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We schrijven al weer de vierde maand van 2014. 
De gemeenteraadsverkiezingen liggen al ruim 
achter ons. Tevredenheid over de opkomst; hier en
daar misschien verbazing over de uitslag, maar dat
houdt toch zeker enig leven in onze gemeenschap.
Voortvarend wordt de hand aan de ploeg geslagen en
zien we een droge aarde omgewoeld worden.
Over droogte in onze activiteiten horen we geen klachten. Er is genoeg te
doen, op allerlei gebied. Zoals ‘Beek in Beeld’ laat zien wordt er voortvarend
gewerkt aan de ontkluizing van de Keutelbeek. Daarnaast zien we ook de
voorbereiding van een volgende fase van gedenkplaatsen op het oude kerkhof.
We staan weer stil bij de gevallenen van de voorbije oorlogen en vragen ons af
of we daar ook iets van geleerd hebben.
De Queensparade dompelt ons in een feestgevoel met vele variaties in 
activiteiten.
Verenigingen vieren jubilea en huldigen hun jubilarissen. 
Wandeltochten staan weer op de kalender in een rijk uitnodigend landschap
met of zonder hapje tijdens en na afloop.

Al met al: we kijken weer terug en vooruit; ontmoeten elkaar en beleven wat
overal georganiseerd wordt.
Er zijn veel plaatsen in onze gemeente waar iets te beleven is. U vindt er heel
wat van in deze editie van de Nuutsbaeker. Maak uw keuze en beleef het.

Wij wensen u veel plezier met deze uitgave in een heerlijk voorjaar op weg
naar de volgende zomer. 

Wiel Heijnen, eindredactie
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Zomervakantie
Kindervakantiewerk Beek

Ook dit jaar vindt in de zomervakantie Kindervakantiewerk Beek weer
plaats! En wel van maandag 11 augustus t/m vrijdag 15 augustus. 
Het thema van dit jaar is Tirol! 
Dus de hele week staat in het teken van gezelligheid!

Heb jij ook zin in een hele week met
lol en plezier? Schrijf je dan in voor
een onvergetelijke week!

Inschrijven kan op dinsdag 13 mei
vanaf 18.00 uur via de achteringang
van Partners in Welzijn aan de
Molenberg. 
Inschrijfformulieren worden in de
weken hiervoor afgegeven op je school. 
Heb je geen formulier ontvangen? 
Dan kun het inschrijfformulier ook bij de inschrijving invullen.

Woon je wel in Beek maar zit je niet in Beek op school en wil je ook heel graag
meedoen? Kom dan ook naar onze inschrijving.
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Uitnodiging Dodenherdenking zondagavond 4 mei 2014
in het ASTA Cultuurcentrum aan de Markt in Beek

Hebben we iets geleerd?

“In deze tijd betekent de zwervende woon-
wagenbevolking een overlast voor het plat-
teland.” Dit schreef een Limburgse burge-
meester tijdens de Duitse bezetting. 
De nieuwe verhoudingen in Nederland (de
Duitse bezetting dus) boden volgens hem
kansen om deze ongewenste bevolkings-
groep aan te pakken. Dat gebeurde ook. 
Op 16 mei 1944 werden in veel gemeenten
op bevel van de Duitsers, maar door de
Nederlandse autoriteiten, ‘zigeuners’ gear-
resteerd en via Westerbork overgebracht
naar Auschwitz. De meesten vonden daar
de dood.

De nazi’s vervolgden de zogenaamde zigeuners omdat die van
een minderwaardig ‘ras’ heetten te zijn. Maar de maatregelen
sloten aan bij ook hier al veel langer bestaande vooroordelen.
“Haal de was binnen, want er zijn zigeuners in het dorp”.

Op veel plaatsen in Europa ervaart men last van straatarme
Oost-Europese immigranten. In de pers en de beeldvorming is
sprake van criminele zigeuners. Er worden vraagtekens ge-
plaatst bij de herkomst van blonde kinderen in zigeunergezin-
nen. Op racistische vooroordelen, vooral over ‘zigeuners’, rust
geen taboe meer. 

Hebben wij in zeventig jaar iets geleerd?

Onder het bewind van de nazi’s werden 300.000 ’zigeuners’
vermoord, alleen omdat ze geboren waren als Roma of Sinti.
Die ramp ging ook aan Beek niet voorbij. Deze maand herden-
ken wij dat zeventig jaar geleden negen Sinti uit Beek werden
weggevoerd naar Auschwitz. Daarom besteden wij dit jaar bij
de Nationale Dodenherdenking aandacht aan de discriminatie
en vervolging van deze groep.

Uitnodiging
Op zondagavond 4 mei 2014 worden in Beek, evenals elders
in Nederland, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en
van alle andere oorlogen, herdacht. Wij nodigen u van harte uit
om aan deze Dodenherdenking deel te nemen. 
U geeft daarmee te kennen dat u wilt stilstaan bij het feit dat
discriminatie en stigmatisering van een groep vreselijke gevol-
gen kan hebben, niet alleen in het verleden, maar ook nog
vandaag. 
U spreekt met uw aanwezigheid uit dat er in onze samenleving
plaats is voor mensen uit verschillende culturen en uit alle
windstreken. “Nooit meer Auschwitz” zou moeten betekenen:
“nooit meer uitsluiting”.  

Tijdens de herdenking zal Wim Bisschop, protestants predi-
kant in Breda, en voorheen in Beek, een herdenkingsrede
houden rond het thema “hebben wij iets geleerd?”. 

Programma zondagavond 4 mei 2014

Let op! 
De herdenking zal in afwijking van voorgaande jaren
beginnen in het ASTA Cultuurcentrum aan de Markt in
Beek. De aanvangstijd is niet 19.00 uur, maar 18.45 uur.

De kransleggingen en de toespraak van de burgemeester 
vinden daarna plaats bij het monument op het kerkplein voor
de Sint-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat in Beek. 

18.30 uur. Ontvangst van de deelnemers in het Asta
Cultuurcentrum

18.45 uur. Herdenking rond het thema “Hebben wij iets 
geleerd?”
Met medewerking van: De Heer W. Bisschop,
predikant Protestantse Kerk Nederland,
Een vertegenwoordiger van de Stichting
Veteranen Beek,
Kinderen van Basischool Sint-Martinus uit Beek,
Het Zigeunerorkest Tabor, muziek en zang.

19.40 uur. Vertrek vanuit het Asta Cultuurcentrum en 
opstellen rond het oorlogsmonument op het 
plein voor de Sint-Martinuskerk.
Voorlezen van de namen van de oorlogs-
slachtoffers die verbonden zijn met Beek.

20.00 uur. Twee minuten stilte, gelijktijdig met andere 
herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.

20.02 uur. Overdenking door burgemeester Ralf Krewinkel,
gevolgd door krans- en bloemlegging.

Na de herdenking bent u van harte uitgenodigd voor een kop
koffie in het Gemeentehuis.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 4 mei.

Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek,

Herman van Rens, voorzitter
Anita Nijsten, secretaris

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

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.
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Mooie tanden voor iedereen
Kijk voor meer informatie op www.mondzorg.com

  

   

  

    

     

Tandprothetische praktijk Houben | Instelling voor Mondzorg

Beek | Van Sonsbeecklaan 3a
Sittard | Zorgboulevard | Orbis Medisch Centrum | 

Maastricht | Prof. Pieter Willemstraat 21-23 

    088 500 21 00☎

Tandartsen

Implantologen

Orthodontie

Mondhygiënisten

Tandprothetici

Tandtechnici

Pijnlijke tanden? 

Tanden Bleken? 

Uw tanden, 
onze zorg!

Neem contact op voor het maken 
van een afspraak met een van 

onze specialisten en ervaar hoe 
wij mooie tanden mogelijk 

maken voor iedereen. 

• Specialist voor uw kunstgebit

• Alle tandzorg specialiteiten onder één dak

• Esthetische tandzorg & bleken

• Advies omtrent implantaten en tandprothesen

• Specialist op gebied van kronen, implantaten
  en bruggen

april 2014 NB no. 4:Layout 1  03-04-2014  08:28  Pagina 4



5

Onze visie op onderwijs

We zien het als een voortdurende uitda-
ging om onderwijs en opvoeding hand in
hand te laten gaan om zo het kind breed
te vormen. We houden rekening met ver-
schillen tussen de kinderen en stemmen
ons onderwijs daarop af middels
HandelingsGericht Werken.

