petra Stevens
voor een gesprek. Voor de blikvanger wil
ik graag wat meer weten over haar be-
roep. Petra is namelijk ritueelbegeleider
bij afscheid. Afscheid, dood brr…
Alleen al de woorden afscheid nemen
geeft me een onprettig gevoel.
Petra heet me van harte welkom en no-
digt me uit om aan de keukentafel plaats
te nemen.
Midden in de keuken aan een grote hou-
ten tafel met een mok dampende koffie
beginnen we ons gesprek. 

Mijn eerste vraag is natuurlijk: 
Wat is een ritueelbegeleider bij
afscheid?

Petra legt uit dat een –ritueelbegeleider
bij afscheid- als het ware een aanvulling
is bij het vormgeven, samenstellen en
uitvoeren van een afscheidsviering. Het
is haar streven om een afscheidsdienst
(in de kerk, in een zaaltje of crematorium
of thuis in de tuin, in beperkte kring) zo-
danig vorm te geven dat het
(aan)spreekt en leeft. Dit naar wens van
iedereen die erbij betrokken is. Indien
mogelijk dus ook naar wens van de
overledene. En dan eventueel in combi-
natie met het gebruik van een persoon-

lijk symbool (bijv. een schilderij of
hobby) dat refereert naar de dierbare
overledene. Dit wanneer de familie cq.
nabestaanden daar voor open staan.
Door het gebruik van zowel rituelen als
een Persoonlijk Symbool creëer je een
zeer persoonlijk gebeuren, een af-
scheidsviering met een thema! Hierin
kunnen zij die afscheid moeten nemen
van een geliefde steun vinden.
Als voorbeeld geeft Petra haar eigen
symbool: (edel)stenen. 
In haar huis en in de tuin heeft ze veel
stenen liggen die zij van overal in de we-
reld heeft meegenomen. 

“En wat is er mooier dan mensen helpen
om op een persoonlijke manier afscheid
van een dierbare te kunnen nemen en
dat ze daar dan naderhand een mooie
herinnering aan overhouden?”
Petra stelt mij deze vraag met passie en
zelfs vreugde in haar stem. Zo had ik het
nog nooit bekeken. Vanaf dat moment
kost het mij geen moeite meer om er

over te praten. 

Hoe ga jij zelf om
met ‘de dood’?

Petra vertelt dat zij als
kind als de dood was
voor de dood. 
Haar fascinatie kwam
door haar moeder. 
Zij werkte bij uitvaart-
onderneming Daemen.
Ongeveer 10 jaar gele-
den, toen er een plaats
vrij kwam, stelde haar

moeder de vraag of Petra als drager bij
Daemen wilde komen werken. 
In eerste instantie werkte Petra vier jaar
als drager. Daarna ging zij ook overlede-
nen verzorgen. En zorgde zij ervoor dat
alles tijdens de crematiedienst goed ver-
liep. Van bidprentjes uitdelen tot overle-
denen ophalen. Petra besefte hoe fijn
het is om iemand te verzorgen en mooi
te maken. 
“Het is heel mooi om, iemand zo mooi
mogelijk terug geven aan de familie.
Mensen kunnen daardoor beter afscheid
nemen. En soms is dat ook moeilijk voor
mij. Zeker als het dichtbij komt.”

Hoe word je een Ritueelbegeleider?

In 2014 moest Petra helaas, om gezond-
heidsredenen, stoppen met het werk bij
de uitvaartonderneming. Petra bleef
echter niet bij de pakken neerzitten en
besloot in januari 2015 te starten met de
opleiding tot ritueelbegeleider bij af-
scheid in Antwerpen.
Het werd een intensief jaar met veel
huiswerk, veel lezen en veel leren.
Hoe ga je om met familie, hoe voer je
gesprekken, hoe presenteer je jezelf,
hoe schrijf je teksten?
Wat zijn symbolen en hoe kun je hier
omheen een afscheidsdienst samenstel-
len?
Het was een intensief jaar, met veel per-
soonlijke aandacht voor de persoon
áchter het leerproces.
Op 04 juni jl. heeft  Petra de opleiding
afgerond.
“Het heeft me gebracht waar ik nu sta,
als gediplomeerd ritueelbegeleider ga ik

Petra Stevens-Voncken Ritu
Myosotis (Vergeet-me-nietje) ‘het nie
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op persoonlijke wijze vorm geven en be-
geleiden. Ik vind het heel vreugdevol dat
je er voor kunt zorgen dat men waardig
afscheid kan nemen op een persoonlijke
manier.” 

Hoe kom je aan opdrachten?

Na het behalen van haar diploma heeft
Petra bewust maar een paar opdrachten
aangenomen, omdat ze druk bezig was
in het bedrijf van haar en haar man
‘Kwekerij Stevens’. 
Maar inmiddels is de topdrukte van het
bloemenseizoen voorbij. 
Nu krijgt Petra meer tijd om zich als zelf-
standige ritueelbegeleider bij afscheid te
gaan presenteren en haar activiteiten op
te bouwen.
“Dan kan ik me meer richten op waar
mijn hart ligt. Ritueel bij afscheid.”

Als ik na afloop van het gesprek met
Petra naar huis ga, merk ik dat mijn
knikkende knieën op de heenweg plaats
hebben gemaakt voor een glimlach. 
Het voelt zo tegenstrijdig. Denken aan
afscheid nemen en aan de dood en dan

een glimlach. Naderhand lees ik in een
brochure over Myosotis, die Petra mij
heeft meegegeven, de volgende uit-

spraak:
‘De dood is als het doven
van een kaars. 
Als de ochtend is aange-
broken schuilt achter de
tranen van verdriet de glim-
lach van de herinnering…’

Mijn glimlach had
alles te maken met
mijn eigen herin-
neringen.
Herinneringen aan
dierbare overlede-
nen. Maar ook een
glimlach omdat ik
blij ben dat er
mensen zijn zoals
Petra die kunnen
helpen om na de
tranen van verdriet
te zorgen voor een
glimlach van de
herinnering.

Sylvie Gulikers
Fotografie: 
Loe Bergers

Myosotis-ritueel bij afscheid 

Petra Stevens-Voncken
Geverikerstraat 97
6191 RN BEEK
06- 1312 9723
Info@myosotis-ritueelbijafscheid.nu
www.myosotis-ritueelbijafscheid.nu
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 10  (november )1986

….. Het heerlijk avondje is in aantocht. Zelfs de Nuutsbaeker
spendeert een dubbele pagina aan dit gebeuren. 
Op de voorpagina opent het artikel met “Sinterklaas 
houdt van Beek”. Hij vertelt ronduit over zijn schitterende 
aankomsten op het vliegveld, zijn ontvangsten op het 
gemeentehuis en zijn bezoeken aan de diverse buurten en
peuterinstellingen. En altijd vergezeld van een echte
ZWARTE Piet.

….. In vol ornaat maakt onze nieuwe lichtkoningin, Erna
Beursken, haar opwachting. Zij is de 35e lichtkoningin.

….. In de raadsnippers merkt John Bannier op dat Beek 
“1 op 107” draait. Niet met 1 fles ELS op 107 inwoners
maar 1 ambtenaar is op het gemeentehuis werkzaam 
voor 107 inwoners.

….. En Paul Mennens wil de ambtenaren van verschillende 
gemeenten onderling gaan beoordelen. Wethouder
Wachelder vond dit maar een vergelijking van appels met
peren.

….. In dezelfde vergadering merkt de voorzitter op: 
”Laat Luyten nu maar even praten, want de opnameband
moet toch verwisseld worden”.

….. En dezelfde Giel Luytren gaat op de praatstoel. 
In een 2 pagina’s uitgebreid verhaal vertelt Giel over zijn

politieke loopbaan. Hoe hij in de raad kwam, hoe hij 
10 keer de verkiezingen meemaakte,hoe het in zijn 
40 jarige raadsperiode aan toe ging. Als Nestor van de
gemeenteraad had hij steeds het devies: “Het algemeen
belang staat voorop”.
“Misschien ga ik nog wel eens mijn memoires op schrift
stellen, maar ik denk dat enkelen dat niet op prijs zullen
stellen.”.

….. En de VVV Beek viert mee met een apart zilveren 
jubileum. Het echtpaar v.d.Eykel uit Rijnsburg is al 
25 jaar te gast in Beek. 
Het begon bij de huwelijksreis in café Benelux van 
Pierre Gorissen. En vanaf die tijd zijn ze Beek elk jaar
trouw gebleven.

….. De heemkundevereniging publiceert een serie foto’s van
de familie de Rooy. Bij de herindeling kwam het Beekse
heidegebied (ten westen van de spoorlijn Maastricht-
Sittard) bij de gemeente Stein. Zo ook de akkers van de
familie de Rooy aan de Drieherenstraat.

….. Met een mooie advertentie maakt Joop Martens bekend
dat op 28 november café Metropole 60 jaar bestaat.

….. Voor hen die het niet gehoord of niet geluisterd hebben
drukt de burgemeester zijn speech af die hij heeft 
gehouden bij de opening van het woonwagencentrum
Bosserveldlaan dd. 24 oktober 1986 om 15.30 uur.

….. Er is een tekort ontstaan aan dienstplichtigen die in de
periode na juli 1986 moeten opkomen. 
Veel jongeren zullen nu op een later moment kunnen
worden opgeroepen. 
Om deze tekorten te beperken publiceert de gemeente
de genomen maatregelen hiervoor.

….. De politie maakt bekend hoe u uw verlichting van de
auto moet laten controleren en hoe ze afgesteld moet
worden. Het is centimeterwerk. 
Het is tenslotte voor een veiliger gebruik van de weg
voor uzelf en voor anderen.

Ik ga alvast beginnen... het is waar ook, ik heb geen auto.
(Dan maar bij de brommer.)

Groetjes, Japo

BICKEN BIJ BICKELS, EEN UNIEKE BELEVENIS!
Nu geopend 7 dagen in de week, in het nieuwe deel van Makado Beek.
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Vier internationale operasterren die met
hun unieke samenzang garant staan
voor een spectaculaire avond uit. U
wordt getrakteerd op een prachtige
show waarin de klassieke kerstliederen
zich afwisselen met de warme 
kerstklanken van deze tijd. 
Vocal Chord, bestaande uit 
Daphne Ramakers (Sopraan), 
Lien Haegeman (Mezzosopraan), 
Rob Meijers (Countertenor) en 
Pascal Pittie (Tenor), zal haar muzikale
kerstfantasie aan u laten horen en zal
daarbij worden ondersteund door de
limburgse top orkesten Fanfare
St.Caecilia Schimmert en Harmonie
St.Michaël Thorn en de uitmuntende
Limburgse Koorschool Cantarella. 
Vol trots zal Vocal Chord naast dit alles
tijdens de show haar nieuwe kerst cd
genaamd  “A Christmas Fantasy” 
presenteren. 

Kortom een show om niet te missen!

St. Remigiuskerk, Schimmert
zondag 11 december, 19.00 uur  
De Abdijkerk, Thorn
vrijdag 16 december, 20.00 uur
De Polfermolen, Valkenburg
woensdag 21 december, 20.00 uur

Tickets:
- Castelijn Mode Beek
- Schoenherstellerij Hub en Wilma

Hoedemakers Beek
- Soons Interieur B.V. doe het zelf

Schimmert
- VVV Thorn
- Of koop uw E-Ticket via 

www.vocalchord.nl

Vocal Chord laat haar ‘Christmas Fantasy’ klinken in Schimmert, Valkenburg en Thorn

Laat u betoveren door de nieuwe kerstshow van Vocal Chord
‘A Christmas Fantasy’

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak).

Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij de plaatselijke 
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.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

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

Paulo Coelho

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

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

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....

Vogelgidsen:
De heren H. op den Camp en J. Worms en Mostert

van de Vogelwerkgroep Afdeling IVN Elsloo

Datum wandeling:
woensdagmiddag 23 november 2016

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

Deelname: gratis, ook voor niet-KBO-leden

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

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

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

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

KBO Vogelwandeling
in Kelmonderbos
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Met de nieuwe Woningwet 2015 heeft
minister Stef Blok voor Wonen en
Rijksoverheid een knuppel in het hoen-
derhok gegooid, zodat er bijna geen
hoender is gespaard. 
Met zijn Woningwet 2015 is er overeen-
gekomen dat mensen met de lagere in-
komens de (huur) woningen krijgen toe-
gewezen met een voor hun betaalbare
huur. 

Nieuwsgierig over de algemene wereld
van het huren van een woning in Beek,
ging deze redacteur op bezoek bij
Huurdersbelangenvereniging Beek en
werd te woord gestaan door Cor
Vorstenbosch en Wim Essers. 

Cor Vorstenbosch is voorzitter van de
Huurdersbelangenraadraad Beek, als
secretaris is Paul Montulet actief en als
penningmeester waakt Aggie Mevissen
over de penningen, Wim Essers is be-
stuurslid. 
De Huurdersbelangenraad Beek is een
zelfstandige vereniging bemand door
vrijwilligers die het woongenot in Beek
willen optimaliseren en op de bres staan
als er problemen optreden tussen de lo-
kale huurders en de Woningcorporatie.
Ze hebben een directe verbinding met
deze Stichting Woningcorporatie
ZOwonen, de verhuurder van de wonin-
gen. 
De Beekse Huurdersbelangenraad
werkt nauw samen met de Raden uit

omliggende plaatsen, zoals Geleen,
Schinnen- Onderbanken, Susteren,
Sittard- Munstergeleen en Limbricht.
Elke Huurdersbelangenraad stuurt een
vertegenwoordiging naar de periodieke
bijeenkomsten van de Woningcorporatie
Zo Wonen. 
Ook op lokaal niveau wordt er geregeld
vergaderd, zij het in een kleiner gremi-
um. In het meest gewenste scenario zou
deze bijeenkomst bestaan uit, uiteraard
het drietal van het laten we zeggen
Dagelijks Bestuur van de Huurders-
belangenraad en dan daarnaast afge-
vaardigden uit de huurders gemeen-
schappen/ buurtschappen en wijken in
Beek. 
Laat nu nèt de laatste drie, in principe
belangrijkste groep heel slecht tot niet
vertegenwoordigd zijn bij de bijeenkom-
sten. 
De huurders zijn de mensen waar het
om gaat, die weten wat er speelt in hun
straat/ omgeving, die het wonen in Beek
tot een cijfer ‘acht’ of nog meer willen
ophogen. 
In het kantoor van de Huurders-
belangenraad aan het Raadhuispark 79
is er genoeg gelegenheid om je als huur-
der/ contactpersoon aan te melden. 
Er is daar elke woensdag spreekuur van
18.00 tot 19.00 uur, maar daar hoef je
voor je aanmelding als contactpersoon
niet op te wachten, want een telefoontje
naar iemand van het bestuur is ook al
voldoende. 