Uw kind en onze school

Het gaat op school niet alleen om het
overdragen van kennis door de leer-
kracht, maar het is vooral belangrijk dat
leerlingen leren zelf informatie te verza-
melen en te verwerken. Dat zullen ze in
de toekomst ook nodig hebben.
Samenwerkend leren en zelfstandig
leren stimuleert dat leerlingen actief in-
formatie verwerven, bewerken, toepas-
sen of oefenen.
Op de Catharina Labouré werken we
aan de brede vorming van het kind door
aandacht te besteden aan zowel de
cognitieve als de sociaal-emotionele en
de creatieve ontwikkeling.
We zorgen voor een vriendelijk, veilig kli-
maat met duidelijkheid, structuur, orde
en regelmaat. Om het goede klimaat op
school te bewaken, hebben we onder
andere een pestprotocol en een proto-
col voor internet- en telefoongebruik.
Daarnaast voeren de leerkrachten bij re-
gelmaat een gesprek met het kind om
zich te laten informeren over wat er bij
het kind leeft.
We werken met moderne methodes die
voldoen aan de kerndoelen van het on-
derwijs. De lesmethodes zijn zorgvuldig
gekozen en afgestemd op de visie van
de school. Deze methodes beschikken
over bijpassende software. We maken
gebruik van de computer om leerlingen
op maat te onderwijzen en in vrijwel alle
lokalen wordt gebruikgemaakt van een
digitaal schoolbord.

We hebben hoge verwachtingen van
onze leerlingen en zien dit in de resultaten
terug. We houden daarbij uiteraard reke-
ning met verschillen tussen leerlingen.

Ouders en onze school

Een geregeld contact met de ouders is
één van de zaken waar we veel aan-
dacht aan schenken. We informeren niet
alleen middels onze nieuwsbrief regel-
matig over alle belangrijke gebeurtenis-
sen in school, maar ook over de ontwik-

keling en het welbevinden van de kinde-
ren.
Wij stellen het op prijs wanneer ouders
ons van belangrijke gebeurtenissen
thuis op de hoogte houden. Een goede
samenwerking tussen school en thuis
bevordert het welzijn van een kind en
optimaliseert zo zijn ontwikkeling.

We houden algemene ouderavonden,
10-minutengesprekken en kijkochten-
den. Ook buiten deze vastgestelde mo-
menten zijn ouders van harte welkom op
school.
We hebben een actieve oudervereniging
en een deskundige medezeggen-
schapsraad. 
Daarnaast zijn er ook ouders voor allerlei
hand- en spandiensten in de verschillen-
de groepen, zoals: leesouders, compu-

terouders, ‘luizenpluizers’, overblijfou-
ders, ouders die de school aankleden etc.

Voorzieningen en activiteiten

Tijdens de middagpauze kunnen de
kinderen onder toezicht van enkele
geschoolde vrijwilligers op school over-
blijven.
De buitenschoolse opvang aan onze
school wordt verzorgd door BSO De

Bron. In de schoolvakanties of op roos-
tervrije dagen kunnen de kinderen de
hele dag in de BSO terecht.
Naast het gewone programma biedt de
school ook een aantal bijzondere activi-
teiten, soms in samenwerking met  be-
drijven en instellingen. 
We organiseren midweektrefs, work-
shops, een schoolkamp, schoolfeest,
schoolreis, afscheidsmusical, sportda-
gen, vieringen enz.

Basisschool Catharina Labouré ligt in de wijk Proosdijveld. Onze leerlingen
komen voornamelijk uit deze wijk van Beek, maar ook van daarbuiten.

We hopen u enthousiast te hebben gemaakt en (indien van toepassing)
u als nieuwe ouder te mogen begroeten. 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of een afspraak willen maken
voor een gesprek en/of rondleiding, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ook vast een kijkje nemen op onze website. Graag tot ziens!!

Op de Catharina Labouré tel je mee!

Basisschool 
Catharina Labouré

Locatiedirecteur: 
dhr. Björn Golsteijn

Minkenbergstraat 5, 6191 BJ Beek
046 4280873
info@bscatharinalaboure-beek.nl
www.bscatharinalaboure-beek.nl
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Clubkampioenschappen 2013-2014 BCG
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Uiteraard werd er goed opgelet of er geen doping of andere
oppeppende middelen werden genuttigd, want sportiviteit
staat bij deze dames en heren natuurlijk voorop.

Nadat ook de junioren waren opgewarmd, konden de wed-
strijden om 12.30 uur beginnen. 
Ondanks dat de jeugd de naam heeft niet zo zuinig te zijn met
de productie van decibellen konden we al snel concluderen
dat de “jeugd van vroeger” hierin toch de huidige jongelingen
overtreft. 
Gelukkig verkeert de jeugd van nu over een relatief betere
conditie, dus toen de “groten” hun longvolume hard nodig
hadden om te kunnen blijven presteren, kreeg de jongere ge-
neratie ook de kans om verbaal tot uiting te komen. 

Na een hoop gekreun en gesteun, maar ook hard werken en
sportief spelen kwamen we
om 17.00 uur tot de volgende
einduitslag:

Junioren recreatief:
1 Luna Zheng
2 Dilara Kale
3 Niels Schoenmakers  
4 Isabel Pando
5 Kirsten Bouwens
6 Annalie Pando

Competitie spelende heren:
1 Bas Bouwens
2 Wouter Vinclair
3 Siem Nollé  

Competitie spelende dames:
1 Kim Limpens
2 Michelle Jacobs
3 Danique Jacobs  
4 Anouk Heugen
5 Cindy Lambij

Zoals in de uitslag al te zien is, is het
Michelle niet gelukt haar titel te prolonge-
ren. Onze nieuwe clubkampioene is Kim
Limpens uit Spaubeek.

Toch willen we ook hier nog eens even
vermelden dat eigenlijk iedereen dit jaar
de titel kampioen verdiende. 

Traditiegetrouw vinden aan het einde van het competitieseizoen
de clubkampioenschappen plaats. Het was dit jaar de vraag of
Michelle Jacobs haar titel zou kunnen vasthouden. 

De titel wordt gestreden onder de competitiespelers maar ook
onze recreanten mogen deelnemen aan dit toernooi. De be-
langstelling was dit jaar fenomenaal. Maar liefst 6 junioren re-
creanten en 20 senioren hadden zich aangemeld. De senioren
namen van de gelegenheid gebruik om de warming-up een
extra gezellig tintje te geven. Voorafgaand aan het toernooi
hadden ze een brunch georganiseerd waarbij de kaakspieren al
goed konden worden opgewarmd en de vocht- en voedselre-
serves tot het juiste peil konden worden aangevuld. 
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Onze competitiespelers hebben stuk voor stuk uitzonderlijk
goed gespeeld tijdens deze kampioenschappen. En wat zijn
we trots op onze zes recreatief spelende junioren, zeer zeker
op Isabel en Annalie die het aandurfden mee te doen aan dit
toernooi terwijl ze nog geen maand badmintonnen. 

De senioren speelden voor de gezelligheid en niet voor de
knikkers. We mogen stellen dat ze op het gebied van gezellig-
heid allen een eerste plek hebben behaald.

Aangepast badminton

Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen mogelijk
een gezellige sportavond beleven bij BCG Beek. Momenteel
hebben wij een aantal leden in ons midden met een lichamelij-
ke beperking die volledig zijn geïntegreerd in onze groep vali-
de spelers. Hebt u een beperking en lijkt het u leuk om eens te
komen proberen of BCG Beek de badmintonclub is waar u re-
creatief zou willen spelen, kijk dan eens op onze website of
kom op een trainingsavond kijken. Vooraf aanmelden is hierbij
wel een must omdat onze contactpersoon aangepast badmin-
ton niet altijd aanwezig is in de zaal en hij dé persoon is die uw
vragen kan beantwoorden en u kan adviseren. Dit geldt tevens
voor mensen die in het verleden een (sport)blessure hebben
opgelopen en willen bezien of badminton wel geschikt is voor
hem/haar. Meer informatie is te vinden op onze website
www.bcgbeek.nl, voor vragen en of aanmeldingen kunt u
zich wenden tot ton@bcgbeek.nl 

3e BBO Toernooi BCG Beek

Het schijnt in Beek een gegeven feit te zijn dat wanneer je
twee keer iets hebt georganiseerd, dat het dan een traditie
wordt. Het is nog wat vroeg maar gezien de vaak overvolle
agenda’s van iedereen willen we bij deze toch al ons traditio-
nele BBO toernooi aankondigen.
Het BBO toernooi is een toernooi voor iedereen die eens wil
ervaren wat badminton inhoudt. Iedereen vanaf een jaar of 8
kan meedoen, of je al eens hebt gebadmintond, of nog nooit
een racket in het echt hebt gezien, dat maakt niks uit. Heb je
een lichamelijke beperking, ook daar weten we wel een mouw
aan te passen. Iedereen is welkom, het gaat absoluut niet om

de prestaties maar we willen er met zijn allen een gezellige en
sportieve dag van maken. Er wordt gespeeld in poules, waar-
door iedereen ongeveer evenveel wedstrijden kan spelen.
Bij de samenstelling van de poules zal er met zoveel mogelijk
factoren (leeftijd, badmintonervaring, lichamelijke beperkingen
etc.) rekening worden gehouden. Afhankelijk van het aantal
deelnemers wordt er enkelspel of dubbelspel gespeeld.

Waar: Sporthal de Haamen (in de nieuwe hal)
Wanneer: 12 oktober 2014
Tijdstip: van 10.00 tot 15.00 uur

Wie de uitdaging aandurft en zin heeft in een gezellig partijtje
badminton kan zich nu al aanmelden? Als u interesse heeft,
stuur dan een mailtje naar toernooi@bcgbeek.nl met vermel-
ding van uw naam en e-mailadres. Zodra dan de inschrijving
wordt geopend (omstreeks augustus)) sturen wij u een aan-
meldingsformulier toe. 
Meedoen is geheel gratis en vrijblijvend. Als u meer informatie
wenst, kunt u terecht op onze site: www.bcgbeek.nl of u stuurt
een e-mail naar toernooi@bcgbeek.nl

Rackets en eventueel sportrolstoelen kunnen we in bruikleen
geven, mits u dit vermeldt op het inschrijfformulier.

Tevens zal tijdens het BBO toernooi de Hannie Bijen Bokaal
worden uitgereikt aan iemand binnen onze vereniging die zich
op een speciale of bijzondere wijze voor de vereniging heeft
ingezet.

Nieuwe leden altijd welkom

BCG Beek staat altijd open voor nieuwe leden. Iedereen mag
drie keer gratis en vrijblijvend komen spelen. Nieuwe leden
kunnen, als ze dat wensen, meteen instappen in de senioren
recreantentraining. Junioren spelen altijd onder begeleiding,
maar ook zij kunnen op ieder moment instappen. Aanmelden
van tevoren is wenselijk. Als u zich aanmeldt, weten onze be-
geleiders dat ze u kunnen verwachten. Zij houden er rekening
mee, zodat ze u te woord kunnen staan, zonder dat dit ten
koste gaat van de aandacht voor de andere spelers.

Junioren trainen in de Haamen (nieuwe zaal) op dinsdag- en
donderdagavond van 18.30 tot 19.30 of 20.00 uur (afhankelijk
van het niveau/leeftijd). Senioren spelen op beide dagen vanaf
circa 19.30 tot 21.30 uur. 

Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent om eens te
komen kijken of meespelen: kijk op onze website
(www.bcgbeek.nl) of stuur een berichtje naar de ledenadmini-
stratie (ledenadministratie@bcgbeek.nl)

Kiezers bedankt! 
De komende 4 jaar kunt u weer op ons rekenen.

7
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De opdracht van mijn hoofdredacteur:
“De blikvanger van de maand april is
de Queensparade. 
Maak een leuk artikel.”

Tja, hoe maak je een leuk artikel over
een onderwerp dat zó bekend is, dat
niet alleen de inwoners van Beek er alles
vanaf weten, maar ondertussen heel
Limburg. 

Ik kan over het programma vertellen,
over de jeugdactiviteiten, de geweldige
afsluiting, noem maar op…, maar waar-
om? 
In elk dagblad, weekblad en maandblad,
wordt dit uitvoerig besproken. Een ieder
die dán nog niet weet wat er staat te
gebeuren op zaterdag 26 april 2014,
leeft waarschijnlijk onder een grote kei.
Die dag wordt top, dat weet ik zeker.

Ik vond het veel interessanter om de
achterliggende gedachte van de
Queensparade eens onder de loep te
nemen. 
Onder het genot van koffie en donuts,
heb ik een leuk gesprek gehad met
mister QP himself: Jack Heuts. (voor
de blonden onder ons: QP betekent
Queensparade, waarvan acte).

Uiteraard was mijn eerste vraag, blijft
de naam Queensparade?

Tot en met 2013 volledig correct. Nu
hebben we sinds vorig jaar een koning
en dan zou je denken, Queensparade
wordt Kingsparade. 
Kingsparade/Koningsparade. Mm, voor
de eerste keer vind ik de Nederlandse
term beter klinken dan de Engelse term.

Toch blijft het Queensparade. Waarom?
Omdat we niet alleen een koning heb-
ben, maar ook een koningin. Omdat de
QP bij de corpsen en toeschouwers een
begrip is. Gewoon omdat je een perfect
geoliede machine niet moet vervangen
en iedereen weet waar je het over hebt.

(ik ga tenslotte nog altijd naar de Miro en
dan weet iedereen dat ik de Makado be-
doel).
Inderdaad. Queensparade is een begrip.

Ik was nieuwsgierig welke briljante
geest ooit op het idee was gekomen de
QP op te richten. Ergens moet er toch
een gepassioneerde ziel zijn geweest
die deze happening waar wilde maken.

Tien jaar geleden organiseerde Jack,
samen met een vriend, diverse sportac-
tiviteiten voor de schoolgaande jeugd
op Koninginnedag op de sportvelden.
Ze kwamen in contact met drie muzi-
kanten, allen betrokken bij Irene/Lucia,
Leonard, Math en Ron. Samen zijn ze
rond de tafel gaan zitten en na een tijdje
te hebben gebrainstormd, werd een glo-
rieus idee geboren: De Queensparade.  
Een schouwspel dat voor opengevallen
monden moest zorgen…, maar wel in
het centrum van Beek: de markt.

Uiteraard is een goed draaiboek het
halve werk, maar de uitvoering vergt
veel vrije tijd, inspanning, stress en sla-
peloze nachten. Toch kregen de jongens
het voor elkaar. 
30 april 2005 was de vuurdoop en waar
ze van droomden, gebeurde. Het was
een succes! 
Een geweldige traditie was geboren.

Nu, tien jaar later, 
is de QP een begrip.

Toeschouwers stromen van alle wind-
richtingen naar de markt, genieten van
het schouwspel, verheugen zich erop.
Nadeel van een waterdichte constructie
is echter dat men steeds meer ver-
wacht, steeds beter, steeds groter. 
Zo zijn wij, mensen, nu eenmaal.
Soms gaat een evenement ten onder
aan zijn eigen succes, maar niet de QP.
Elk jaar worden we verrast met een ge-
weldige show.
Ik heb dan ook aan Jack gevraagd hoe

8

Tien jaar Queensparade
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dat mogelijk is. Hoe kunnen een paar
doodgewone jongens, zo’n spektakel
realiseren? Hoe doen ze dat? Waar
halen ze de euro’s vandaan om fantasti-
sche corpsen naar Beek te halen?

Het antwoord is eenvoudig. 
Elk bestuurslid ronselt sponsors. Elk be-
drag, groot of klein, wordt in dank geac-
cepteerd. De QP wordt ondersteund
door veel ondernemers. Voordeel daar-
van is dat er geen paniek ontstaat als
een grote hoofdsponsor wegvalt. 
QP kan voortbestaan omdat veel bedrij-
ven/winkels hen een warm hart toedra-
gen. Gezien het aanbod van corpsen,
kan ik alleen maar zeggen: Beekse on-
dernemers, jullie zijn goed bezig.