Je bent/wordt dan als een overal ‘luiste-
rend oor' en kijkend 'oog’ van de
Huurdersbelangenraad een zeer belang-
rijke schakel in de onderlinge communi-
catie in het Beekse. De ‘overleglijnen’
worden hierdoor korter, waardoor ser-
vice en onderhoud bijvoorbeeld beter
gecoördineerd wordt en de leefbaarheid
gaat omhoog. 
O ja, voordat ik het vergeet; kost dit veel
privé tijd’? 
Volgens de heren waar ik mee gespro-
ken heb hangt dit af van de ‘hulp c.q.
adviezen’ die de huurders/ buren van je
vragen met daarnaast de vergaderingen
met de collega contactpersonen. Maar
niet meer dan enkele uurtjes per maand.
Mocht je als buurtbewoner met Zo
Wonen geen huurovereenkomst- bin-
ding hebben, dan kun je evengoed lid
worden van de, ik noem het even de
brigade van wijk-contacten, een moge-
lijkheid voor het behouden van een
goede leefbaarheid is er voor alle mede-
inwoners, huurders zowel als eigenaren.

Voor de volledigheid nog even de be-
langrijke ‘nummers’ waar u terecht kunt.
Huurdersbelangenraad Beek; 
E-mail; hbrbeek@home.nl 
het telefoonnummer; 046 -4379880 
en het bezoekadres; Raadhuispark 79
met de postcode 6191AG.

George Stevens

‘Wonen alléén’, is niet altijd genoeg!

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84Maandag 5 december
komen om 16.00 uur
de Sint & Piet bij ons

op bezoek

Zet je (geknutselde) schoentje vóór 2 december bij ons inde winkel
en haal hem maandag 5 december gevuld op bij Sint & Piet
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Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

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

De vijfde editie van de grote finale van CMC ALAIF
vindt in 2017 plaats in de regio Westelijke Mijnstreek
en met name in Beek, waar “vastelaovesvereniging”
de Pottentaote haar 12 x 11 jarig jubileum viert. 

Als locatie is gekozen voor uitgaanscentrum MONDIAL, dat
in 2016 de Winner Nightlife Award in ontvangst mocht nemen
en uitgeroepen is tot “Best Club Of The Netherlands”

CMC ALAIF is een groot Provinciaal “vastelaovesleedjeskon-
koer” en uniek in de “vastelaoveswaereld” omdat artiesten
zich kunnen inschrijven voor maar liefst drie categorieën.
Het evenement wordt georganiseerd door de stichting
Carnavalsmuziek.com.

Als organisatie zijn we enorm blij om in 2017 voor het eerst
in de Westelijke Mijnstreek neer te strijken in het rijk van de
jubilerende POTTENTAOTE, en met name natuurlijk de 
schitterende locatie MONDIAL, aldus de organisatoren Peter
en Jeroen Laven. 

Ook voor deze vijfde editie strijden Limburgse “vastelaoves-
artiesten” weer om de zogenaamde CMC ALAIF trofee in de
categorie:

- de CMC ALAIF trofee 2017 (uitsluitend nieuwe originele liedjes)
- de CMC ALAIF Cover trofee 2017 (uitsluitend nieuwe coverliedjes)
- de CMC ALAIF Clip trofee 2017 (uitsluitend nieuwe videoclips)

Artiesten kunnen zich vanaf 11 november 2016 inschrijven
voor één of meerdere categorieën.

Na afloop van de competitie en na de bekendmaking van de
winnaars zal er nog een geweldige AFTERPARTY plaatsvin-
den in de Mondial. 

Noteer vrijdag 20 januari 2017 in je agenda en bestel tijdig je
kaarten via de website. Kaarten kosten € 8,50 in de voor-
verkoop. De voorverkoop start op donderdag 1 dec. 2016.
Aan de dagkassa betaal je € 10,- (indien nog voorradig).

Kijk op de site www.cmcalaif.nl voor het laatste nieuws,
alle info, het tijdpad en het bestellen van kaarten

CMC ALAIF: “springplank naar de andere grote podia”

Stichting Carnavalsmuziek.com

Finale CMC ALAIF
Vrijdag 20 januari 2017
Uitgaanscentrum MONDIAL in Beek
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De Noordkaap Challenge

Tijdens de  Noordkaap Challenge voor
'3FM Serious Request' trotseren Michiel
en Ingo extreme kou en donkere ijswe-
gen, zien ze dagenlang de zon niet op-
komen en gaan ze jagen op het noorder-
licht. Daarnaast is het de bedoeling dat
de Limbo Vikings onderweg opdrachten
gaan uitvoeren voor 3FM Serious
Request. Allemaal om geld in te zamelen
voor het doel van 3FM Serious Request:
de stille killer Longontsteking.

Geld inzamelen

Naast de opdrachten kunnen de Limbo
Vikings ook geld inzamelen door zich te
laten sponsoren. 
Via de website
www.kominactie.3fm.nl/actie/101-the-limbo-vikings 
kunnen mensen een geldbedrag en een
persoonlijke boodschap achterlaten.
“We willen graag boven de € 2000,- uit-
komen,’ zegt Michiel, een mooi bedrag
waar het Rode Kruis veel mee kan doen
ter bestrijding van longontsteking. Ik
schrok toen ik er achter kwam hoeveel
kinderen er hier nog jaarlijks aan ster-
ven. Ik ben zelf vader en dan komt dat
opeens een heel stuk dichterbij! We pro-
moten nu onze actie zoveel mogelijk via

facebook. We hebben een eigen pagina,
waar iedereen ons kan volgen: Limbo
Vikings. En ook het Diergeneeskundig
Centrum werkt mee, want daar hebben
we collectebussen staan. Alle kleine
beetjes helpen!’

Stille killer: longonsteking

Al het geld gaat dit jaar dus naar het
doel van 3FM Serious Request: de stille
killer longontsteking. Elke 35 seconden

eist deze ziekte een kinderleven! Dat be-
tekent dat elk jaar meer dan 900.000
jonge kinderen sterven aan een longont-
steking. Kinderen die eenvoudig te red-
den zijn met de juiste behandeling en
goede informatie. Zo vanzelfsprekend
als dit is in Nederland, zo groot is het
gebrek hieraan in de meeste ontwikke-
lingslanden.

Opbrengst

Met de opbrengst van de Limbo
Vikings kan het Rode Kruis o.a.
longontsteking voorkomen en be-
handelen. Het Rode Kruis onder-
steunt vaccinatiecampagnes, leert
ouders en gezondheidsmedewer-
kers hoe longontsteking voorko-
men kan worden en hoe ze de
ziekte kunnen herkennen en be-
handelen. Vrijwilligers informeren
ouders over het belang van goede
(borst)voeding, hygiëne en een
rookvrij huis.
“Kortom, sponsor onze geweldige
challenge van 3FM Serious
Request,’ vragen Michiel en Ingo,
wij hebben het niet nodig, maar de
kinderen wel!” 

Over enkele weken is het zover. Op 7 december zal het startsein worden
gegeven door Giel Beelen op 3FM voor de Noordkaap Challenge 2016.
Een challenge die op de voet gevolgd zal worden door alle medewerkers
van Diergeneeskundig Centrum Beek en Bony Farma, want hun collega
Michiel Boskamp is samen met Ingo Walter één van de deelnemende
teams: De Limbo Vikings. “Een uniek avontuur, in 13 dagen naar de
Noordkaap en weer terug. Een reis die ik altijd al wilde maken, maar nu
ook nog eens voor het goede doel!’ aldus Michiel. 

Michiel Boskamp uit Beek en Ingo Walter uit Sittard, deelnemers Noordkaap Challenge 2016 voor 3FM Serious Request

Limburgse avonturiers doen mee 
aan extreme tocht naar Noordkamp
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Van vrijdag 16 t/m maandag 19 septem-
ber stond zwembad de Haamen in het
teken van de jaarlijkse zwem4daagse.

Vier dagen lang werd er door deelne-
mers van alle leeftijden met veel enthou-
siasme gezwommen.  Individuele zwem-
mers, vriendengroepjes, hele gezinnen
en zelfs babysitters met hun pupillen en
opa’s en oma’s zagen we aan de start
verschijnen. 
De opening werd verricht door wethou-
der Schoenmakers en  de voorzitter van
Becha, de heer Beekman.
De warming up daarna werd verzorgd in
het ploeterbad, door Anytime Fitness.
Iedereen deed met veel enthousiasme
mee. Daarna begon de zwem4daagse
echt. Met op zaterdag aansluitend dis-
cozwemmen als extraatje en iedere dag
een tombola en een grabbelton.
Eenmaal klaar met zwemmen was het
gezellig vertoeven in de kantine, waar er
werd nagepraat en de dagelijkse trek-

king van de tombola plaatsvond onder
het genot van een hapje en een drankje.
Aan het einde van de vier dagen werd
dit afgesloten met een medaille en een
oorkonde en een bioscoopkaartje van
de film Dora. Dit alles uitgereikt door de
burgemeester van Beek, Christine van
Basten-Boddin.

Uitgaande van de positieve reacties

kunnen we veel deelnemers ook bij de
volgende editie in 2017 weer aan de in-
schrijftafel verwachten. 

Kortom we kijken terug op een geslaagd
evenement.
Graag willen we niet alleen de deelne-
mers, maar ook de vrijwilligers bedan-
ken voor hun inzet. Ook een woord van
dank gericht aan de Beekse midden-
stand voor de sponsoring van de tom-
bolaprijzen, appels, broodjes e.d. 

Wil je de editie van 2017 niet missen?
Reserveer dan 15 t/m 18 september
2017  alvast in je agenda.

Beek zwemt voor de derde keer
de Becha zwem4daagse 

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

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
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Wat ik nu toch weer gehoord heb
is bijna niet te geloven. Je zou
haast zeggen: “Als er in Beek een
winkel leeg komt, dan is dat maar
van korte duur.” Het merendeel
wordt snel gevuld met een eetgele-
genheid. Ze zullen hier niet alle-
maal de revue passeren, maar toch
… voor wie dit ontgaat heb ik
slechts één advies: “Loop eens bij
een opticien binnen, of laat je
reukorgaan nakijken bij een daar-
voor gespecialiseerde instantie.”
Rond de markt zijn al vlug een 
vijftal gelegenheden te bespeuren.
Ze serveren allen artikelen van 
uiteenlopende aard, maar toch 
allemaal eetbaar. De ondernemers
zitten waarachtig niet stil. 
De ‘Rijksweg’ hoeft niemand over
om te eten; daar zijn ook wel 

5 adressen waar u terecht kunt voor
een hapje, of een royale hap.
Zouden die elkaar niet bijten? 
Probeer eens in zuidelijke richting
uw weg te vervolgen. 
Voor u aan de Adsteeg begint hebt u
zeker 3 mogelijkheden om de in-
wendige mens te versterken met het
oog op de komende inspanningen.
Toch niet de berg op maar terug
naar de markt. Een goed idee, 
daar ontdekt u zonder moeite een
drietal eetgelegenheden die u graag
ontvangen. 
Veel is niet meer te ‘vergeven’, dus
wees snel als u nog plannen hebt.
Let wel, er wordt niet gestreefd naar
veel van hetzelfde, maar liefst zo
veel mogelijk variëteiten. 
Een pannenkoekenbar zou 
misschien op de markt niet misstaan

in het geheel. Ook daar wordt aan
gewerkt, naar men zegt. De 
economie trekt aan. Wie blijft bij
zo’n aanbod dan nog buiten staan?

Iets van heel andere orde kwam
mij ook ter oren: de Vakantiepas!
Een happening met een rijke 
traditie. Zeer gewaardeerd door
velen en royaal geloofd door alle
dankbare deelnemers in de loop
der jaren. 2016 een jubileumeditie!
Kosten noch moeite zijn gespaard
door de vrijwilligers in de 
voorgaande maanden. 
Er wordt gerekend op een groot
aantal deelnemers, want het 
programma is, zoals overigens 
gewend, weer veel belovend! 
Het resultaat van opgaven is niet
echt om blij over te zijn. Hoe kan
dat nu? Natuurlijk, er zijn minder
kinderen, maar dat is niet de
hoofdoorzaak van de terugloop.
Nee, het valt in de vakantie! 
Neem me niet kwalijk, ik begrijp
het niet meer! Wanneer moet je
een ‘Vakantiepas’ dan organiseren?
O, ja, de economie trekt aan!
Vakantie is weer ‘quality time’ voor
velen! 
Het zal wel aan het woordgebruik
liggen, maar de kwaliteit van leven
vinden we toch gewoon in Beek.
Denk ook aan wat hierboven staat.
Voor wie zich in het Engels wil 
storten: Er staat een hele hoge
mast net voorbij Neerbeek in het
groen, niet mooi, maar of je daar
ook kunt eten …     

Emes

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

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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In het weekend van 10 en 11 december organiseren de
winkeliers in de Burg. Janssenstraat in samenwerking
met ondernemersvereniging Beek Bloeit het Lucia
Comité en de Culturele werkgroep het Winterlicht
Festival.

Zo zal er op zaterdag een lampionnentocht zijn, een lichtshow in 
het Asta Theater, een sprookjestocht, springkussen, mega glijbaan en
diverse activiteiten voor de jeugd  in de Burg. Janssenstraat.

In deze straat zijn de winkels geopend tot 21.00 uur en er zullen 
diverse kraampjes, foodtrucks en horecapleintjes zijn.
Ook de lichtkoningin zal het evenement, dat tot 23.00 uur duurt,
komen bezoeken.

Zondag zijn de winkels
in Beek van 12.00  tot
17.00 uur geopend. 
In het centrum zullen
door de dansschool 
van Rick Schmitz 
demonstraties worden
verzorgd.

Tevens zal er een 
ludieke Kerstmannen
(en – vrouwen) race 
georganiseerd worden.

Wellicht tot ziens op zaterdag 10 en zondag 11 december.

Sprankelend Beek presenteert het Winterlichtfestival

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 437 23 38
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@janssengrafimedia.nl
I www.janssengrafimedia.nl

LIEF EN SCHATTIG, GRAPPIG, OF STOER EN HIP?
Kom eens vrijblijvend kijken
in onze uitgebreide collectie

EEN SPECIAAL KAARTJEvoor jullie kleine wonder

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u 10% korting op uw geboortekaartjes.

Geldig tot 31 december 2016
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Trek als een koempel? Aan de Bickels!
Burger Bar worden de verse hamburgers
voor je ogen bereid op de lavagrill. 
Of kies je liever voor een gegrild haantje,
verse pasta, een panini of een van de
andere gerechten op de verrassende
lunch- of dinerkaart? 

Bickels! Grand Café
wordt een laagdrempelig
restaurant waar jong en
oud geniet van eerlijk en
puur eten, en bovendien
zijn ogen uitkijkt. 
Het is namelijk het eerste restaurant in
Limburg dat culinair genieten 
combineert met een industriële sfeer uit
de hoogtijdagen van de winning van het
zwarte goud.

Eten in een mijnschacht

In Bickels! Grand Café wordt uit eten
gaan een hele belevenis. 
In het interieurconcept is het mijnbouw-
thema tot in de puntjes doorgevoerd,
met authentieke attributen, bewegende
objecten en robuust materiaalgebruik.

Je kunt er bijvoorbeeld eten
aan de loketten (waar de
mijnwerkers zich voor aan-
vang van de sjiecht meld-
den), in een mijnschacht of
aan de industriële stam-
tafel. In totaal is er plaats
voor zo'n 200 gasten.