Sinds dit jaar krijgt de QP ook een toe-
tje. Belevend Beek heeft besloten een
financiële ondersteuning te geven. De
kers op de slagroom om zo te zeggen.

Nu werd ik natuurlijk heel nieuwsgierig
naar de keuze van corpsen. Iemand zal
toch een neus voor dit soort zaken moe-
ten hebben. 
Antwoord: Het WMC in Kerkrade. 
De muzikale jongens van de QP gaan
niet alleen om te genieten, maar ook om
te spotten. Bevalt een band/corps, dan
wordt er contact gelegd en geprobeerd
hen te contracteren. Zo blijft de QP ons
telkens verrassen.

Ik draai zelf al een behoorlijk aantal jaren
mee als vrijwilliger en weet hoe lastig het
is om mensen te vinden die een handje
willen helpen. 
Op mijn vraag aan Jack waar hij de vrij-
willigers vandaan haalt die belangeloos
op de markt helpen, kreeg ik een grote
grijns.

Familie, vrienden, achterban van het be-
stuur, noem maar op. De QP kan altijd
rekenen op die mensen. Fijn om te
horen.

Eén ding, wat mij altijd heeft verbaasd,
is de non-profit kwestie. 
Elk groot evenement heft entreegeld.
Elk…, behalve de QP. Iedereen kan
gratis en voor niets genieten. Waarom
geen entree heffen? Ik weet zeker dat
niemand bezwaar zou maken om een
euro te betalen.
Volgens Jack is dat helaas geen haalba-
re zaak. Er zijn zoveel wegen die naar de
markt leiden, dat kassa’s geen nut heb-
ben. Wel staan er vrijwilligers met collec-
tebussen. Iedereen mag daar een vrijwil-
lige bijdrage in doen. Bovendien krijgt
men dan ook nog een lot waarmee men
een fiets kan winnen.

Mijn oproep is dan ook simpel: 
Mensen, loop niet voorbij. 
Als iedere toeschouwer 1 euro in die bus
doet, voelt dat niet alleen goed, maar
betekent dat ook dat de QP een beetje
dankbaarheid ten deel valt. Gun ze dat.
Ze verdienen het.

Mocht u trouwens een van de QP men-
sen persoonlijk willen bedanken, zoek
naar een man in kostuum met een oran-
je stropdas. Volgens Jack zijn er sinds
dit jaar ook een aantal dames in het be-
stuur. Zij zijn te herkennen aan een oran-
je sjaaltje. De kings en queens van de
QP, niet te missen.
Voor al degenen die het nu nog niet
weten, lees het volgende stukje en kom
kijken, luisteren en genieten, van weder-
om een fantastisch spektakel.

Christy

Koningsdag 2014! 
Tien jaar QueensParade in

“Belevend” Beek

Op zaterdag 26 april 2014 wordt in het
centrum van Beek voor de 10de maal de
Queensparade georganiseerd. Dit jaar
voor het eerst ter ere van de verjaardag
van onze koning met een feest voor jong
en oud. 

De kinderen kunnen vanaf 13.00 uur
komen spelen en deelnemen aan de ver-
schillende georganiseerde activiteiten.

Dit jaar zal het in de Asta mogelijk zijn
om kennis te maken met de Hand-
boogschietsport. Onder deskundige lei-
ding van de leden van de handboog-
schutterij “Willem Tell” kan de jeugd
ervaren hoe leuk deze sport is. 

(lees verder op pag. 10)
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Helemaal nieuw dit jaar is de zogenaamde “FLASHMOB”
oftewel dansen op een lied van “Kinderen voor Kinderen”
maakt het dat deze “Flashmob” op ludieke en onderhoudende
wijze wordt uitgevoerd (kijk voor meer info in de mei-vakantie-
pas).

De sport- en spelactiviteiten duren voort tot ca. 17.00 uur.

Vanaf 16.00 uur start de Baeker Hofkapel (BHK) met hun op-
treden en de kenners weten dat de mannen en vrouwen van
de BHK weten wat entertainen is! De BHK speelt tot ongeveer
18.00 uur. 

Omstreeks 18.30 uur zullen de deelnemende showbands rich-
ting de markt trekken voor de start van de Parade vooraf-
gaand aan de Taptoe. 

(Route Parade: Markt, Burg. Janssenstraat, Bourgognestraat,
Scheperstraat, Heirstraat, Markt).

Aansluitend begint rond 19.30 uur de Taptoe op de markt van
Beek.

Deelnemers aan de Taptoe 2014 zijn:
• Drum- en showband Adest Musica uit Sassenheim;
• Showband Advendo uit Sneek;
• Drumfanfare en Majorettekorps Irene/Lucia 

uit Beek;
• Show- en Marchingband Amigo uit Leiden.

Deze gerenommeerde showbands zullen het publiek op aan-
gename wijze gaan verrassen met hun optredens. Met name
omdat deze korpsen hun sporen al verdiend hebben bij hun

vele optredens in binnen- en bui-
tenland. 
Na de finale, waarbij alle korpsen
samenkomen op de markt, vindt
er een spectaculaire afsluiting
plaats die iedereen op zeer aange-
name wijze zal gaan verrassen!

Deze jubileumeditie van de
QueensParade Beek zal een
belevenis worden voor alle

bezoekers.

Dus zet Koningsdag 2014 in
uw agenda!

BELEEF zaterdag
26 april in Beek!!

Meer informatie op:

www.queensparadebeek.nl

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mr. C.R.N. de Boer
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

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
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Wilt U meezingen? Dat kan!!!!!  
Geschoold of niet geschoolde mannenstem. 
Geen probleem!!!!!

Mannenkoor Beeker Liedertafel bestaat 125 jaar. 
Daarom nodigen wij U uit om samen met Guido Dieteren
en Wendy te zingen tijdens het spetterende galaconcert
op 1 november 2014 in het Asta Cultuurcentrum in Beek.

Guido's Orchestra is het eigentijdse poporkest onder leiding
van orkestleider, vioolsolist en componist Guido Dieteren.
Samen met echtgenote en sopraan Wendy Kokkelkoren
bewijst hij met het orkest dat pop en klassiek harmonieus
samengaan. 
Guido's Orchestra boekte de afgelopen jaren grote successen
met onder meer Red Passion Live in Concert, het
Drielandenpunt-concert Live from the Heart of Europe en de
concerten van Symphonica in Rosso met artiesten als Paul
de Leeuw, Marco Borsato, Lionel
Richie, Diana Ross en Nick en
Simon. 

Hoe kunt U meedoen?
U meldt zich aan. Dat kan via secre-
tariaat@beekerliedertafel.nl, een lid
van het koor of telefonisch 
(046-4378152).
U hoeft zeker geen geschoolde
stem te hebben. Wanneer U nog
nooit actief gezongen heeft (in koor of solo) zal onze dirigent
kort nagaan welke stem U heeft: bas, bariton of tenor.
Geschoolde stemmen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wanneer beginnen we?
De eerste repetitie is op vrijdag 16 mei. U ontvangt een lijst
met repetitiedata en tijden. De repetities vinden altijd op vrij-
dagavond plaats. U repeteert van 20.00 tot 21.15 uur. Mogelijk
dat enkele weken voor het concert gerepeteerd wordt van
20.00 tot 22.30 uur om de puntjes op de i te zetten.

Waar repeteren we?
De repetities vinden plaats in café-zaal Auwt Baek, Brugstraat
7 te Beek en soms in het Asta Cultuurcentrum.

Wat bieden wij U?
Uiteraard een onvergetelijke avond op 1 november 2014. Dan

verzorgen wij samen met
Guido en Wendy en een
deel van hun orkest een
geweldige show in het
Asta Cultuurcentrum.

Maar wij bieden meer!
U krijgt stemvorming aangeboden.
Het is mogelijk dat U in de aanloop naar dit concert met de
Beeker Liedertafel enkele keren optreedt.
U maakt dan mee wat we bedoelen met ons jubileum-motto   

Passie, Plezier en Prestatiegericht. 

Kortom: U ervaart de sfeer van Mannenkoor Beeker
Liedertafel. Het gaat bij dit optreden om makkelijk in het ge-
hoor liggend, populair repertoire, dus zeker geen klassieke
koorwerken.

Een financiële bijdrage.
Om deze bijzondere muzikale ervaring te kun-
nen meemaken vragen wij U een bijdrage van
25 euro.
En wie weet, misschien bevalt deze kennisma-
king met de koorzang en ons koor meer in het
bijzonder zo goed, dat u ook lid wilt worden.
Dat zouden wij geweldig vinden! 
Een sponsor stelt zelfs geld ter beschikking om
korting te geven op het eerste contributiejaar! 

Zing mee met Guido en Wendy

SOUS MARKT
aardappelen - groente - fruit- olijven - brood - nootjes
Bourgognestraat 1 - 6191 HX Beek - Tel. 046 - 437 09 94

WIJ BEZORGEN GRATIS

Dagelijks vers Turks brood.
lekkerste noten en olijven!!

Als u een fruitmand of  “fruit op het werk” wilt laten bezorgen,
dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Kiezers
Bedankt!
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Zanggroep Cosi Cantare uit Genhout/Spaubeek viert op zaterdagavond 17 mei haar
25-jarig jubileum met een concert in het Asta Cultuurcentrum op de markt in Beek.

Wij zijn een groep bestaande uit circa 25 enthousiaste dames
die onder leiding staat van Ria Janssen en begeleid wordt
door Karin Leyssenaar op keyboard. Wij verzorgen overal op-
tredens, kerkdiensten, huwelijken, festivals, concerten, win-
kelcentra, kerstuitvoeringen etc.
Wij hebben een groot, gevarieerd en modern repertoire.

Het thema van ons jubileumconcert is: 
Cosi Cantare loves talent.

Naast onze eigen zang bieden wij jong talent uit de regio een
podium:
- Noelle Hendrix uit Sittard: zangeres. Zij neemt deel aan mu-

sicals, toneel en talentenwedstrijden etc.
- Jop Ostendorf uit Geleen: een singer-song writer. Hij is de

voormalig frontman van de succesvolle band Pavarana. Hij
behaalde de tweede plaats bij de Limburgse kunstbende en
heeft in augustus 2013 zijn debuut cd uitgebracht.

- Vera uit Einighausen en Elianne uit Sittard: danseressen in
moderne dans. Zij wonnen in 2013 de Limburgse kunstben-
de en bij de landelijke finale werden zij tweede. Elianne
heeft deelgenomen aan het tv programma Avro junior
dance en behaalde de vierde plaats.

- Rick Schmitz met dansgroep: hij is meervoudig Nederlands
kampioen in breakdance, verder Europees kampioen en
wereldkampioen. Hij heeft nu een eigen dansschool.

Het belooft een mooie avond te worden met een diversiteit
aan entertainment.
Het concert begint om 20.00 uur. 
De zaal gaat om 19.30 uur open. Entree gratis.

Hopelijk mogen we u begroeten bij de viering
van ons 25-jarig jubileum.

25 JAAR ZANGGROEP COSI CANTARE

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl
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Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt u bij ons terecht van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,

te bereiken via de Julianalaan.

Beste inwoners van Beek,  

Dit verhaal heb ik geschreven
voor Samenloop voor Hoop,
’t staat ook in de nieuwsbrief
hiervan en zal in diverse
media gepubliceerd worden.
Mijn doel is dat ik ook op
deze wijze eens iemand kan
helpen met mijn positiviteit,
doorzettingsvermogen  en kracht.
Het is daarom van belang dat er veel aandacht aangeschon-
ken wordt; mede dankzij de media, zodat er veel geld ingeza-
meld kan worden voor Samenloop voor Hoop.
Kom op!!!!!  Iedereen verdient een nieuwe morgen !!!!!!!!

Hallo,      

Ik ben Dianne Schraven 46 jaar oud ben getrouwd met Math
en we hebben een zoon van nu 14 jaar; in juli 2010 is bij mij
agressieve kleincellige longkanker geconstateerd met uitzaai-
ingen naar de lymfe achter het borstbeen.  Deze kanker is
niet te opereren maar alleen te bestrijden met chemotherapie
en bestralingen.

Op die bewuste middag dat ik en Math  te horen hadden kre-
gen dat ik longkanker had was alsof de wereld onder mijn
voeten was weggeslagen. Ik kanker dat kan niet…… Ik voel-
de me niet ziek…… Ik voelde me kerngezond. Ik vroeg aan
mijn longarts of hij wel de goede papieren voor zich had, of hij
zich niet vergist had. Maar nee, het was echt waar!!!!!!!
Ik en kanker dat paste gewoon niet bij mij!!!!!!!!!!!!!! 

De longarts van mij Drs. Michel de Vries zei dan ook dat ik in
Stadium 3 zat en het ernstig was; zonder behandeling had ik
nog maar 8 tot maximaal 12 weken te leven. Poehhhh wat
was ik in shock, ik kon het gewoon niet bevatten. Ik en kan-
ker…………..

Toen we de spreekkamer uitliepen en kwamen op de gang
heb ik geschreeuwd en gehuild. Dit kon toch niet waar zijn. Ik
en kanker……..

Alle scenario’s gingen door mijn hoofd, maar het belangrijkste
was, hoe vertellen we het Kevin onze zoon. Math zou dit op
zich nemen; zodra we thuis kwamen ging Math  naar Kevin
om het slechte nieuws te vertellen. Ik dacht waarom hoor ik
niets en dacht bij mezelf ik ga toch maar eens kijken. Wat  ik
toen aan trof dat brak me, mijn hart zat in mijn keel. Daar
lagen twee hoopjes op bed te huilen van verdriet in elkaars

Samenloop voor Hoop

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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armen; zelf kon ik me ook niet meer goed houden en liet mijn
tranen van verdriet en  machteloosheid stromen en pakte ze
alle twee in mijn armen. Het eerste wat Kevin zei was: Mama
een op de drie mensen gaat dood aan kanker!!!!!! Daar stond ik
dan als moeder en echtgenote wat moest ik……. Ik vertelde
Kevin dat ik niet van plan was om dood te gaan maar besloten
had om ervoor te vechten, ervoor te gaan maar dat kan ik niet
alleen zei ik, daar heb ik jullie hulp voor nodig. Kom zei ik we
leggen alle drie onze handen op elkaar en we gaan ervoor. Ik
zal me voor geen 100% maar 1000% geven en alles doen wat
de dokters achten wat nodig is om mij beter te krijgen. Ik en
kanker………..

Twee dagen later had ik mijn afspraak met de oncoloog Dr.
Peters, mijn behandeling zou bestaan uit 24 chemo’s , 30 be-
stralingen en  10 preventieve hersenbestralingen Het zou zwaar
worden maar ik had geen alternatief, een operatie om alles weg
te halen kon niet, dus een andere keus had ik niet. Natuurlijk
wilde ik niets liever dan zo snel mogelijk beginnen met mijn be-
handeling maar zo werkt dat in de praktijk niet zei de oncoloog.
Nou antwoordde ik dat het bij mij wel zo werkt; ik dacht bij me-
zelf die 8 weken zijn zo voorbij  Jullie kunnen mij de pot op, het
is mijn leven en zo wil ik het graag houden. Haast is dus gebo-
den. Na enig overleg met  Dr. Peters kon ik 5 dagen later al met
de eerste chemokuur beginnen. Ik en kanker……..

De behandeling was zwaar, ik kreeg ‘s mor-
gens bestralingen in de Maastro Clinic,
daarna naar Sittard voor mijn chemokuur
en dan ’s avonds weer naar de Maastro
Clinic voor de bestraling. Je leefde die peri-
ode alleen maar op de klok. Gelukkig had
ik mijn gezin en veel lieve vrienden om me
heen die me bij alles steunde. Naarmate de
behandeling volgde kreeg ik het steeds
zwaarder, maar ik nam me voor om niet op
te geven en ik dwong me om te eten ook al
had ik veel pijn met slikken, alles went
dacht ik. Kom op!!!!!!!! Ik en kanker……….