Lekkerbekken

Shoppen maakt hongerig, ideaal dus
om na een rondje Makado bij Bickels!
Grand Café weer op krachten te
komen. Maar de horeca-formule mikt
zeker niet alleen op bezoekers van het
winkelcentrum. Eten bij Bickels! is een
uitje waar echte lekkerbekken graag
speciaal voor naar bedrijventerrein
Beekerhoek zullen rijden. Het restaurant
is makkelijk te bereiken vanuit de par-
keergarage van Makado en is 7 dagen
per week geopend tot 21.00 uur. 

Voor een voorproefje, ga naar: 
www.bickels-grandcafe.nl

In het vernieuwde winkelcentrum Makado-Beek opende op 
10 november een bijzondere horeca-formule de deuren: 
Grand Café Bickels! 
Puur en eerlijk eten in een stoer interieur, vol authentieke 
details uit het mijnverleden.

Eerste restaurant in Zuid-Limburg met mijnbouwthema
Eten bij Bickels! Grand Café wordt een unieke belevenis

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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IS DIT IETS
VOOR JOU?????

Opleidingsklas BBB-NDB
start december 2016
✔ jij bent maatschappelijk betrokken
✔ jij wilt je stem laten horen in de gemeentelijke 

politiek
✔ jij voelt je thuis in een lokale partij die opkomt voor

alle burgers van Beek
✔ jij onderschrijft ons gedachtengoed
✔ jij wilt deelnemen aan de gemeenteraads-

verkiezingen 2018

Spreekt 
dit je aan?

Dan ben jij van
harte welkom om
deel te nemen
aan onze nieuwe
opleidingsklas.

Elke maand tot aan de gemeenteraadsverkiezingen
komen we bij elkaar.
De bedoeling is om je zo voor te bereiden op de 
komende gemeenteraadsverkiezingen.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn:
✔ het duale stelsel,
✔ de commissie en raadsvergaderingen,
✔ de rol van de gemeenteraad,
✔ de verschillende rollen van de burgemeester en de

wethouders.
✔ welke ondersteuning krijg je van de griffier.
✔ debatteren en je voorbereiden op de 

vergaderingen.
✔ de structuur van BBB-NDB
✔ kennis maken met de fractie en het bestuur.

Het geheel staat onder leiding van Thijs van Es.

Opgave via info@bbb-ndb.nl 
of 06-18451426.

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

Bedankt
Tijdens de jaarlijkse collecteweek in september voor KWF-
kankerbestrijding, is door vele vrijwilligers in Beek en de om-
liggende kerkdorpen gecollecteerd. 
Dit heeft de volgende opbrengst opgeleverd:

-  Spaubeek en Genhout € 1530,65
-  Neerbeek €   663,84
-  Beek, Geverik en Kelmond € 3045,97

In totaal is er in de gemeente Beek het bedrag van € 5.240,46
opgehaald, de opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor
kankeronderzoek. Namens KWF-kankerbestrijding, BEDANKT
aan alle gulle gevers en alle collectanten die zich hebben inge-
zet voor deze collecte.

Diverse vrijwilligers collecteren al meer dan 25 jaar voor
KWF-kankerbestrijding, dat verdient een dikke pluim. 

Dit jaar willen we een collectant extra in het zonnetje zetten en
dat is mevrouw Margreet Vorstenbosch. 
Naast het feit dat ze al 38 jaar collecteert voor KWF-kankerbe-
strijding, heeft zij zich ruim 25 jaar (1988-2013) ingezet voor de
organisatie van de KWF-collecte in Beek. 

Wilt u meer weten over de KWF-kankerbestrijding of wilt u zich
opgeven als vrijwilliger voor de collecte van 2017, dan kan via
de website van KWF www.kwf.nl 

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

Opbrengst collecteweek
KWF-kankerbestrijding 2016
gemeente Beek

BRIDGECURSUS
Wilt u leren bridgen of kennis maken met

de gezellige bridgeclubs bij u in de omgeving?
Of zou u graag beter leren spelen en uw kennis vergroten?

Half januari 2017 wordt er bij voldoende belangstelling
weer een cursus voor beginners e/o vervolgcursus gestart.

Ook is er een mogelijkheid voor themalessen of bijscholing.
De groepen zijn niet groter dan 10 personen.

De kosten: € 40,00 incl. materialen voor 12/14 lessen.
Dag: maandag en woensdag - ochtend/middag en in overleg.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Limpens-Kusters, 046-4373333, w.kusters@onsmail.nl
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Stichting Harambee helpt jongeren in Kenia om hun beroeps-
opleiding af te maken door bij te dragen in de schoolkosten.
Het woord Harambee betekent letterlijk ‘samen vooruit
duwen’ in het Kiswahili. Door samen te werken en elkaar te
helpen kom je vooruit. 

Hier volgt een verslag over Francisca Okwera Kasuku,  die
door Harambee werd gesteund van 2009 tot 2012. Ze volgt
nu het 3e jaar op de Universiteit van Nairobi.
Introductie
Ik ben Francisca Okwera Kasuku en werd  gesteund door
Harambee tot 4 jaar geleden. Ik wil graag mijn verhaal delen
met alle mensen die mij tussen 2009 en 2012 hebben ge-
steund om hun te vertellen dat het niet voor niets is geweest. 
Ik ben erg trots om jullie te kunnen mededelen dat ik op het
moment op de Universteit van Niarobi zit waar ik een
Bachelor of Science in Wildlife Management en Natuur-
behoud volg. In  mei 2016 zal mijn laatste jaar zijn.

Het leven in Nairobi 
Zoals de meest Keniaanse ouders heeft de stad grote aan-
trekkingskracht voor mensen die werk zoeken – zo ook mijn
ouders die in de jaren 70 naar Nairobi trokken. Ze zijn in de
jaren tachtig getrouwd en al snel waren we met een grote
groep van 5 meisjes en een jongen.  Meestal blijven de meis-
jes thuis en de jongens vinden hun eigen weg.

Hier onder een foto van Nairobi Stad. Kenyatta International
conferentie center staat uit als een iconisch gebouw. Het
werd in 1974 gebouwd –er werd recentelijk ook nog een ver-
gadering van het Wereldhandelsorganisatie  (WTO) gehou-
den. Vanaf hier oogt Nairobi als een kalme en elegante stad.

Maar schijn bedriegt – als je verder de stad in gaat kom je in
de wijken Mathare en Kibera en dat zijn echte sloppenwijken.
Hier leven de mensen in bittere armoede. Deze sloppenwij-

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

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek
046 437 7140  

Juwelenedelsmeden
DIART

Bij ons is alles mogelijk,

Titanium, Goud, Platina, Palladium, Carbon, enz.

Ruime keuze!
 een paar gouden trouwringen 

reeds vanaf € 500,-

De Trouwringen Specialist

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.

Verslag van een oud -
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ken liggen vlakbij het centrum, dus je kunt naar je werk lopen.
Mijn ouders hebben vaak deze weg afgelegd om werk te
zoeken. 
Ik woon samen met mijn ouders in de sloppenwijk Mathare.
Onder zie je een typisch beeld van de woningen hier – je slaapt
achter in het slecht in elkaar geslagen bouwval.

Voorin is er een ruim-
te wat meestal is in-
gericht als kiosk om
groente te verkopen.
Er zijn ongeveer 5
wijken in dit gebied
Mathare 3A, 3B, 4A,
4B en in de omgeving
St. Theresa’s en het
luchtmacht gebied. 

Ik woon samen met mijn ouders in het Mathare 3B gebied.  In
de  meeste gezinnen zoals wij verdient de moeder het geld
door het verkopen van groente in de straten , venten en kleren
wassen voor andere mensen. Ze moeten vaak heel ver lopen
om de industrie gebieden te kunnen bereiken. Mijn ouders
hebben altijd hard gewerkt om voor ons te zorgen.  In de
weekenden gaan ze naar de kerk waar ze helpen schoonma-
ken – zingen in het koor en helpen bij projecten om de honge-
rige en zieken te helpen. Zij vinden dit erg fijn om te doen
omdat ze zelf ook in het verleden vaak geholpen werden door
deze kerk als hun nood hoog was.

Range Management Studies
Toen ik bij de beroemde Nairobi Meisjes
School kwam heb ik deel genomen aan
een project over overbegrazing. Dit heeft
mijn ogen geopend – dus was het van-
zelfsprekend dat ik mij verdiept heb in
het beheren van de natuur en wilde die-
ren.  Zo leren wij hoe wij door behoud
van natuur en  wilde dieren toeristen
kunnen aantrekken. We leren ook om te gaan met zieke dieren.
Ik hoop dat ik mijn studie kan voortzetten en een professor in
de geneeskunde kan worden voor Natuurbescherming.    

Mijn waardering van hulp door Harambee 
Ik kon voltijds naar school zonder dat ik weg gestuurd werd
omdat ik het schoolgeld niet had betaald.
Ik werd extra gemotiveerd omdat ik wist dat iemand anders

zich had opgeofferd om mij
deze kans te gunnen.
Ik kon me volledig storten op
mijn studie.
De financiële druk op mijn ou-
ders werd minder.
Ik kwam in een omgeving te-
recht dat me in staat maakte om
goede punten te kunnen beha-
len en mij naar mijn vervolg op-
leiding geholpen heeft.
Ik kreeg hulp van een van de
leden en dat heeft me heel erg
gemotiveerd.

Mijn hoop voor de toekomst
Ik wil me gaan bezig houden met het milieu – ik weet hoe het
is om in een schone omgeving te kunnen wonen omdat ik zelf
ook in een sloppenwijk heb geleefd.
Ik wil me gaan bezighouden als natuurbeschermer met name
wilde dieren en planten.
Ik wil graag andere meisjes in de sloppen wijken helpen en

aanmoedigen.
Ik wil graag doorgaan met
leren. Elke dag is er iets nieuws
wat je kunt leren.

(Met dank aan Marga
Lardionois voor de vertaling
van dit artikel)

Voor iedereen die een donatie
wil doen aan Harambee, dit is

ons rekening nummer: NL08 RABO 011 4564 574 Als je vaste
donateur wil worden, stuur dan een mailtje naar
harambee@live.nl. Wellicht is het een idee om aan ons te den-
ken als je een feest geeft, of met het werk een actie wil doen
voor een goed doel. We komen graag een presentatie geven
over onze stichting. 

Kijk op onze website: www.harambee.info 

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

DINER op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 18.00 tot 21.00 uur.

Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

Woensdag: AKTIE-DAG  Week menu van € 22,50 voor € 19,50

Prins Mauritslaan 22,  6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

- student van Harambee
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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 brandveiligheid en/of hulpverlening.   

Deze keer: BELEMMERING DOORGANG HULPDIENSTEN

Brandweerwagen.

Een gemiddelde brandweerwagen,
een tankautospuit, is al gauw 2,5
meter breed, 7,5 meter lang en 3,5
meter hoog. Deze afmetingen zorgen
ervoor dat een tankautospuit minder
wendbaar is dan een personenvoer-
tuig. 

Vrije doorgang.

Een tankautospuit heeft minimaal 3,5
meter nodig om vrije doorgang te heb-
ben. In smalle straatjes, waar soms
dubbel geparkeerd staat, komt een
tankautospuit soms niet door. Een au-
toladder heeft nog meer ruimte nodig
om te kunnen werken, omdat deze
stempels dient af te zetten.   

Brandkranen.

De brandweer haalt water uit het wa-
terleidingnet via een brandkraan. Deze
brandkranen liggen meestal in het trot-
toir en zijn afgesloten met een ijzeren
deksel met daarop ‘ brandkraan’  of ‘
hydrant’. Ze zijn ook wel aangeduid
met een rood bordje op de gevel of
een paaltje in de buurt. Het spreekt
vanzelf dat de toegang tot een brand-
kraan altijd vrij moet blijven. Als een
auto gedeeltelijk op het trottoir gepar-
keerd staat, is er altijd en kans dat die
de brandkraan bedekt. Dat bemoeilijkt
het blussen van de brand! 

Zwaailicht en sirene.

Als verkeersdeelnemer kunt u
onverwacht worden gecon-
fronteerd met hulpdiensten die
met zwaailichten en sirenes 
rijden. Het is aan u om deze
voorrangsvoertuigen zo snel
mogelijk vrije doorgang te ver-
lenen. Belangrijkste bood-
schap: blijf kalm en raak niet in
paniek. 

Wat kunt u doen?

• Rijdt u op een weg mét vluchtstrook,
houdt deze dan vrij voor 
hulpdiensten.

• Rijdt u op een weg zónder vlucht-
strook, zorg dan dat het midden vrij
komt door naar links of rechts uit te
wijken.

• Nadert u of rijdt u op een rotonde,
blijf deze dan volgen totdat het 
hulpverleningsvoertuig is afgeslagen.

• Staat u voor een rood stoplicht, rij
dan voorzichtig door rood, totdat er
genoeg ruimte voor de hulpdiensten
is om te passeren. Rij het kruispunt
niet over!!

• Staat u voor de brug of voor een
spoorwegovergang? 
Blijf dan staan en rij niet door rood.
Het hulpverleningsvoertuig kan er
ook niet langs en zal op de linker 
rijstrook ook wachten tot het rode
licht gedoofd is.

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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Beek presenteert zich in binnen- 
en buitenland, zelfs tot in Canada 

Van 21 t/m 26 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden
collectanten met een collectebus langs de deur
om geld in te zamelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel on-
bekend. Zo weten we nog niet waardoor MS ver-
oorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het
Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn
volkomen afhankelijk van donaties en giften. Met de op-
brengst van de collecte kunnen we investeren in het verbete-
ren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in inno-
vatieve onderzoeken om MS te genezen.

Maak je ook sterk tegen MS

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere
donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met
het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? 
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. 
Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro
5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333
en doneer eenmalig € 2.

Aanmelden als collectant kan
ook nog steeds! 
Kijk op de website 
www.mscollecte.nl 
voor meer informatie over de
MS Collecteweek. 

Samen maken we ons
sterk tegen MS!

Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 21-26 november

voordeuren     garagedeuren     horren

Schuttersstraat 26 c   Beek
T: 046-436 29 29   info@julescourage.nl
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Met dank aan alle sponsoren die
het mede mogelijk hebben 

gemaakt deze mooie dagen voor
de kinderen te organiseren.

Beek

voor al het fruit 
voor de Lekkere Dag 

Hiervoor onze hartelijke dank.

voor de tassen die we 
hebben ontvangen  waarin alle
kinderen de gemaakte spullen 
tijdens de Knutseldag, alsook de
fruitschalen gemaakt tijdens de
Lekkere Dag, veilig mee naar
huis kunnen nemen.
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Zondag 3 juli 2016

Een fikse bui vlak voor de start van de
Duckspele 2016. Het deert niet. Dit eve-
nement moet het toch een beetje van
water hebben. Er wordt snel een extra
tent neergezet. Het weer klaart op, de
badeendjes staan klaar en als de eerste
muziek van DJ Erwin klinkt, druppelen
ook de eerste gasten binnen.

De Ducksjpele 2016 waren in opvolging
van de succesvolle Duckrace in 2014,
georganiseerd door het Kwatsj
Genootsjap Baek als alternatieve ope-
ning van de open Keutelbeek. Het is be-
doeld als ludiek familie evenement.