Toen alle behandelingen achter de rug waren kreeg ik een
scan om te kijken of de behandelingen waren aangeslagen,
met lood in de schoenen ging je de spreekkamer in en wacht-
te je op de uitslag. De oncoloog kwam met de verlossende
woorden, de kanker is niet meer traceerbaar ga lekker naar
huis en trek een fles wijn open om het te vieren. 

Dan krijg je rust en begin je na te denken……. De hele film
kwam weer voorbij en dacht  poehhh dit heb ik gehad, dit heb
ik toch maar mooi gefikst.  

In juni 2012 was ik op controle bij mijn longarts en hij besloot
om een petscan aan te vragen omdat het al 1,5 jaar geleden
was dat ik een scan gehad had. Ik voelde me super, gezond en
ik kon de hele wereld aan. Totdat de uitslag van de scan
kwam, het eerste wat Dr. De vries tegen me zei, is Dianne ik
heb slecht nieuws, ik lacherig wat slecht nieuws, ik voel me
super!!!! Nee, serieus Dianne er zijn nog lymfe actief en ik wil
dat dit ook behandeld wordt. Ik dacht nog oh jee het is me-
nens en nu???De arts stelde voor om het hele chemoproces
en bestralingen weer te doen. De moed zonk me in mijn
schoenen alweer; pfffff als ik dat maar aan kan zei ik nog tegen
de arts, de arts die de wanhoop in mijn ogen zag zei; als ie-
mand dit aan kan dan ben jij het wel!!!! Ik keek hem aan en ant-
woordde als jij dit zegt dan doe ik het!!!!!  Ik zal me weer voor
de volledige 1000% inzetten.  Hup  naar de oncoloog Dr.
Peters, ook hij was van mening om dezelfde behandeling weer
te ondergaan 24 chemo’s en 30 bestralingen. Nou mensen wat
was dat weer een heftig proces, eigenlijk was het ietsje te veel

maar ik kon het aan zeiden ze. Je bent sterk en je kan het. Ik
en kanker……..

Na deze periode begin je eigenlijk alles pas te realiseren wat
heb ik allemaal meegemaakt, hoe hou ik het vol?????? Om
het plaatje even compleet te maken heb ik  op dit moment :
spierziekte, hartstilstand, 4 buikoperaties en  2 aneurysma’s in
hersenen waarvan ik al een hersenoperatie gehad heb en dit
alles in 3,5 jaar tijd ( dit staat wel los van de kanker )Ondanks
dit alles heb ik een perfect artsen team , mijn huisarts Dr.
Nicolaes , Dr. Peters mijn oncoloog, Dr. Van Baardwijk bestra-
lingsarts, Dr. Stoot chirurg en mijn grootste vriend Drs. Michiel
de Vries longarts. Ik blijf mijn artsen verbazen, ze snappen er
ook niks meer van, als ze me zien beginnen ze al te lachen……
Daar is ze weer!!!!! Ik en kanker……..

Mensen wat is kanker toch een eenzaam gevecht!!!!!!! Ik weet
ook wel dat iedereen je wil helpen, je wil ondersteunen en het
beste voor je wil. Maar je moet het zelf doen, jijzelf bepaalt of
je er tegen vecht of niet.  Kanker heb je samen niet alleen ik,
maar ook Math, Kevin en onze beste vrienden. Iedereen vraagt
dan wel hoe is het met je? Maar niemand vraagt hoe is met
Math en Kevin zij moeten dit ook allemaal doorstaan.
Natuurlijk heb ik ook tranen gelaten, medelijden met me zelf,
waarom ik!!! Vooral als ik alleen was, dan word je met je neus
op de feiten gedrukt.  Ik heb ervaren dat die kl…. kanker niet

bij me hoort en heb zelf een legertje van
soldaten gecreëerd die die rot kankercel-
len kapot moet maken. Ik ben heel positief
ingesteld en ga ook zo door het leven. Ik
doe alleen nog de dingen die ik leuk vind,
omdat je in feite zo egoïstisch denkt krijg
je ook flink wat botsingen met je man, kind
en iedereen die het goed met je voor heeft.
Je wordt hard, héél hard niet alleen voor
jezelf maar ook voor anderen. Je hebt dan
wel kanker maar je bent niet zielig, zielig
zijn kan altijd nog!!! Ik en kanker……..

Mijn team en ik doen mee aan Samenloop voor Hoop op 14 en
15 juni. Wij willen laten zien dat kanker ondanks alle ellende
die je doormaakt toch ook iets moois kan zijn dat je samen
brengt, en dat er hoop is!!!!!!  Kanker is niet het einde……..
Kanker is vechten 24 uur per dag en elke dag weer. Vandaar
mijn team naam FIGHT 4 LIFE .

Voor de mensen die er voor vechten is elke behandeling wel-
kom, daarom is er geld nodig véél geld. Niemand kan zeggen
dit gebeurt mij niet en als je dan toch te horen krijgt dat je kan-
ker hebt wil je toch ook een behandeling die je beter maakt.

Mijn motto is haal uit het al het negatieve het positieve en als
het goed zit tussen je oren dan heb je de helft al gewon-
nen!!!!!!! Ik en kanker…….

Op zaterdag 26 april a.s. zullen wij als Team Fight 4
Life in Neerbeek lege flessen, kratten komen ophalen
zodat wij als Team een bijdrage kunnen leveren voor
lokaal kankeronderzoek. Dit jaar heeft Samenloop
voor Hoop  gekozen voor endeldarmkanker omdat
hier nog veel in te onderzoeken valt en zodat deze
kanker sneller op te sporen en te behandelen is. 

Bent U op zaterdag 26 april niet aanwezig, dan kunt U ook
van tevoren lege flessen of giften afgeven bij:   
Dianne Schraven, Krijgershoek 29, Neerbeek, 06-51578876 
Marga Keulers, Cartylshofstraat 56 Neerbeek, 06-14911839  

Kom op!!!!!  Iedereen verdient een nieuwe morgen!!!!!!
Dianne
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr. 8  (april) 1984

….. In deze Nuutsbaeker een uitgebreide vooruitblik op 
Limburgse kampioenschappen handboogschieten in Beek.

….. De organisatie is in handen van handboogschutterij
L’Union  en wel op het sportcomplex Noord bij de 
schuttersakkomodatie van de vereniging.

….. Theo van winkel schets ons in een uitbundig verhaal met
potlood en pen, de geschiedenis van een eenvoudig aan-
bouwsel, n.l  het “puthuuske” aan de hoeve Goossens in
Gebusselke in Genhout. Wat heeft zo’n klein gebouw een
grote levensgeschiedenis.

….. Ook Hub Wouters geeft zijn levenswijsheid door in een
prachtig miniatuur: “ Es drek mès wurd......wilt ‘r gevare
waere”.

….. De COBMI (contactgroep oud Beeker  militairen Indonesië)
roept Alle oud militairen op om zich te presenteren op de
festiviteiten in het kader van “Beek 40 jaar bevrijd”.

….. De zaalvoetbalvereniging “De Haantjes “worden nog-
maals in het zonnetje gezet bij het behaald kampioen-
schap hoofdklasse Zuid.

….. Vanaf 7 mei zullen weer elke eerste maandag van de
maand de sirenes loeien. (12.05 uur gedurende 30 se-
conden een langgerekte toon. Om 12.10 uur een jank-
toon gedurende 30 seconden. Dat is de alarmtoon. 
Dan om 12.15 uur weer de langgerekte  einde alarmtoon
van 30 sec.) Is het een feestdag dan gaat  de toeter op
de tweede maandag van de maand.

….. De bouw van het gemeentehuis gaat einde van de maand
beginnen. Dus eerst een grootscheepse verhuizing. 
De afdelingen Personeel en organisatie, Ruimtelijke 
ordening, Maatschappelijke dienstverlening en Bouw en
woningtoezicht verhuizen naar de EBAD garage.

….. Er is door de gemeentelijke plantsoenendienst een plan
ontworpen voor de beplanting tussen de parallelweg en
de autoweg E 39 te Spaubeek. Realisatie najaar 1984.

….. Na de heroprichting van VVV afdeling Beek op 10 januari
maakt zij nu haar programma bekend.

….. Het werklozenprojekt ’t Höfke start een service- en 
klussendienst.

….. De muziekschool biedt de helpende hand bij het 
beoefenen van Uw muziekhobby. De poorten staan voor
iedereen open.

….. En er zijn weer wat politieberichten:
- Er werd twee dagen achter elkaar ingebroken in de

LTS. In de directeurskamer werden consumptiebonnen
en een luchtdrukpistool meegenomen.

- Twee gestolen brommers waren uitgerust met een 
80 cc motor. Toch was de politie nog sneller.

- De friturewagen aan de Rooseveltlaan kreeg bezoek. 
De daders uit Geleen werden aangehouden.

- Tijdens de “Luikse Markt” rondom de MIRO werden
enkele dieven opgepakt met gestolen goederen 
waaronder een fiets.

Wees alert, want er is blauw op straat.
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Tribunes Plebes XXVI-III MMXIV

De vergadering van vandaag staat te boek als de laatste ver-
gadering van de ‘oude’ Gemeenteraad en waarin afscheid
wordt genomen van de gemeenteraadsleden die de recente
gemeenteraadsverkiezingen niet hebben overleefd hebben.
Alle raadsleden moeten wel nog even op de trap voor de
groepsfoto van de ‘ouwe hap’ en dan kan de vergadering
beginnen. 
Na de opening en de vaststelling van de agenda komen we
aan het punt waar de rechtmatigheid van de gemeente-
raadverkiezingen wordt beoordeeld en waar vanuit de Raad
door de voorzitter een commissie wordt benoemd die de
geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden van de Raad
onderzoeken. 
Na de schorsing komt deze commissie met het bericht dat er
geen redenen zijn om de nieuwe leden de toegang tot de
Raad te ontzeggen. Na de ingezonden brieven en de beslui-
tenlijst van de vorige raadsvergadering is de tijd om afscheid
te nemen van de vertrekkende raadsleden. 
Een mooie toespraak, een uniek kunstwerk en een bos bloe-
men moet de pijn van het afscheid verzachten. 
Voor iedereen heeft de voorzitter een persoonlijk woordje en
een stevige handdruk. 
Later, onder het genot van, kunnen de blijvende raadsleden
op hun eigen manier nog afscheid nemen.

Tribunes Plebes XXVII-III MMXIV

Gisteren afscheid genomen van je raadszetel en vandaag al je
zetel bezet zien door ander. Dat is voor sommigen de berusting.
Vandaag als hoofdagendapunt de beëdiging van de Raadsleden
die de komende periode hun best gaan doen om de Gemeente
Beek te besturen in al haar facetten. 
Een voor een worden ze door de voorzitter van de Raad, de bur-
gemeester, naar voren geroepen om a) de eed af te leggen of b)
de gelofte /belofte doen. Na dit protocol krijgen ze nog de nodi-
ge wijze raad mee van de burgemeester. 
In het hierop volgend agendapunt maken de fracties bekend wie
van hun leden als fractievoorzitter zal optreden en wie als
plaatsvervangend voorzitter (plv. vz.). Hier zullen nog wel wij-
zigingen kunnen komen, omdat de raadsleden die uiteindelijke
een wethoudersfunctie gaan bekleden worden vervangen door
leden vanaf de kieslijst. 
Maar voor dit moment zijn het de volgende personen. 
De fractie BBB-NDB (6 zetels) fractievoorzitter T. van Es, plv.vz.
H. Schoenmakers; fractie PB (4 zetels) fractievoorzitter. C.
Willems, plv. S. Nijsten; fractie CDA (4 zetels); fractievoorzitter
R. Diederen, plv. vz. G. Ghijsen; fractie Senioren Belang Beek (2
zetels), fractievoorzitter R. Hoogeboom, plv. vz. A. Hellenbrand;
fractie VVD (1 zetel) fractie voorzitter H. Steinhart, plv. vz.
H. Steinhart. Alle fractievoorzitters bedanken hun kiezers en de
vermelden de goede medewerking van de Gemeente. 
Na deze ontboezemingen sluit de voorzitter de vergadering en is
de nieuwe Raad bevoegd.

George Stevens.

Tribunes Plebes 
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GSV’28 organiseert voor de 
2e keer de Likkepot Trip

Hou je van heerlijk wandelen door het Limburgse
land, maar ook van een lekker hapje op z'n tijd? 
Dan is de Likkepot Trip op 1 juni iets voor jou! 

Een wandeling van ± 7 km in Genhout en omgeving
waarbij je onderweg getrakteerd wordt op lekkere
versnaperingen! 
Het is geschikt voor het hele gezin en ook de hond
mag mee! 

Kaarten kosten € 10,- en zijn tot en met 19 mei te
koop bij de volgende verkoopadressen:
- Kantine GSV'28, Op den Hoogen Boom 61,

Genhout 
- Molin Juwelier, Burg. Janssenstraat 28, Beek
- Huub Swelsen, Op den Hoogen Boom 26,

Genhout 

Dus kom op zondag 1 juni tussen 11.00 tot 13.00 uur
naar het Jean Nijsten Sportpark in Genhout en geniet
van een mooie wandeling en culinaire hoogstandjes.
Janine Cranshof en Peter Janssen namens GSV’28

Na een stapje 
een lekker hapje?
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THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN
Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Badmode
Beenmode Huishoudtextiel
Foundation Baby kado artikelen 

ELIAS

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

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

- gezichtsbehandelingen - diverse massages
- microdermabrasie - harsen/waxen
- mesotherapie (zonder naalden) - (bruids)make-up
- pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjes-
bloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25  

e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
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Als ik dit benkske schrijf, zijn de verkiezingen voorbij. 
Alle posters, borden, reclame-zooi etc. is verleden tijd en de
mannen/vrouwen die zo hard hun best hebben gedaan, hoeven
nu niet meer verplicht handjes te schudden en overdreven te
glimlachen.
Uiteraard heb ik ook gestemd en ik begrijp die reclame-
stunten volledig. Ik doe er zelf aan mee als ik een nieuw boek
wil promoten. Daar is ook niets mis mee.
Wat mij verbaasde, uiteindelijk irriteerde, was de Stempas.
Een lichtblauw biljet, oranje blokjes erop, naam, adres etc. 
Dit alles op de voorkant. Prima in orde.
Maar…, heeft iemand de moeite genomen de achterkant van
deze Stempas te lezen? Ik wel!
En wat las ik daar tot mijn grote verbazing:

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig.
Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Deze mogen
bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument.

Heeft u geen identiteitsbewijs?
Vraag op tijd een identiteitsbewijs aan bij uw gemeente. 
Wilt u dit niet, vraag dan een andere kiezer voor u te stemmen.
Dat kan zonder identiteitsbewijs alleen via de gemeente. 
Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 binnen is
bij uw gemeente.

Toch staat op de website van de Rijksoverheid het volgende:

Boete voor rijden met verlopen rijbewijs
Is uw rijbewijs verlopen, dan mag u niet autorijden tot u het
nieuwe rijbewijs heeft. U kunt een boete krijgen als de politie
u aanhoudt en u geen geldig rijbewijs kunt laten zien. 
De hoogte van deze boete vindt u in de Boetebase van het
Openbaar Ministerie (OM).

Wat gebeurt er als ik
geen identiteitsbewijs
kan laten zien?
Als u geen origineel en 
geldig identiteitsbewijs kunt
of wilt laten zien wanneer de
politie of toezichthouder
daar om vraagt, kunt u
meegenomen worden naar
het politiebureau. 
Daar wordt uw identiteit 
onderzocht. U kunt ook een boete krijgen.

Begrijp ik deze zinnen goed?
Ik mag dus mijn rijbewijs laten verlopen en ik ben niet 
verplicht een ID aan te schaffen.
Maar ik moet een geldig rijbewijs/ID hebben, anders word ik
gestraft.
Hier wordt toch behoorlijk met twee maten gemeten.
Ellenlange discussies hebben dan ook geen zin. 