Jong en oud kan meedoen met
unieke badeend races.
Daarnaast konden de kinderen
zich nog vermaken op een
springkussen. Dit jaar een be-
langrijk maatschappelijk tintje:
een challenge voor KiKa (de or-
ganisatie die strijdt tegen kinder-
kanker).

Op het knus ingerichte feestter-
rein, achter de Sint Martinus
kerk, een vijf meter hoge water-
toren, omgedoopt tot Challenge
Tower, die het mogelijk maakt om
deelnemers van de challenge
binnen enkele seconden te over-
laden met een paar honderd liter
water. Water uit, hoe kan het ook
anders, de plaatselijke beek.

Iedere aanwezige kon, voor een
minimale bijdrage van 10 euro,
een ander uitdagen om onder de
Challenge Tower plaats te
nemen. De uitdager mocht 2
keer op een doel gooien. Gooide
de uitdager raak, dan haalde de
uitgedaagde een nat pak. Een
heel nat pak! De opbrengsten
van deze challenge waren geheel
voor stichting KiKa (Kinderen
Kankervrij).

We zijn er geweldig trots op dat de
Ducksjpele 2016 niet alleen een bijzon-
der geslaagd familie evenement was,
maar zeer zeker ook dat de challenge
voor Kika bijzonder geslaagd was. In to-
taal heeft deze challenge 650 euro op-
geleverd voor Kika!

We willen iedereen die dit evenement
mede mogelijk heeft gemaakt, hartelijk
bedanken. We hopen dat we volgend
jaar weer op hun steun mogen rekenen
om wederom een leuk familie evene-
ment neer te zetten.

Namens Stichting Kwatsj 
Genootsjap Baek,
Tim Huurdeman

Duckspele 2016
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Home is 
where

my office
...

ROLDEURKAST ROBB

Voorzien van 4 legborden 
Afm. 195 x 120 x 43

Voorzien van 1 legbord
Afm. 105 x 120 x 43

leverbaar in
antraciet, grijs en zwart

van 495,- voor

€ 350 *,-195x120x43

van 375,- voor

€ 270*,-
105x120x43KANTOORKAST BUDGET

Deuren 180˚ draaibaar, voorzien van 4 legborden
Afm. 195 x 92 x 42 en Afm. 180 x 80 x 38

leverbaar in antraciet, grijs en zwart

van 195,- voor

€ 99 *,-180x80x38

van 295,- voor

€ 149*,-
195x92x42

Opheffings 
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belen voor de laagste prijs!
s m e u b e l e n  I  h o r e c a - e n  k a n t i n e m e u b i l a i r  I  ma g a z i j n s t e l l i n g e n

046 437 28 61  I E info@office046.nl  I I www.office046.nl

KORTINGEN
van25 tot

70%
OP=OP

s uitverkoop
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Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Als er even een stilte is in de Raadszaal
voorafgaand aan de Gemeenteraads-
vergadering benut de voorzitter deze
om de Gemeenteraadsvergadering van
20 oktober 2016 te openen. 
Na opening en vaststellen van de
agenda worden de 
agendapunten 2: het Spreekrecht
burgers en agendapunt 3: Aan de
Raad geadresseerde stukken bij punt
4: Vaststellen besluitenlijst van verga-
dering d.d. 29-11-2016 vastgesteld. 

De ‘hamerstuk’ agendapunten worden
naar voren gehaald en zo komen dus de
punten 9: Vaststellen Archiefverordening
2016 gemeente Beek, 
punt 10: Meerjarige onderbouwing ICT
voorziening 2016-2019, 
punt11: Vaststellen verordening klank-
bordgesprekken burgemeester en ge-
meenteraad, 
punt 12: Vaststellen Marketingbeleid
gemeente Beek en dan 
punt 13: de Personele mutaties in de
Commissies met een sneltreinvaart
onder de hamer. Deze ingreep in de
agenda is denkelijk ingevoerd om de
boel een ‘beetje spannend’ te houden. 

We beginnen nu zo’n beetje ’voor de
echt’ met agendapunt 5: Wijkvoor-
zieningen en Milieuparken in de 
Westelijke Mijnstreek. Een van de
punten uit het op 22 oktober 2015 Re-
gionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek
2016-2019 is het kijken naar milieuparken
en de wijkbrengvoorzieningen, (een hele
mond vol) zoals nu bijv. Beek bij de
oude brandweerkazerne met een soort
mini milieupark. 
PB is tevreden met een milieupark maar
is tegenstander van een evt. onder-
grondse ‘afval’ papieropslagplaats. Het
oud papier blijft voor de fanfare en an-
dere verenigingen is hun standpunt.
BBB-NDB meent dat de burger nog
meer gestimuleerd moet worden om
alle afval te scheiden. CDA vraagt of
RWM in het Beekse milieupark inves-
teert maar volgens de wethouder ge-
beurt dit door de gemeente zelf. Het
raadsvoorstel wordt zonder stemming
aangenomen. 

Nu naar agendapunt 6: Vaststellen
Verkeers- en Vervoersplan 2016. 
De fractie SBB is uiterst teleurgesteld
over het feit dat er in de kern Neerbeek
op termijn GEEN bus-bewegingen meer
plaatsvinden. (Noot redactie. Bij de 
laatste gunningen voor busvervoer in
Limburg hebben busondernemingen
besloten alleen nog de randen van bijv.
Beek, Neerbeek, Spaubeek en Genhout
aan te doen. Vooral om in de centrum -
kernen alle verkeersoverlast te 
voorkomen.)
BBB-NDB vindt zich in het voorstel en
komt met een motie samen met CDA,
over verkeersproblematiek rond de
Haamen, Oude Pastorie en Bloteweg.
Via de fractie CDA komen er nog meer
verkeersproblemen op tafel en meteen
komt ook de fietsverbinding Sittard-
Maastricht ter sprake. Ook komt ze met
een vraag over het vele ‘gevaarlijk’ par-
keren in de wijken die de doorstroom
van bijv, hulpdiensten zal belemmeren.
Zij dient een motie in samen met BBB-
NDB. 
De VVD vraagt een verklaring van het
woord ‘ verkeersdynamiek’ en verzoekt
de wethouder voor de aanleg van de di-
recte fietsverbinding de Mauritslaan en
de Maastrichterlaan NIET bouwkundig
te wijzigen. De wethouder zegt dat dit
huidige plan een richting aangeeft en
dat veel afhangt van het Centrumplan
waar vele van deze onderwerpen een
grote relatie mee hebben. Hij staat open
voor beide moties en neemt ze over
waardoor de Raad de moties intrekt.
Zonder stemming wordt het punt 
akkoord gegeven. 
Wij vervolgen onze weg met agenda-
punt 7: Vaststellen Structuurvisie
Wonen Zuid- Limburg. 
Dit naar aanleiding van het feit dat de
regio Zuid Limburg te maken heeft met
een bevolkingsafname en de wijziging
van de bevolkingssamenstelling. De
visie dient als toetsingskader voor
nieuwe bestemmingsplannen en als
kader voor woningbouw- en sloop-
programmering. Weinig discussie in dit
agendapunt alleen wenst VVD dat er op
momenten naar gekeken dient te 
worden en zo nodig ingegrepen. 

Tribunus Plebis XX-X- MMXVI George Stevens

Fractie PB vindt het een helder stuk en
meent dat als de Structuurvisie eerder
was verschenen er een hoop discussie
overbodig was geweest. De wethouder
geeft aan dat er de nodige flexibiliteit in
de visie is ingebracht. Zonder stemming
wordt agendapunt aangenomen. 
Verder naar agendapunt 8: vaststellen
Gezondheidsbeleid GGD-Zuid Lim-
burg 2016-2019. In de Zuid Limburgse
gemeenten is afgelopen periode hard
gewerkt om dit nieuwe beleid op te
stellen. Het beleidsplan bestaat uit drie
programmalijnen: 1) gezonde jeugd,
2) gezonde wijken en 3) aandacht
voor kwetsbare personen. Het plan
van gezonde wijken sluit goed aan bij
het lokale kernenbeleid van Beek. 
Volgens de wethouder gaat de GGD
het beleid begeleiden, maar hoe? 
De GGD praat wel over: het zijn jullie
wijken, het zijn jullie inwoners, wat be-
tekent dat de inwoners veel zelf in de
wijken zullen moeten doen met hulp
van…….?!  Zonder stemming wordt het
agendapunt aangenomen. 
Dan volgt als laatste agendapunt 14:
Vaststellen 3e Bestuursrapportage
2016. De Bestuursrapportage geeft een
beeld van de financiën van het lopend
jaar 2016. 
Volgens BBB-NDB is een gedegen rap-
portage en is Beek ‘ in controll’. Met an-
dere woorden Beek heeft financieel
gezien ”alles onder controle”. 
CDA kijkt het liefst vooruit en dat de
Overheid vertrouwen in Beek heeft
moge blijken uit het feit dat deze instan-
tie hun controles periodiek minder in-
tensief uitvoert. 
Fractie SBB komt met een waslijst aan
(detail)- vragen waar de wethouder op
dit moment geen antwoorden op kan
geven. PB stelt vragen over het Sociaal
Domein als financiële eenheid t.a.v. het
geoormerkte geld. De vragen, worden
door de verantwoordelijke wethouder
met zichtbare tegenzin kort en bondig
beantwoord of met de wedervraag: ”
Hebben wij mensen in het Sociale 
Domein in de kou laten staan”? 
Dan volgt een bescheiden klopje op de
tafel van de voorzitter dat betekent dan,
“de show is over”.
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De volgende maand neemt een andere busonderneming het openbaar vervoer in Limburg over.
Dit is overigens niets nieuws, want op de bijgaande foto ziet u een busonderneming uit vervlogen tijden.

Mogelijk hield men toen ook alleen de grotere wegen aan, van centrum tot centrum, waarbij de verschillende kernen,
voor zover aanwezig, ook slechts aan de rand geraakt werden. In die tijd was dat echter nauwelijks een probleem,

aangezien men meer tijd had en regelmatig een stuk wilde lopen.

Erg druk was het vroeger nog niet in de bus zoals u ziet, maar wie kent de personen die er wel druk mee waren?

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 129

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Asta cultuurcentrum, Beek. Het koor verheugt zich weer op
uw komst en zij doen hun uiterste best om u weer te verblij-
den met prachtige kerstliederen.

Het concert begint om 14.30 uur.
Entreekaarten à € 10,- in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij:
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek

De leden van Mannenkoor Beeker Liedertafel
Via de website: www.beekerliedertafel.nl

Amira Willighagen, 
winnares Holland’s Got Talent 2013.

Amira Willighagen (geboren te Nijmegen, 27
maart 2004) toonde al op 9-jarige leeftijd
haar talent als operazangeres. 
Tijdens de halve finale van Holland’s Got
Talent zong Amira het Ave Maria van Bach /
Gounod, hetgeen haar een plaats in de finale 
opleverde. In deze finale won Amira -met

meer  dan 50% van de publieksstemmen- met haar uitvoering
van Nessun Dorma uit Puccini’s laatste opera Turandot.
In de voorjaarsvakantie van 2014 trad Amira voor het eerst 
internationaal op tijdens de Starlight Classics Concerts op het
wijnlandgoed Vergelegen in Somerset-West (Zuid-Afrika). 
Van de opbrengst doneerde ze de helft aan haar eigen 
liefdadigheidsproject van waaruit de eerste speeltuin werd
gerealiseerd voor kinderen in het township Ikageng, dichtbij

Op 18 december a.s. organiseert Mannenkoor Beeker
Liedertafel weer het kerstconcert in het Asta cultuurcentrum.
Dit jaar verheugen wij ons op een speciaal gastoptreden van
AMIRA, winnares Holland’s Got Talent 2013.
Tijdens haar auditie in Zwolle verblufte Amira de jury  met
haar vertolking van de aria O mio babbino caro uit Puccini’s
opera Gianni Schicchi, welke direct via YouTube de gehele
wereld over ging en voor grote nationale
en internationale belangstelling zorgde. Er
was ook belangstelling vanuit de muziek-
wereld; Na haar auditie werd Amira door 
André Rieu uitgenodigd om deel te nemen
aan een masterclass, waarvoor ze naar
Londen reisde. 
© Nigel Wade wadeimaging

Tevens treden voor U op:

Femmes Vocales Meijel.
Een dameskoor uit Meijel, dat behoort tot
de top van de Limburgse dameskoren.

The High Five Brass Quintet.
Vijf enthousiaste muzikanten met professionele scholing en
vooral liefhebbers van het genre brass ensemble.

Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Al gedurende jaren uw gastheer van het kerstconcert in het

Kerstconcert Mannenkoor Beeker  

HERSTOFFEREN-LIMBURG.NL
MOL  & GEURTS M

&
G

HERSTOFFEREN LIMBURG.NL
Industriestraat 14
(Handelsterrein Bergerweg)

Tel.: +31 (0)46 451 99 22

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

50%
KORTING OP DE STOFNeem een foto mee van uw oude zitmeubel.Wij maken direct een passende offerte voor de perfecte herstoffering!
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Potchefstroom -waar Amira’s familie van moeders kant van-
daan komt. Later dat jaar werd Amira’s liefdadigheidsorgani-
satie Stichting Gelukskinders opgericht om haar liefdadig-
heidswerk verder te ondersteunen.
Op 22 maart van dat jaar kwam Amira’s eerste CD uit en nog
geen drie weken later onving Amira een Gouden Plaat voor
de eerste 10.000 verkochte exemplaren van haar debuutal-
bum Amira. In de zomer van 2015 nam Amira haar tweede
CD, getiteld Merry Christmas op. 
Amira trad reeds in talloze landen op, waaronder de
Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Hong
Kong, Argentinië, Malta, Monaco, Zuid-Afrika, IJsland,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België etc. Tijdens optre-
dens werkt Amira regelmatig samen met nationale en interna-
tionale grootheden, waaronder de Britse tenor Paul Potts, de
Nederlandse violist en dirigent André Rieu.
Achter de schermen werkt Amira druk aan uitbreiding van
haar repertoire en wordt hierbij professioneel begeleid door
haar zangcoach.

Femmes Vocales, Meijel

Femmes Vocales is opgericht in 1989, maar de naam ont-
stond tijdens de viering van het 20 jarig bestaan. Daarvoor
heette het Meijels Vrouwenkoor.
Het koor telt nu 35 leden en staat al vanaf 1990 onder leiding
van Véron Jongstra. 
Jaarlijks worden er diverse concerten georganiseerd en
neemt het koor regelmatig deel aan landelijke concoursen ter
toetsing van het niveau.
Het programma van het koor is hedendaags tot licht klassiek,
maar dit concert staat uitaard in het teken van Kerst. 

The High Five Brass Quintet

De bezetting van dit ensemble is:  Trompet Roger Cobben,
trompet Marc Odenius, hoorn Guido Colaris,trombone Ton
Janssen en bas tuba Maurice Bloemen.

Het ensemble is ontstaan uit een eerder groter samengesteld
ensemble maar speelt sinds twee jaar in een bezetting van 
5 personen.

Het repertoire bestaat uit zowel klassiek als modern.
De leden zijn enthousiaste muzikanten met professionele
scholing en vooral liefhebbers van het genre brass ensemble.

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Mannenkoor Beeker Liedertafel staat al meer dan 25 jaar
onder leiding van dirigent Dion Ritten. Onder zijn leiding is het
koor uitgegroeid tot een koor van uitstekend niveau. Dit resul-
teerde in een eerste en een tweede plaats op het Nationaal
Korenfestival voor mannenkoren. Het koor organiseert al vele
jaren het kerstconcert in het Asta cultuurcentrum. 

  Liedertafel
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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

Bloemisterij Persoon-Ramakers vof

Tuinontwerp en beplantingen

Verkoop:  
exclusief glaswerk en zijdebloemen

Dr. Beckersstraat 45
6191 DB Beek

email: persoon.ramakers@ziggo.nl

Tel. 046 - 436 14 13 / 06 - 83 16 36 53

De samenwerkende fysiotherapeuten
Beek - Spaubeek

• Snel een afspraak 
• Samen voor kwaliteit 
• Alle specialisaties verenigd 

Jos van Stokkom 

Spaubeek
www.fysiotherapiespaubeek.nl 

Kuijs Fysiotherapie

Beek
www.kuijsfysiotherapie.nl 

Gorissen Fysiotherapie 

Spaubeek 
www.praktijkgorissen.nl 

Ruud Gorissen 
Fysiotherapie Spaubeek

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

De afgelopen 3 maanden heeft de Effe Wachte band weer
een aantal zeer succesvolle optredens achter de rug.

Op zondag 31 juli waren we opnieuw in het Duitse
Wassenberg, ter hoogte van Roermond, uitgenodigd om de
bezoekers van het New Musik sommerfest in de juiste stem-
ming te brengen. Tijdens onze eerste sessie regende het he-
laas nog op de mooie buitenlocatie “Das Alte Freibad”.
Gelukkig brak daarna de zon door en werd het gezellig druk.
De mensen kwamen door de aanstekelijke en afwisselende
muziek, het bier en eten al snel in de juiste stemming. Het pu-
bliek genoot van de grote variatie in de muziek en waardeer-
de dat met  dankbaar applaus en lovende kritieken op dit
succesvolle optreden.  

Vrijdag 31augustus trok Effe Wachte Band naar Duitsland om
in Dalheim – Wegberg weer te zorgen voor een “2e Zünftiges
Zeltbeben”. 

Vorig jaar werd dit evenement voor de 1e keer georganiseerd
en was men zo enthousiast dat men Effe Wachte Band nog
op het podium contracteerde voor dit jaar. Voor de muzikan-
ten een hele uitdaging om het succes van vorig jaar te evena-
ren. Het in leeftijd gevarieerde publiek werd onthaald op een
grote diversiteit aan muziekstijlen. Pop, Rock & Roll werd af-
gewisseld met enkele Duitse schlagers waarna Funk, Trance
en Soulnummers volgden. Het erg enthousiaste publiek deed
volop mee en men had de dansvloer niet voor niets gelegd.
Een heerlijke avond voor zowel het publiek als de muzikan-
ten. Laat in de nacht werd afscheid genomen en verliet de
Effe Wachte Band moe maar voldaan de feesttent. Dat de in-
geslagen weg succesvol is blijkt o.a. uit de aanvraag voor
een nieuw optreden in Dalheim voor 2017. 

Dan een optreden in de eigen omgeving op zaterdag 3 sep-
tember in Genhout. De stichting Genhout Samen organiseer-
de een groot opgezet ludiek Sjöttefiës op de binnenplaats
van Hoeve Printhagen. Na een geweldig leuke middag waar-

Effe Wachte Band toert

november 2016 NB - no. 10:Layout 1  03-11-2016  07:42  Pagina 34



bij zo’n 300 alternatieve “schutters” Koningen, Koninginnen en
alles wat erbij hoort voor een opperbeste stemming zorgden
was het de beurt aan Effe Wachte Band om dit ‘s avonds voort
te zetten. De stemming bleef tot laat in de avond opperbest en
er werd volop gedanst, gesjunkeld en in de steeds terugkeren-
de polonaise werden de vaandels en vlaggen nog altijd zwaai-
end meegevoerd. Een prestatie van degene die al vanaf
‘s morgens hiermee rondliepen! Tijdens en na het optreden
“regende” het complimenten over de grote variatie in muziek
en het enthousiasme van de Effe Wachte muzikanten op de
bühne en tussen het publiek. Met veel plezier volgden er een
aantal “zugabe’s” en werd de avond naar ieders tevredenheid
afgesloten.

Vervolgens vertrok Effe Wachte Band op 10 september voor
een 2 daagse bezoek aan het Herbstfest in het Duitse Bullay
aan de Moezel. Het was al de 5e keer dat EWB gecontracteerd
werd voor dit zeer druk bezochte evenement dat plaats vindt
in een reusachtig feestpaviljoen. Op zaterdagmiddag werd er
deelgenomen aan de drukbezochte optocht voor een luid ap-
plaudisserend publiek. Tussen het publiek dat ter plekke rijen
dik stond werd door de muzikanten swingend gespeeld waar-
bij het publiek aansloot en het enthousiasme oversloeg.
Aansluitend werd er in de tent het hoofdpodium be-
klommen en gestart met een wervelende show. Met een
erg gevarieerd muzikaal programma kreeg men een
grote schare enthousiast publiek op de dansvloer. Het
door onze zangeres Kelly gezongen “Proud Mary” sloeg
erg goed aan en zorgde voor een groot applaus. Bij de
door EWB uitgevoerde Sirtaki tussen het publiek gingen
de remmen helemaal los en stond het publiek (inclusief
de burgemeester) op de banken en tafels te springen.

Voor de muzikanten echte “kippenvel” momenten. 
Na 4 “zugabe’s” werd het podium verlaten en de “abmarsch”
spelend over banken en tafels richting uitgang ingezet. Wat
een feest om op die manier mensen te kunnen vermaken met
muziek en show. 
Na een korte nachtrust in de plaatselijke sporthal en een ont-
bijt stond het optreden tijdens het “Frühschoppen” op het pro-
gramma. Ieder jaar komen er meer bezoekers op af en het
werd al snel een uitermate gezellig gebeuren. Het publiek en
de organisatie waren weer erg lovend over de diverse optre-
dens van Effe Wachte Band in Bullay. Weliswaar was het een
behoorlijk vermoeiend maar voor de muzikanten ook geweldig
weekend waar men met veel plezier aan terug zal denken. 
Ook voor de komende periode staan weer een aantal optre-
dens gepland zoals o.a. op zaterdag 26 november tijdens de
carnavalszitting van K.V. Kongo in het Duitse Wassenberg en
op woensdag 7 december in de Hanenhof. Dat Effe Wachte
Band goed aan de weg timmert blijkt ook wel door het aantal
optredens dat al voor 2017 is vastgelegd. 

Via de site www.effewachte.nl kan men zich aanmelden voor
de nieuwsbrief maar ook de verslagen en You Tube filmpjes
van optredens zien als bevestiging van de slogan “het is pas
echt feest als Effe Wachte Band is geweest”.

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

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

Nieuw Sta -opstoelen vanaf € 599,- 
tot 30-11-2016

10% Introductie korting & 
Gratis thuis

geleverd!
Wij leveren ook service aan huis!
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Naar aanleiding van het feit dat de ge-
meente Beek een beleid heeft vastge-
steld voor het Kernenbeleid, met de
kern Neerbeek en Spaubeek als pilot.

Vanuit de gemeenschap Neerbeek is er,
onder leiding van Frans Keulers als ge-
meentelijke coördinator, het voorstel
aangedragen om in de kern, op een cen-
trale plaats, een Jeu de Boules-baan te
realiseren. De plaats waar de meeste
voorkeur naar uitgaat is het terrein van
de voormalige Callistusschool, gelegen
aan de Neerbeekerhof en het Constant

Stassenpad. 
Een aantal bewoners van Neerbeek
hebben al hun medewerking toegezegd
om de handen uit te mouwen te steken
en behulpzaam te zijn bij de aanleg
ervan.

Op de eerste bijeenkomst met belang-
stellenden is ook een z.g. "Repair-Café"
ter sprake gekomen (dit is plaats waar
de mogelijkheid bestaat om eenvoudige
huishoudelijke artikelen te repareren)
welke zeker op een later tijdstip ter hand
zal worden genomen. 

Kernenbeleid september 2016

De initiatiefnemers zijn van mening dat
ze niet teveel hooi op de vork moeten
nemen maar de zaken zorgvuldig en ge-
degen moeten voorbereiden.

Om het animo voor de Jeu de Boules-
baan te peilen zijn er op 16 juli en 24
september bijeenkomsten georgani-
seerd voor ouderen, maar ook voor de
jeugd, waar op twee geïmproviseerde
banen het "Jeu de Boule" spel gespeeld
werd. 

Voor de jeugd werd een voetbalveldje

afgezet en op de laatste datum
was er voor hen een z.g.
“Panna-veldje” (zie foto) en
een luchtkussen voor de klein-
tjes. Daar kon onder toezicht
gevoetbald en gesprongen
worden. 
De voetbalvereniging VV.
Neerbeek was bereid gevon-
den de benodigde materialen
beschikbaar te stellen.

De organisatoren waren ver-
heugd te zien dat er veel spe-
lers aanwezig waren, maar ook
jeugd, en er ook door anderen
belangstelling getoond werd
en zij konden hun betuigingen
vastleggen op formulieren
welke een ondersteuning
geven bij de aanvraag hiervoor
aan de gemeente.

 
 

 

 

  

  

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

november 2016 NB - no. 10:Layout 1  03-11-2016  07:42  Pagina 36



Dagen worden korter, temperaturen dalen en het is wachten
op de eerste sneeuw. 
Dan weet je dat de gezellige laatste maanden van het jaar zijn
aangebroken. Vooral de kersttijd is dan een tijd om samen
voor de open haard en kerstboom door te brengen met familie
en vrienden. 
Maar hoe breng je sfeer en gezelligheid in huis? 
Door o.a. leuke spulletjes in huis te halen.

En daarvoor kun je terecht bij El Arte Flores in Genhout.
Eigenaresse Sandra Smeets-Nijsten houdt in het laatste week-
end van november ieder jaar een kerstshow en verbouwt dan
haar hele huis. Aan de overkapping wordt zelfs een heuse tent
aangebouwd. Haar hele woonkamer, tuin en cursusruimte
staan vol met leuke kerstartikelen. 
Van kerststukken tot kerstboeketten en van kerstballen tot
leuke hebbedingetjes. Kortom alles om je huis sfeervol en ge-
zellig in te richten voor de gezellige dagen. Voor elk wat wils en
vooral voor elk budget.

“Van vrijdag tot zondag is het een komen en gaan” vertelt
Sandra, die dit jaar voor de 9e keer haar kerstshow organi-
seert. Bezoekers worden getrakteerd op een prachtige show
en een heerlijke kop koffie of thee. Echtgenoot Ron doet er
nog een schepje bovenop. “Het zijn vooral de heerlijke verse
wafels in de vorm van een kerstboom die ik bak” grapt hij. Die
zijn pas echt uniek. Op de vraag wat haar kerstshow tevens zo
bijzonder maakt, antwoord ze: het huiselijke karakter en ieder
jaar weer aparte items. 

Sandra en Ron nodigen iedereen in hun huis uit om de kerst-
sfeer te komen proeven. En mocht je die dagen niet kunnen? 

Kom dan gewoon een andere dag binnenlopen of meld je aan
voor het maken van een kerststuk. 

Wanneer: vrijdag 25 november van 15.00 tot 21.00 uur
zaterdag 26 november van 11.00 tot 17.00 uur en 
zondag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Op den Hoogen Boom 48, Genhout. Toegang is gratis.

Huiskamer omgetoverd
tot kerstshow
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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

Op 11 dec. verzorgt Paul de Wit voor IVN Spau-Beek
een beamerpresentatie over de deelstaat Orissa in
het oostelijk deel van India. Dit is een staat, (onge-
veer 4 x Nederland, circa 45 miljoen inwoners) die
nauwelijks bezocht wordt door buitenlanders. 
In de beide cultuursteden Bhubaneshwar en Puri
staan prachtige eeuwenoude hindoeïstische tempels
waar iedere dag tienduizenden pelgrims op fanatieke wijze
hun geloof belijden. 
In het Bhittarkanika National Park voert een schitterende boot-
tocht door de mangrovebossen, waar reusachtige krokodillen
het beeld bepalen, evenals de vele soorten ijsvogels. Het

Chilika Lake is een van de rijkste watervogelgebie-
den in Azië waar een tocht per kano een prachtige
gelegenheid is om de rijkdom aan watervogels van
nabij te aanschouwen. De grootste attractie in
Orissa is echter de ongekende verscheidenheid
aan primitieve stammen, waarbij je je soms in hart-
je Afrika waant. Hun dorpen en marktjes vormen

een onvergetelijke ervaring in een heel bijzondere reis.
De presentatie vindt plaats in Natuurcentrum Moorenheide
van IVN Spau-Beek in het souterrain van het Asiel Zoekers
Centrum, nabij NS-station Spaubeek. 
Aanvang 10.00 uur. Gratis entree.

BEAMERPRESENTATIE ORISSA (INDIA) 

Datum trekking: 24 oktober 2016 

Hier volgt de uitslag van de Nationale
Zonnebloemloterij 2016. 

Loterijvergunning verleend door de Raad van
Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting 
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014. 

PRIJSNR.     LOTNR PRIJSBEDRAG

1e prijs 0082005 € 15.000,00  
2e prijs 0466420 € 10.000,00  
3e prijs 0996993 € 10.000,00  
4e prijs 0388578 € 5.000,00  
5e prijs 0162628 € 5.000,00  
6e prijs 0674349 € 5.000,00  
7e prijs 1011526 € 2.500,00  
8e prijs 1056342 € 2.500,00  
9e prijs 0619110 € 2.500,00  

10e prijs 0506115 € 2.500,00  
11e prijs 0539735 € 1.000,00  
12e prijs 0946230 € 1.000,00  
13e prijs 0611800 € 1.000,00  
14e prijs 0823745 € 1.000,00  
15e prijs 0410033 € 1.000,00  
16e prijs 0954076 € 450,00  
17e prijs 0282470 € 450,00  
18e prijs 0823328 € 450,00  
19e prijs 0603305 € 450,00  
20e prijs 0437359 € 450,00  
21e prijs 0210016 € 450,00  
22e prijs 0046441 € 450,00  
23e prijs 1131326 € 450,00  
24e prijs 0909501 € 450,00  
25e prijs 0573868 € 450,00  

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE
VOLGENDE EINDCIJFERS *

26e prijs 12879 € 100,00 
27e prijs 26431 € 100,00 
28e prijs 53437 € 100,00 
29e prijs   5671 € 50,00 
30e prijs   1761 € 50,00 
31e prijs   7593 € 50,00 
32e prijs     901 € 15,00 
33e prijs     765 € 15,00 
34e prijs     402 € 15,00 

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek
zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct
zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toege-
kend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eind-
cijfers correct zijn. Dat betekent dat deze
prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

(onder voorbehoud van typefouten) 

Kansspelbelasting is voor rekening van de
Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een

jaar na de trekking. 
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het

winnende lot volledig invult en stuurt naar 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg 

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2016
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17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

20 november Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Vocalgroup LOGO Eijsden

24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

26 november Baeker Rock Night tribute voor Metallica: Present Danger, café Auwt Baek, 20.30 uur

10 en 11 dec. St. Lucia weekend

10 december Galaconcert (meer info volgt) Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek

11 december Kerstmarkt, georganiseerd door Gemengd Koor Neerbeek.  Van 10.45 uur-17.00 uur in 

gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. Toegang gratis.

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

18 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur

18 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Cultuurcentrum. Aanvang: 14.30 uur. 

18 december Vriendenviering Hubertuskerk Genhout 9.30 uur, gastkoor Mannenkoor Inter Nos Schin op Geul

2017

8 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek met Cosi Cantare in de Asta Beek

13,14, 20, 21 Speelt toneelvereniging ‘Ons Genoegen’ FEIN DAAG;

en 22 januari aanvang  20.00 uur in zaal Vroemen, Hubertusstraat 14 in Genhout

19 januari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

26 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

16 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

11, 12 maart Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ brengt een klucht “Döbbel gebook” in het 

17, 18, 19 mrt Astatheater in Beek; aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.15 uur

16 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

23 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

1 april Hef het glas op de 75ste Paasvee Jaarmarkt

2 april         Paasveejaarmarkt 2017

20 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

27 april Queensparade Beek 

18 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

15 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

22 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

27 juli Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

28 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

19 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

26 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

29 oktober 31e Herfstwandeltocht w.c. Kon. Harm. St. Caecilia Beek vertrek Ooshaka

16 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

23 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

Evenementenrooster 

2016-2017

Even ementen carnaval
19 nov. Grote zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
20 nov. Jeugd zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
18 dec. Voorverkoop Mansluujzitting, zvc De Kneeschers, 

Café D’n Dobbele Vônck

2017
6 jan. 2x11 Jubileum Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
7 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt.
8 jan. Mansluujzitting, zvc De Kneeschers Mondial
12 jan. Groate zitting, Pottentaote, Asta, 19.45 uur
13 jan. Grote zitting C.V. De Doorzètters, Gemeenschapshuis
14 jan. Jeugd zitting C.V. De Doorzètters, Gemeenschapshuis
15 jan. Jeugzitting Pottentaote, Asta, 14.11 uur
20 jan. Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: Finale CMC ALAIF 

(‘t één na grootste Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer).
Locatie: Mondial in Beek. Aanv. 20.11 uur. Info: www.cmcalaif.nl

22 jan. Vrouwluujzitting  Verenigingen de Keulsteeg  café de Keulsteeg.
27 jan. Stichting Carnavalsmuziek.com organiseert: 1x11 Jeugdprinsen-

treffen Neerbeek, café de Keulsteeg, aanvang 19.11 uur
28 jan. Jubileumeditie Kwatsjebal Fanfare Sint Antonius. 

Locatie Zaal Vroemen. Aanvang 20.00u.
3 febr. Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial 20.00 uur

Fjèsaovend mit recepsie
4 febr. Prinsenreceptie C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg
5 febr. Mansluujzitting Verenigingen de Keulsteeg, café de Keulsteeg
5 febr. Jubileumweekend 12 x11 Pottentaote, Mondial, 13.00 uur

Recepsie veur vastelaovesvereiniginge
8 febr. Carnavalsmiddag, Zonnebloem, Centrum Weng en KVO

Gemeenschapshuis Neerbeek
11 febr. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen.
15 febr. Verkoop vastelaovesgezet “de Pottentaot”Beek, 17.30 uur
17 febr. Carnavalsavond VV Neerbeek  Kantine Neerbeek
18 febr. Prinsebal (thema gala/ Oscars) Pottentaote, Asta, 20.30 uur
18 febr. Gekke Pekskesbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
19 febr. Carnavalsmis St. Hubertuskerk.
19 febr. Optocht C.V. De Sjravelaire.
24 febr. Sjwoalevastelaovend, Benelux,13.30 uur

Jeugprinserecepsie Pottentaote, Benelux, 19.00 uur; 
Aansjlétend jeugprinsebal

24 febr. Auwt Prinsenbal  Auwt Prinsen Neerbeek, café de Keulsteeg.
25 febr. Tienerbal C.V. De Doorzètters, café de Keulsteeg.
25 febr. Prinserecepsie Pottentaote, Asta, 20.30 uur
26 febr. Carnavalsmis C.V. De Doorzètters Kerk Neerbeek.
26 febr. Leechsjtoet, Beek
26 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt.
27 febr. Groate optoch Beek, 14.00 uur
27 febr. Familiemiddag Fam. Sieben en Smeets, café de Keulsteeg.
28 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen.
28 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen.
28 febr. Optocht C.V. De Doorzètters.

Afterparty  café de Keulsteeg en Gemeenschapshuis.
Afsluiting carnaval C.V. De Doorzètters bij de Kerk.

28 febr. Vaan sjtrieke Pottentaote, 23.45 uur
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Gemeente Beek 
Speciale bijlage
Begrotingskrant

In Spaubeek en Neerbeek gaan de eerste wijkteams
van start. De teams bieden zorg en ondersteuning dichtbij 
de mensen. Zonder drempels en bureaucratie. Zo kunnen 
vroegtijdig problemen worden gesignaleerd en snel worden 
opgelost.

Elk gezin in Beek profiteert komend jaar van het solide
financiële beleid van de gemeente. De woonlasten gaan
omlaag en er komt een nieuwe service voor de inwoners:
een mini-milieupark bij De Haamen.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “Beek heeft
zoveel dynamiek en kracht. Door nieuwe allianties gaan we 
het vele goede verankeren en nieuwe kansen verzilveren.”

Voor Zuid-Limburg lonkt het perspectief om verder uit te 
groeien tot een internationaal logistiek centrum van formaat 
door de ontwikkeling van bedrijventerrein Aviation Valley in 
combinatie met luchthaven Maastricht Aachen Airport.
Maar daarvoor moet de regio wel de handen in elkaar slaan.

De inwoners van de kernen in Beek krijgen meer ruimte en 
eigen verantwoordelijk om de leefbaarheid in hun wijken op 
peil te houden en waar nodig te verbeteren. 

40 Begrotingskrant

Samen blijven 
bouwen aan Beek
Samen blijven bouwen aan een samenleving in ontwikkeling.
Dat is de centrale boodschap van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek 
in de begroting voor 2017. De gemeente zoekt daarbij op alle fronten de verbinding. 
Met de inwoners van de kernen in Beek, de ondernemers, maar vooral ook de regio.
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‘Beloning voor
inwoners’

Wethouder Jean Wachelder:

Woonlasten Beek één van de laagste van heel Zuid-Limburg
De inwoners van Beek betalen komend jaar nagenoeg de laagste woonlasten van heel 
Zuid-Limburg. Dat is voornamelijk terug te voeren op een forse daling van de afvalstoffen-
heffing, die 29 euro goedkoper wordt.

bedrag van twee ton gereserveerd voor nieuw beleid. ”Voor 
de besteding daarvan gaan we natuurlijk het overleg aan met 
de gemeenteraad”, zo benadrukt Wachelder.

Beek is ook in de jaren van de economische crisis vanaf 2008 
blijven investeren in projecten. Het voorzieningenniveau in de 
gemeente behoort daardoor tot de top van Limburg. Sport-
landgoed De Haamen, de Oude Pastorie en het Centrumplan
zijn daar maar enkele voorbeelden van. De inwoners zijn 
bovendien heel tevreden over de dienstverlening van de 
gemeente. “Ook als het gaat om de dienstverlening en het 
voorzieningenniveau hebben we in Beek geen veren hoeven te
laten door de crisis. Het behoud van gratis parkeren bijvoorbeeld. 
Nu en in de toekomst”. Een nieuw project staat alweer op
stapel: de bouw van 35 duurzame en energieneutrale woningen 
in de Beekse Bron, de duurzaamste wijk van Limburg.

Uitdagingen
Ondanks het zonnige perspectief voor Beek, blijven er 
natuurlijk altijd uitdagingen. Zoals luchthaven Maastricht 
Aachen Airport. De wethouder pleit voor een brede Zuid-
Limburgse alliantie voor de ontwikkeling van Aviation Valley, 
het bedrijventerrein van ruim honderd hectare bij het vliegveld. 
Samen met de provincie, maar het liefst ook in afstemming 
met de hele regio. 

Ondernemers kunnen in de toekomst in elk geval rekenen
op meer flexibiliteit, als ze zich vestigen op Aviation Valley. 
De mogelijkheden in het oude bestemmingsplan waren te 
zeer dichtgetimmerd. Nu komt er ruimte voor grotere kavels en
ligt het wegennet niet bij voorbaat al vast. Inmiddels hebben de
eerste grote, internationale bedrijven zich ter oriëntatie gemeld. 
“Met het vliegveld en autowegen A2 en A76 heeft Beek en 
daarmee heel Zuid-Limburg volop kansen een internationale 
speler van formaat te worden in de logistieke sector.” zo is de 
overtuiging van Jean Wachelder.

Wethouder Jean Wachelder

“Daarmee belonen we de inwoners die steeds meer afval 
scheiden en minder afval produceren”, zo legt wethouder 
Jean Wachelder (Financiën, Bouwen en Wonen) uit. Met alle 
plussen en minnen van de rekening voor de afvalstoffenheffing,
de Onroerend Zaakbelasting en rioolbelasting gaan de woon-
lasten voor een gemiddeld gezin in Beek in 2017 zeven euro 
omlaag. “Dat is natuurlijk ook terug te voeren op de prima 
financiële situatie in Beek. Om ons heen zien we dat de 
woonlasten in veel andere gemeenten blijven stijgen.”

De wijze waarop Beek het gemeentelijk huishoudboekje
bestiert, zonder schulden, heeft recent ook tot complimenten 
van de provincie geleid. De provincie heeft zoveel waardering 
voor het financiële beleid dat de geldstromen alleen nog op 
afstand en zonder nadere voorwaarden worden getoetst.
Wachelder: “Dat is het resultaat van gedegen en behoed-
zaam omgaan met ons huishoudboekje van inkomsten en 
uitgaven in combinatie met zorgvuldige beleggingen.”

Goed nieuws
De wethouder heeft meer goed nieuws in petto. De geldkraan 
van het Rijk zit niet meer potdicht. Gemeenten profiteren 
ook weer een beetje van financieel/economische meevallers 
in Den Haag. In combinatie met het mooie financiële klimaat 
in Beek betekent dit dat de aangekondigde bezuinigingen 
voor de muziekschool, de bibliotheek en Partners in Welzijn 
deels of geheel worden teruggedraaid. Bovendien is er een 
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‘De inwoners
zijn aan zet’

Het kernenbeleid van wethouder Hub Hodzelmans
Geen dikke nota’s schrijven, maar met concrete acties aan de slag om de leefbaarheid, 
aantrekkelijkheid en veiligheid van de kernen te behouden en te verbeteren. Daarbij ligt 
het initiatief bij de inwoners zelf. Als er draagvlak is voor mooie ideeën, staat de gemeente 
klaar om te faciliteren of de verbinding met andere partijen te leggen.

opzet en de invulling van een Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV). Een ontmoetingsruimte voor de hele wijk. 
Een dorpshuis waar het verenigingsleven onderdak vindt. En 
jong en oud terecht kan voor onderwijs, zorg en gezelligheid 
bij een kop koffie. Nader overleg met bewoners en vereni-
gingen moet nog uitwijzen of er draagvlak is voor zo’n BMV 

en welke voorzieningen er precies in de 
BMV moeten komen.

Dan zijn er ook plannen voor repaircafé’s 
in de kernen. Werkplaatsjes waar vrijwilligers
klaar staan om huishoudelijke apparatuur 
te repareren. In Spaubeek is inmiddels 
geopperd om het openlucht theater op
te knappen.

Tevreden
De wethouder is tevreden over de
effecten van zijn kernenbeleid tot nu toe. 
“Tijdens infoavonden zie je steeds meer in-
woners hun zegje doen en ideeën naar voren 

brengen.” En inmiddels komt er ook respons uit andere kernen. ”

Volgens Hodzelmans betekent die aanpak dat ook ambtenaren 
meer de dialoog met de inwoners aangaan. De wethouder: 
“Bij het kernenbeleid moeten we bij voorkeur niet uitgaan 
van strakke regeltjes en lange procedures. We moeten vooral 
denken in mogelijkheden. Kansen grijpen om thema’s die
we aangereikt krijgen ook snel en praktisch te realiseren. 
Kracht geven aan de uitvoering.”

Wethouder Hodzelmans is er rotsvast van overtuigd dat 
de nieuwe manier van werken in de kernen vruchten gaat 
afwerpen. “De binding tussen inwoners en gemeente wordt 
steviger en nog hechter.”

Wethouder Hub Hodzelmans

Dat is in een notendop het kernenbeleid van wethouder
Hub Hodzelmans (Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte). 
“Een heel praktische, laagdrempelige aanpak, waarbij de 
inwoners zelf kunnen aangeven wat ze willen oppakken.
Uitgangspunt daarbij is dat de inwoners ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. Zelf organiseren en een stuk verant-
woordelijkheid nemen. Op die manier 
willen we het graag samen doen.”

Uitgerold
Het kernenbeleid concentreert zich
vooralsnog in Neerbeek en Spaubeek, 
maar het is de bedoeling dat het binnen
afzienbare tijd over alle kernen wordt 
uitgerold. Initiatieven die nu al in andere 
kernen ontstaan, worden wel al opgepakt. 
We hebben voor Neerbeek en Spaubeek 
gekozen, om waar mogelijk en zinvol de 
combinatie met de wijkteams te zoeken, 
die in die kernen zijn gestart.

Inmiddels zijn er de eerste wapenfeiten. Neerbeek krijgt een 
jeu de boulesbaan en in Spaubeek gaat het gesprek over de 

“Bij het kernen-
beleid moeten we 
vooral niet uitgaan 
van strakke regeltjes
en lange procedures.
We moeten vooral 
denken in mogelijk-
heden.”
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‘Zorg zonder drempels
en dichtbij de mensen’

Wethouder Thijs van Es over de inzet van wijkteams
Hoe krijg je als gemeente helder dat alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen, die 
ze verdienen? Hoe krijg je sociale knelpunten echt in het vizier en hoe zorg je ervoor dat 
buurtbewoners als vrijwilligers ook een handje helpen bij de oplossing van knelpunten?

Zo krijgen we met de wijkteams een beeld van wat er leeft
en speelt in de wijk en kunnen we vroegtijdig problemen 
oplossen, of zelfs problemen voorkomen en daarmee
uiteindelijk ook geld besparen.”

Voorbeelden? De wethouder noemt kleine problemen, zoals 
hulp voor senioren die slecht ter been zijn en hun hond niet 
meer kunnen uitlaten. Maar ook het signaleren van echt ernstige
gevallen van mensen die niet meer in staat zijn om hun 
huishouden op orde te houden, maar zelf nooit het initiatief 
nemen voor hulp.

Van Es wijst erop, dat de overheveling van de zorgtaken naar 
de gemeente vanaf vorig jaar al veel schrijnende gevallen aan 
het licht heeft gebracht . “Ook in Beek is achter menige voor-
deur sprake van verloedering, verwaarlozing en eenzaamheid. 
Met tachtig procent van de inwoners loopt het op rolletjes. 
Vijftien procent heeft incidenteel ondersteuning nodig, maar 
zo’n vijf procent kan zich niet zelf redden. Juist die meest 
kwetsbare groep moeten we in de wijken lokaliseren en 
vroegtijdig hulp bieden om te voorkomen dat problemen echt 
uit de hand lopen. De kans daarop is veel groter als je met 
een wijkteam brede contacten kunt leggen, allianties met de 
inwoners opbouwt, spontaan informatie uitwisselt en zonder 
drempels opereert. Hulp en ondersteuning bieden tussen de 
mensen en niet op afstand. Daar gaat het om.”

Voor de wijkteams in Spaubeek en Neerbeek wordt 2017 een 
proefjaar. In 2018 is het de bedoeling dat er in alle kernen van 
Beek wijkteams aan de slag gaan. Met de Carmelwijk vindt er 
inmiddels al overleg plaats over vormen van extra ondersteuning 
in de wijk zelf.

Thijs van Es: “Alle inwoners van Beek hebben recht op zorg 
die niet langer gebaseerd is op dikke nota’s, maar op daad-
kracht dichtbij de mensen.”

Wethouder Thijs van Es

Wethouder Thijs van Es (Sociale Zekerheid, Welzijn en Zorg) 
gaat daarvoor de zorgverlening dicht bij de mensen brengen. 
Deze maand zijn in Spaubeek en Neerbeek de eerste wijkteams 
aan de slag gegaan. Kleine teams die moeten uitgroeien tot 
de ogen en oren van de wijk. Met een sociaal werker, een Wmo 
consulent en een wijkverpleegkundige. Teams die als het
nodig is ook een beroep kunnen doen op specialistische hulp.

De leden van de wijkteams zijn makkelijk en overal aan-
spreekbaar. In de wijksteunpunten, op straat, of gewoon aan 
de keukentafel bij de bewoners thuis. De teams krijgen de 
ruimte om snel te handelen, hulp en eerste ondersteuning te 
bieden. Inwoners die met vragen zitten, worden niet meer van 
het kastje naar de muur gestuurd. Aanvragen voor de Wmo 
kunnen snel worden afgehandeld, omdat het wijkteam inzicht 
heeft in de thuissituatie van bewoners.

Daar sta ik voor
Wethouder Van Es: “Iedereen die in Beek zorg nodig heeft, 
krijgt die ook. Daar sta ik voor. Om dat ook in de toekomst 
met minder geld en meer zorgcliënten te garanderen, gaan 
we de wijken in. Samen met de inwoners aan de slag. Jong 
en oud. Vertrouwen winnen. Problemen signaleren. Brede 
netwerken opbouwen. Ook met de school en de wijkagent. 
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Milieupark De Haamen nieuwe service voor inwoners Beek
De gemeente Beek zet op veel fronten de toon. Ook als het gaat om duurzaamheid wil 
Beek zich nadrukkelijk etaleren.

Sportlandgoed De Haamen
De reconstructie en de aanleg van de accommodaties voor 
de buitensporten in Sportlandgoed De Haamen is afgerond. 
Nu wordt de blik naar binnen gericht. Zo zijn de voorbereidingen 
gestart om het horecagedeelte onder handen te nemen.
De ambities zijn hoog. De Haamen trekt jaarlijks al 200.000 
bezoekers. De verdere ontwikkeling van sportzorgprogramma’s 
en het nadrukkelijker faciliteren van teamsporten voor
mensen met een beperking zijn belangrijke aandachtspunten. 
Voor die teamsporten heeft De Haamen inmiddels ook
geavanceerde sportrolstoelen ter beschikking. Sportlandgoed
De Haamen moet de uitstraling van het paralympisch centrum 
voor de regio krijgen. 

Keutelbeek
Fase 1A van het project Keutelbeek is inmiddels afgerond. De 
inwoners van de kern van Beek zijn positief over het resultaat 
waarbij de beek weer zichtbaar mede het straatbeeld bepaalt. 
In 2017 gaat fase 1B van start, die leidt tot aan de Oude Pastorie.
Schoenmakers benadrukt dat de inwoners ook in die fase 
met uitgebreide informatie worden meegenomen in de
ontwikkelingen.

Centrumplan
In december krijgt de gemeenteraad het voorstel voorgelegd 
om als onderdeel van het Centrumplan meer parkeergelegenheid 
te creëren in de kern van Beek. Het gaat om 60 parkeerplaatsen 
die aangelegd worden achter het gemeentehuis “De horeca 
krijgt daardoor extra ruimte voor terrassen. De winkeliers in 
de kern blijven daarmee goed bereikbaar voor de consument 
die met de auto naar Beek komt”, aldus Schoenmakers.
De reconstructie van het Onze Lieve Vrouwenplein als eerste
onderdeel van het centrumplan is inmiddels afgerond. 
De Burgemeester Janssenstraat en de omgeving van het 
gemeentehuis zijn de twee andere onderdelen. Uiteindelijk 
moet het centrumplan de kern van Beek een fraaie groene 
aanblik en een nog aantrekkelijker verblijfsklimaat opleveren.

Wethouder Hub Schoenmakers

Wethouder Hub Schoenmakers (Sport, Grote projecten 
en Bedrijfsvoering) heeft de nodige plannen in petto voor 
ontwikkeling in 2017. “Zonnepanelen op de gemeentelijke 
gebouwen, laadpalen voor elektrische fietsen, elektrische 
auto’s voor de medewerkers van de buitendienst, duurzame 
straatverlichting en ledverlichting op gevaarlijke kruisingen. 
En natuurlijk hebben we met de Beekse Bron als duurzame 
woonwijk al een belangrijke stap gezet. Maar er zijn zoveel 
meer mogelijkheden om Beek als duurzame gemeente op de 
kaart te zetten.” zo kondigt de wethouder aan.

Milieupark
Bij dat duurzame Beek past ook het nieuwe mini-milieupark 
bij De Haamen, dat in mei 2017 geopend wordt. Inwoners 
kunnen daar op woensdagmiddag en zaterdagochtend gratis 
terecht om hun afval te brengen. Schoenmakers: “Een nieuwe 
service die het hoge voorzieningenniveau in Beek verder 
completeert. Inwoners hoeven voor textiel, oud papier, PMD, 
gras, taxus, grof tuinafval en glas niet meer naar milieuparken 
in andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. De inza-
meling van bouwafval blijft wel geconcentreerd in de grotere 
milieuparken.”

‘Stappen zetten naar 
duurzamer Beek’

Wethouder Hub Schoenmakers:
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‘Ik wil graag verbinden’

en historie. Met die thema’s kunnen we de evenementen gericht 
verder ontwikkelen en waar mogelijk uitbreiden.”

Ook zoekt de burgemeester daarbij naar de brede verbinding. 
Ze wijst op Beek for Speed. Een mooi concept, dat past bij 

Beek, vindt ze. Maar de organisatie is 
geen taak voor de gemeente. Daarom 
zoekt ze partners. In het bedrijfsleven 
bijvoorbeeld. Beek for Speed combi-
neren met de promotie van bedrijven 
op de luchthaven. Investeerders 
binnenhalen, die Beek for Speed 
organiseren en verankeren. “Natuurlijk 
blijven we volop faciliteren, maar wel 
in brede samenwerking met andere 
partijen. Het draaiboek ligt er, dus 
iedereen kan zich melden.”

Verbinding is ook het motto richting 
ondernemers, die ze nadrukkelijker 
bij elkaar wil brengen. Om dan samen 

te bekijken hoe de betrokkenheid van ondernemers bij de 
ontwikkelingen in de gemeente kan worden vergroot.

Hoe ervaart Christine van Basten-Boddin het burgemeester-
schap? ”Alles wat ik in me heb, kan ik erin kwijt. Belangrijkste 
eigenschap van een burgemeester is dat je van mensen moet 
houden. Anders hoef je er niet aan te beginnen. Ik sta dichtbij 
de inwoners en wil iedereen leren kennen. De rol van burger-
moeder vervul ik graag, maar er zijn natuurlijk ook momenten 
dat het ambt afstand en gezag vergt.”

En dat thuisgevoel van de 
burgemeester? Dat is niet 
zomaar een kreet. In de kern 
van Beek heeft ze inmiddels 
samen met haar man en zoon
haar droomhuis gevonden.

Burgemeester
Christine van Basten-Boddin

Burgemeester Christine van Basten-Boddin hoeft niet lang na 
te denken over haar beleving van de gemeente Beek en haar 
inwoners. Bijna negen maanden na haar installatie heeft ze dui-
delijk haar stek gevonden in Beek en een heldere, eigen koers 
uitgestippeld. Zelfverzekerd en met passie. Haar motto?
De verbinding zoeken. “Samen met 
alle partijen kunnen we echt verzil-
veren waar we goed in zijn. En we 
doen heel veel goed in Beek.”

De burgemeester is tevreden dat de 
toekomst van luchthaven Maastricht 
Aachen Airport verzekerd is, maar 
vindt dat er nu een strategische 
gebiedsvisie moet worden ontwikkeld
met een duidelijke stip op de horizon. 
De toekomstvisie van Chemelot
is haar voorbeeld. De brede alliantie
van overheid, onderwijs en bedrijfs-
leven op Chemelot, met een duidelijk
doel voor ogen, wil de burgemeester
ook graag smeden voor de luchthaven en de omliggende 
bedrijventerreinen. “Die luchthaven is meer dan een vliegveld 
in Beek. De centrumgemeenten Sittard-Geleen, Maastricht 
en Heerlen bijvoorbeeld hebben ook belang bij het nieuwe 
perspectief van de luchthaven, als economische motor voor 
Zuid-Limburg met extra groei van regionale werkgelegenheid 
en innovatieve opleidingen in onder meer vliegtuigtechniek. 
Die krachten moeten we bundelen.”

Unieke thema’s
Ondernemend, veelzijdig en vitaal. Dat zijn de trefwoorden om
Beek onderscheidend op de markt te etaleren. De organisatie 
van evenementen is een onderdeel van die marketingstrategie. 
Volgens Van Basten-Boddin liggen er nieuwe kansen door Beek
met die evenementen te positioneren als een gemeente met 
geheel eigen karakteristieken. “Met de thema’s licht en lucht 
bijvoorbeeld. We hebben al heel veel feesten waarin licht een 
rol speelt. De Lichtstoet, het Luciafeest en het Zomerlicht-
festival zijn daar maar enkele voorbeelden van. Het thema 
lucht heeft alles te maken met de luchthaven, die met allerlei 
activiteiten dichter bij de inwoners en het zakenleven kan 
worden gebracht. Aangepast sporten, met Sportlandgoed
De Haamen, is ook zo’n thema. Net als typisch Beekse cultuur 

Burgemeester Christine van Basten-Boddin
“De gemeente Beek? Dat is een plek waar je je snel thuis voelt. Met een hele trotse 
gemeenschap die open staat voor anderen.”

“Samen met alle 
partijen kunnen 
we echt verzilveren 
waar we goed in 
zijn. En we doen 
heel veel goed
in Beek.”

6
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Lasten 2016 Baten 2016

Programma (bedragen x € 1.000) Lasten Percentage Baten Percentage

1 Werk en economie 3.287 8,00% 243 0,59%

2 Zorg en inkomen 14.005 34,11% 4.319 10,52%

3 Maatschappelijke ontwikkeling 3.928 9,57% 430 1,05%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 1.799 4,38% 613 1,49%

5 Openbare ruimte 6.699 16,31% 6.564 15,98%

6 Bestuur en organisatie 11.344 27,63% 28.900 70,37%

Totaal 41.062 100,00% 41.069 100,00%

Zorg en 
Inkomen 34%

Openbare 
ruimte 16%

Bestuur en 
organisatie 28%

Openbare 
ruimte 16%

Bestuur en 
organisatie 70%

Werk en economie 8%

Ruimtelijk
ontwikkelen 4%

Maatschappelijke 
ontwikkeling 10%

Werk en economie 1%

Zorg en Inkomen 11%

Maatschappelijke
ontwikkeling 1%

Ruimtelijk
ontwikkeling 1%
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Woningcorporatie helpt
Via het zogenaamde ontzorgingsarrangement kan de 

woningcorporatie helpen bij het verhuren van uw leeg-

staande woning aan statushouders. Denk bijvoorbeeld aan

het opstellen van een huurcontract, het beheer van de 

woning en de contacten met de huurder. Uw woning wordt

voor een bedrag tussen de € 500,- en € 575,- per maand

verhuurd. Daarbij is de huurprijs afhankelijk van de aard en

staat van uw woning.

Waarom is het ontzorgingsarrangement ontwikkeld?

De behoefte aan huurwoningen is gegroeid door de in-

stroom van vluchtelingen in Nederland. Door het verhuren

van leegstaande particuliere woningen aan statushouders

komt de bestaande voorraad sociale huurwoningen wat

minder onder druk te staan. Tevens leveren we een 

bijdrage aan de huisvesting van het groeiend aantal status-

houders in Nederland.

Voordelen verhuren aan statushouders
- De gemeente staat garant voor betaling van de huur

- Huurders worden door Stichting Vluchtelingenwerk be-

geleid

- De woningbouwcorporatie verzorgt het directe contact

met de huurder

- De verhuur vindt plaats onder de ‘leegstandswet’, de 

opzegtermijn vanuit de verhuurder is drie maanden en

vanuit de huurder 1 maand

- De woningbouwcorporatie zorgt voor een passende 

woning voor de huurder

Interesse?
Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Of wilt u meer 

informatie hierover? Neem vrijblijvend contact op met de

heer Rudolph Klarenaar, Beleidsadviseur Volkshuisvesting,

van de gemeente Beek, via 046 – 43 89 222.

Achtergrond: Huisvesting groeiend aantal statushouders

De instroom van vluchtelingen in Europa, Nederland en

dus ook in Limburg, en de daarmee samenhangende 

toename van statushouders (asielzoekers met een 

verblijfsvergunning) leidt tot een snel groeiende behoefte

aan huurwoningen. Het Rijk streeft ernaar statushouders

binnen 14 weken te huisvesten in reguliere woningen. Op

dit moment verblijft een statushouders echter gemiddeld

22 weken in een Asielzoekerscentrum (AZC) voordat

hem/haar een huurwoning wordt aangeboden. Dit creëert

een druk op de huisvesting van vluchtelingen en de 

noodzaak voor extra AZC’s. 

Woningcorporaties, gemeenten en provincie hebben ieder

op een eigen manier een belangrijke rol bij de huisvesting

van het groeiende aantal statushouders dat Nederland op

dit moment telt. Daarbij moet ook gezocht worden naar

creatieve oplossingen, die in deze tijdelijke piek voorzien. 

Hulp bij verhuur leegstaande woning aan
statushouders

Eigenaren van leegstaande (particuliere) woningen kunnen hun woning verhuren aan status-
houders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning die vanuit een asielzoekerscentrum
doorstromen naar de reguliere woningmarkt.
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.
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Heeft u bijvoorbeeld vragen over opvoeding, opgroeien,

hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of

mantelzorg? Of maakt u zich zorgen over een eenzame

buurman? Wilt u zelf de handen uit de mouwen steken en

een dorpsgenoot helpen? Met dit soort vragen kunt u 

terecht bij het wijkteam.

Wat is de werkwijze van het wijkteam?
Het wijkteam is een team van mensen met verstand van

zaken. Samen hebben ze veel kennis. Zij werken samen

met organisaties die u allerlei vormen van hulp kunnen 

bieden. Een medewerker van het wijkteam komt bij voor-

keur bij u thuis of op een andere plek die voor u vertrouwd

is, om uw vraag te bespreken. Denk aan vragen over 

opvoeding, eenzaamheid, dagbesteding, zelfstandig blijven

wonen of mantelzorg. Het wijkteam gaat met u op zoek

naar de best passende oplossing voor uw vraag of 

probleem. Daarbij wordt gekeken wat u samen met buren,

vrienden, kennissen en familie zelf kunt doen. Ook kijken

we of er een algemene voorziening, zoals een klussen-

dienst of een huiskamerproject ingezet kan worden. 

Wanneer dat niet voldoende is, regelt het 

wijkteam professionele ondersteuning.

Tijdens het gesprek bij u thuis kunt u zich laten bijstaan

door iemand die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bij-

voorbeeld een familielid, mantelzorger of goede kennis.

Wie zitten er in het Wijkteam?
In het wijkteam werken Wmo- consulenten van de ge-

meente Beek en professionele hulpverleners zoals de wijk-

verpleegkundige en een maatschappelijk werker samen. U

heeft te maken met één aanspreekpunt die zorgt voor een

goede afstemming tussen de verschillende deskundigen.

Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig

hebben.

Bereikbaarheid
De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar via 046 – 43 89 342

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur

tot 12.30 uur. Op woensdag kunt u ons bereiken van 

09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Daarnaast kennen we een open spreekuur waarop u 

gewoon binnen kunt lopen:

Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9 te Neerbeek

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

’t Raodhoes Spaubeek
Musschenberg 101 te Spaubeek

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00

uur.

Mailen kan natuurlijk ook: 

info@gemeentebeek.nl t.a.v. Wijkteam

Spaubeek of Wijkteam Neerbeek.

Kijk voor meer informatie over het wijk-

team op www.gemeentebeek.nl/wijkteam

Wijkteams in Neerbeek en
Spaubeek van start
In Neerbeek en Spaubeek zijn de eerste wijkteams van start
gegaan. Alle inwoners van Neerbeek en Spaubeek kunnen
vanaf nu met vragen en zorgen over hun persoonlijke 
situatie terecht bij het wijkteam in hun dorp. 
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Laat de verkoop van uw koopwoning op zich wachten? 

Met gebruik van de Leegstandswetvergunning kunt u uw

woning verhuren aan particulieren, zonder dat de huurder

onder de huurbescherming valt. De huurbescherming 

verschilt bij het tijdelijk verhuren van een koopwoning van

die in de reguliere verhuur. De mogelijkheid tot het 

beëindigen van de huur, is bij het verhuren van een koop-

Leegstandswetvergunning
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Energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld zonnenpa-

nelen, zijn echter ook vaak prijzig. Gemeente Beek wil het

u gemakkelijker maken. Als woningeigenaar kunt u bij de

gemeente goedkoop geld lenen om uw woning écht ener-

giezuinig te maken. Dat is de Duurzaamheidslening.

Hoe werkt de Duurzaamheidslening? 
De Duurzaamheidslening biedt een financieel steuntje in

de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen

in en aan de woning. U leent tegen een vaste lage rente en

Duurzaamheidslening
Bespaar energie én geld

Als particuliere eigenaar of huurder van een woning denkt u vast wel eens: kunnen mijn woon-
lasten niet wat lager? Ja, uw woonlasten kunnen omlaag. Door uw huis energiezuiniger te
maken. Energiebesparende maatregelen in en aan uw huis verlagen uw energierekening en dus
uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. 

er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht. 

De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot

een bedrag van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor

grotere bedragen. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal 

€ 15.000 lenen. 

Wat zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening?
De gemeente bepaalt of u voor een Duurzaamheidslening

in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de 

voorwaarden in de Verordening Duurzaamheidsleningen.

Deze vermeldt onder meer wie een lening kan aanvragen

en welke energiebesparingsmaatregelen in aanmerking

komen voor de Duurzaamheidslening. Denkt u daarbij aan

voorzieningen zoals een energiezuinige verwarmings-

installatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en thermisch dubbel

glas. De Verordening Duurzaamheidsleningen kunt u 

vinden op de website van de gemeente: 

www.gemeentebeek.nl. 

Hoe vraagt u een Duurzaamheidslening aan?
Met een aanvraagformulier dat op de website van de 

gemeente is te vinden kunt u aangeven waar u een duur-

zaamheidslening voor wilt inzetten. Na goedkeuring door

de gemeente ontvangt u het SVn aanvraagformulier 

Duurzaamheidslening. De lening wordt bij een positieve 

financiële toetsing verstrekt door het Stimuleringsfonds

Volkshuisvesting. Vervolgens kan de aanvrager van de 

lening de energiebesparende maatregel uitvoeren. De aan-

vrager kan zelf de leverancier uitkiezen. Meer informatie is

te vinden op www.gemeentebeek.nl.

huis heel belangrijk. Het geeft de hypotheekverstrekker, de

bank en de verkoper van het huis de zekerheid dat het

huis snel verkocht kan worden als er zich een koper aan-

dient. Wilt u meer weten? Kijk op onze site: 

www.gemeentebeek.nl > Leven & Wonen > Wonen en 

Verhuizen > Verhuur leegstaande woning.
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Als u behoefte heeft om met andere mantelzorgers te 

praten over uw zorgen, ervaringen, gevoelens of gewoon

een luisterend oor nodig heeft dan bent u elke laatste 

donderdag van de maand welkom.

Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de hieronder

aangegeven data (m.u.v. de kerstperiode). Tijdens deze

bijeenkomsten is er altijd een medewerker van steunpunt

mantelzorger aanwezig (Astrid Vermeulen of Maarten

Wehrens) en een medewerker van Zuyderland. 

Tijd 9.30 uur – 10.30 uur / Locatie MFC De Molenberg,
Molenstraat 158 Beek:

De data in 2016 zijn:
• Donderdag 24 november

• Donderdag 15 december

De data in 2017 zijn
• Donderdag 26 januari

• Donderdag 23 februari

• Donderdag 30 maart

• Donderdag 27 april

• Donderdag 25 mei

• Donderdag 29 juni

• Donderdag 27 juli

• Donderdag 31 augustus

• Donderdag 28 september

• Donderdag 26 oktober

• Donderdag 30 november

• Donderdag 14 december

Buiten de geplande lotgenotendata van Steunpunt Mantel-

zorg-WM bent u altijd welkom voor een kop koffie en luiste-

rend oor of goed gesprek. Dit kan elke maandagmiddag

van 13.00 uur tot 16.00 uur en donderdagochtend van

09.00 uur tot 12.00 uur tijdens de open inloop van Zuyder-

land, gevestigd in het PIW kantoor op de Molenstraat 158

Beek (toegang via de parkeerplaats). 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens onze lotgenoten-

contacten en/of binnen de inloop.

Maarten Wehrens en Astrid Vermeulen van Steunpunt

Mantelzorg

Marij Housmans en Sanne Bastiaens van Zuyderland

Lotgenotencontact mantelzorgers
In samenwerking met Zuyderland gaat Steunpunt Mantelzorg-WM Beek vanaf november 2016
één keer per maand een open inloop organiseren voor mantelzorgers die behoefte hebben aan
lotgenotencontact. 

Droomt u ook van de aankoop van uw eerste woning? De

gemeente Beek heet u graag welkom in onze gemeente.

Daarom steunen wij de aankoop van uw eerste woning

door middel van de ‘starterslening’. De starterslening is

een aanvullende lening op de eerste hypotheek, bedoeld

voor iedereen die voor het eerst een woning koopt in de

gemeente Beek, maar niet genoeg inkomen heeft om de fi-

nanciering rond te krijgen.

Het is dus zeker zinvol om de mogelijkheden voor een

starterslening na te gaan. Meer informatie over de 

starterslening is te vinden op de gemeentelijke website:

www.gemeentebeek.nl > Leven & Wonen > Wonen en 

Verhuizen > Starterslening. Tevens is nadere informatie te

verkrijgen via de website van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederland: www.svn.nl

Starterslening
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Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
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Na drie jaar van (ver)bouwen is de realisatie van 
Sportlandgoed De Haamen afgerond. Met de volledige
herontwikkeling van de buitensportvoorzieningen is
Sportlandgoed De Haamen een toekomstbestendig en 
in de regio uniek sportcomplex geworden, met ruime 
mogelijkheden voor aangepast sporten. 
Op woensdag 26 oktober jl. werd hierbij stilgestaan door
iedereen die bij het project betrokken is geweest. Tevens
vond op deze dag de opening plaats van het Europees
Kampioenschap Parabadminton in De Haamen. Een 
vierdaags evenement, waarbij de top van de Europese
parabadminton spelers in Beek te vinden was.

Herinrichting Sportlandgoed

Het sportlandgoed is voorzien van nieuwe honk- en soft-

balvelden, een nieuwe atletiekbaan met skate- en skeeler-

baan, nieuwe kunstgras voetbalvelden, gerenoveerde

natuurgras velden en tennisvelden. Ook is er een nieuw

modern kleed-/clubgebouw aangelegd, dat gezamenlijk

wordt gebruikt door voetbalvereniging Caesar en tennis-

vereniging BRZ. 

De visie achter Sportlandgoed De Haamen is “een leven

lang sporten”. Het is dan ook een sportlandgoed geworden

voor iedereen: jong en oud, mensen met en zonder 

beperking, in verenigingsverband of ongebonden en voor

recreant en topsporter. Een openbaar sportlandgoed dat

volledig barrièrevrij is en geschikt is voor aangepast 

sporten. Dat komt tot uitdrukking in 

bijvoorbeeld de aanleg van een aantal

hardcourttennisbanen, om ook 

rolstoeltennissers de gelegenheid te

bieden om te tennissen. Of een 

atletiekbaan die ook geschikt is voor

mensen met een been- / voetprothese

en rolstoelgebruikers. En recreatieve

voorzieningen geschikt voor diverse

doelgroepen zoals een multifunctioneel

trapveld, rolstoeltoegankelijke wandel-

paden en een skate- / skeelerbaan,

ook geschikt voor rolstoelgebruik en

voor handbiken.
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Wethouder Hub Schoenmakers. 

“Met de volledige herontwikkeling van de buitensport-

voorzieningen, is Sportlandgoed De Haamen een 

toekomstbestendig sportcomplex geworden met ruime 

mogelijkheden voor aangepast sporten. Hiermee trekken

we nieuwe gebruikers als

senioren, gehandicapten

en chronisch zieken aan.

Door een grotere gebrui-

kersgroep creëren we

een accommodatie voor

de toekomst, met ook op

de lange termijn be-

staansrecht voor onze

verenigingen. We mogen

trots zijn op zo’n mooie

en unieke sportvoorzie-

ning in onze gemeente!”

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

Tom Eijkelenberg via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

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

De Haamen afgerond
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Op 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling van

Arriva (ov-concessiehouder) in de provincie Limburg 

(ov-concessieverlener) gelden. In deze dienstregeling zijn

er directere gestrekte buslijnen waardoor enerzijds haltes

wat verder weg liggen en anderzijds de verbinding tussen

kernen sneller zal plaatsvinden. U kunt met vragen over de

dienstregeling direct terecht bij Arriva via de website

www.arriva.nl/limburg. Vanaf medio november zal Arriva

starten met de introductiecampagne voor reizigers en over

onderwerpen als abonnementen, tarieven etc.

Voor de gemeente Beek heeft de nieuwe concessie onder

andere de volgende consequenties. Er zullen er meer 

treinen bij station Beek-Elsloo stoppen en kan men sneller

reizen met de bus naar bijvoorbeeld de ziekenhuizen in de

regio. Evenwel vervallen door het strekken van de buslij-

nen bushaltes; bijvoorbeeld de bestaande haltes aan de

Aldenhofstraat en bij de Amerikalaan. Met de concessie-

houder en concessieverlener is de gemeente Beek nog in

overleg over mogelijke toevoegingen aan de buurtbusroute

(De Haamen, station Spaubeek) en om de bestaande 

haltes zoveel mogelijk te blijven gebruiken.

OV-concessie
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Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg WM-Beek van Partners in Welzijn diverse themabijeenkomsten 
voor mantelzorgers in de gemeente Beek. 

December

Mantelzorgthema:  wintertijd
Het Steunpunt Mantelzorger Beek wil

2016 ontspannen afsluiten. Onder het

genot van een kopje koffie en kerst-

brood is iedereen uitgenodigd die voor

een ander zorgt. Er is de mogelijkheid

om met elkaar in gesprek te gaan over

alles wat u het afgelopen jaar heeft

bezig gehouden.

MFC Molenberg

Molenstraat 158, Beek 

Woensdag 7 december 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

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

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
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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:

• Ondersteuning bij eenvoudige technische klussen
Zorgboerderij (V1836)

Wij zoeken vrijwilligers voor o.a deze activiteiten: meehel-

pen met eenvoudige reparaties aan springhordes, kip-

penhok, tuinkas, kleine tractor, etc. Onderhoud aan

hekwerken en afrasteringen. Diverse verfwerkzaamheden

en uitvoeren van groenwerkzaamheden.

• Gastheer/ gastvrouw (V1827)

Ben je enthousiast, representatief, actief en op zoek naar

een leuke tijdsinvulling of ervaring? Wij zoeken iemand

zoals jij, die ons als gastheer/gastvrouw kan ondersteunen

in ons Multifunctioneel Centrum Spaubeek.

• Hardware / Software coördinator bij het Computer
Doe- en Leercentrum (V1815)

HW / SW coördinator CDL: Draagt zorg voor het goed

functioneren van de lescomputers en de IT infrastructuur.

Zoals volgt ontwikkelingen op Hardware en Software ge-

bied en initieert aanpassingen aan het netwerk en/of Pc’s

• Mantelzorgvrijwilliger Beek (V1652)

Soms heeft een mantelzorger even een moment nodig

om op adempauze te komen. Als vrijwilliger help je 

incidenteel de mantelzorger om deze adempauze te 

kunnen nemen.

• Vrijwilliger Voor Elkaar (V1064)

Het Voor Elkaar project is een project waarbij vrijwilligers

ingezet worden om iets te betekenen voor sociaal 

zwakkere groepen in de eigen samenleving. Het kan 

hierbij gaan om mensen in een sociaal isolement, maar

ook om mensen die financieel een zware tijd hebben.
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www.makadobeek.nl

gezellig boodschappen winkelen makkelijk

KOOPZONDAG
geopend van

12.00 - 17.00

19 november 
INTOCHT SINTERKLAAS
11.00 uur (ingang oost)

19, 20, 26 en 27 november
SINT- EN PIETEN 
SPEKTAKEL
12.00 - 16.00 uur

3 en 4 december 
BEZOEK SINTERKLAAS EN 
DE PIETEN IN MAKADO!

oh, kom maar 
eens kijken...

Sinterklaas in Makado
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