Ik vraag slechts één ding:
Wie kan me duidelijk uitleggen waarom je mag stemmen met
een verlopen rijbewijs/ID, maar een boete van onze blauwe
vrienden krijgt als datzelfde rijbewijs/ID verlopen is?

Ben zeer benieuwd of er iemand is die dit kan verklaren.

Heren/dames politici: 
Jullie mogen nu jullie beloften waarmaken.
Volgens jullie campagnevoering zijn jullie er voor ons, 
informeer deze nieuwsgierige burger dan eens. 
Vooruit slimme jongens, leg me dit eens uit.

Ik maak het jullie zelfs gemakkelijk, plaats mijn mailadres
open en bloot:  Christy@online.nl

Rest me de zin voor mei, 
deze keer van de grootmeester himself, 
Wim Kan:

Democratie is de wil van het volk. 

Elke ochtend lees ik verbaasd 

in de krant wat ik nou weer wil…

Christy

Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie
Veldekelaan 153 • 6191 CW  BEEK

Ghislain Janssen
Paranormaal therapeut

Lid van Het Verbond

Behandelingen worden (gedeeltelijk)
vergoed  door de meeste aanvullende
zorgverzekeringen.

Voor afspraak, folder of vrijblijvende informatie, bel 06 – 442 90 558
of mail PraktijkOASE@KPNmail.nl
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KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 4375140
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Op zondag 25 mei zal Schutterij 
St. Laurentius Spaubeek het eerste
Bondsschuttersfeest van de Bond 
St. Gerardus Amstenrade organiseren. 

Aan dit schuttersfeest zullen 
20 aangesloten schutterijen 
deelnemen.

Het Schuttersfeest is het hoogtepunt
van een driedaags feestweekend dat in
het teken zal staan van “Sjpas in
Sjpaubik”. Gedurende drie dagen zal op
de feestweide in de Schoolstraat een
gevarieerd programma worden gebo-
den voor elke leeftijdscategorie.

Op vrijdagmiddag is er een
Kinderschuttersfeest van 13.00 tot
16.00 uur waaraan een aantal scholen
uit Spaubeek en Beek deelnemen. 

’s Avonds vindt de grote receptie
plaats met maar liefst 15 jubilarissen.

Aansluitend is er een “Limburgse
Aovend” met W Dreej, Richtig Rex en
Big Benny. gratis entree. 
De zaterdagavond staat in het teken
van “Hossa am Samstag” met een
gevarieerd programma aan Duitstalige
muziek waaronder Tiroler Teufel,
Claudia Ansel en Wir Sind Spitze.
Voorverkoop 5 euro en 2 consumptie-
bonnen. Kaarten kassa 5,00 euro. 

Op zondag vindt vanaf 12.00 uur het
Schuttersfeest plaats met de 
optocht en vele diverse wedstrijden en
feestmuziek van Manilla in de tent.

De Schuttersbond St. Gerardus
Amstenrade staat bekend om de vele
mooie muziekkorpsen. 
Ook wordt er door de verenigingen nog
deelgenomen aan de oude en nieuwe
Exercitie en natuurlijk ontbreken de
schietwedstrijden en beoordelingswed-
strijden niet. 

Schutterij St. Laurentius Spaubeek
is opgericht in 1619 en bestaat bijna
400 jaar. 

Het is een bloeiende vereniging met 
77 leden  waarvan er 71 geüniformeerd
zijn. 
Vorig jaar werd het Keizerspaar Gerard
Cuypers en Chantal Ash-Wachelder 
tijdens een prachtige Heilige Mis offici-
eel geïnstalleerd. 

Ook kwamen er maar liefst 11 
nieuwe leden bij waarvan 3 nieuwe
marketentsters, twee bielemannen
onder de 16 jaar, 5 geweerdragers
en een tamboer. 
De schutterij neemt deel in de
Hoogste divisie Klasse A en het 
25-leden tellende jachthoornkorps
speelt in de 1ste divisie. 
Ook beschikt de schutterij over een
exercitie peloton uitkomend in de
oude exercitie.     
De schutterij haalt gedurende het
seizoen vele tientallen prijzen in alle
gelederen maar voor de schutters is
de eenheid en gezelligheid onderling
en met andere schutters het belang-
rijkste. Het is prachtig om deel te
mogen uitmaken van deze eeuwen
oude traditie en deze traditie in
stand te houden.

Schutterij St. Laurentius Spaubeek
verheugt zich op het aankomend
Bondsschuttersfeest en zal er alles
aan doen om er weer een prachtig
feestweekend van te maken. 

Een feest niet alleen van en voor de
schutterij, maar ook van en voor de
hele Spaubeekse gemeenschap. 

Een weekend van drie dagen

“Sjpas in Sjpaubik”

www.schutterijspaubeek.nl

“Sjpas in Sjpaubik”

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)

FEESTJE? U BESTELD AL EEN BUFFETJE VANAF 4 PERSONEN!

046-4572884 / 06-23047931
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Misschien wel het belangrijkste feit uit
de hele geschiedenis is het. In de tijd dat
Europa werd overheerst door het nazi-
regime van Adolf Hitler werden in ons
deel van de wereld miljoenen mensen
vermoord.  
In de gaskamers van Auschwitz en
Sobibor, bij de zelfgegraven gaten in
Oekraïne en Litouwen, in de gruwelijke
werkkampen in Polen en Duitsland, von-
den miljoenen vrouwen en mannen, ou-
deren en zuigelingen, de dood. Zij waren
ter dood veroordeeld omdat ze waren
geboren als jood of als ‘zigeuner’. Deze
gebeurtenis is ons bekend onder de
naam Holocaust of ook wel Sjoa.

De Holocaust speelde zich af in heel
Europa, van Noorwegen tot Kreta, en
van Rome tot Riga. Hij ging Nederland
niet voorbij; hij ging evenmin aan Beek
voorbij.

De gebeurtenis die in Beek de meeste
slachtoffers eiste, speelde zich nu ze-
ventig jaar geleden af. Op 16 mei 1944.
Het betrof de arrestatie van negen leden
van het Sinti-volk en hun deportatie via

Westerbork en Auschwitz naar diverse
werkkampen. Zes van de negen keer-
den nooit terug. Dit feit was voor de
Stichting Herdenking Oorlogsslacht-
offers Beek aanleiding om dit jaar bij de
Dodenherdenking nadrukkelijk aandacht
te vragen voor de discriminatie en ver-
volging van mensen die meestal worden
aangeduid als ‘zigeuners’. De uitnodi-
ging voor Dodenherdenking vindt u el-
ders in dit blad. Hier vertellen wij u wat
er op 16 mei 1944 in Beek gebeurde.

De vervolging van de joden en hun ‘ver-
wijdering’  uit de Nederlandse samen-
leving was in 1944 vrijwel afgerond.
Er leefden geen joden meer in vrijheid.
De enige joden die nog in het land
waren, zaten verborgen. De laatste de-
portatietreinen uit Westerbork waren ge-
vuld met joden die op hun onderduik-
adres waren gearresteerd.

De nazi’s waren geobsedeerd door den-
ken over ‘rassen’. Joden waren van een
minderwaardig ras en moesten verdwij-
nen. Na het ‘oplossen van het joodse
probleem’ kregen ‘zigeuners’, eveneens

van een minderwaardig ras, de aandacht.
Heinrich Himmler, de hoogste man van
alle Duitse politie-instanties, besloot dat
alle Europese zigeuners moesten wor-
den gedeporteerd naar een aparte afde-
ling van het joodse vernietigingskamp

Zeventig Jaar Geleden

Be you.
Blijf jezelf en creëer je eigen stijl. 
Mix bestaande stijlen en merken 
tot iets unieks. Bij ons kan dat 
ongestoord. Indien gewenst met 
advies. Tot snel.
Your fashion.

Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl 

Zigeunermonument
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Auschwitz, het ‘Zigeunerlager’. Op 14
mei 1944 werden alle Nederlandse bur-
gemeesters in het geheim hierover inge-
licht. Zij kregen een brief waarin hen
werd opgedragen om in de nacht van 15
op 16 mei alle in hun gemeente woon-
achtige zigeuners door de Nederlandse
politie te laten arresteren en over te
brengen naar het kamp Westerbork. Dat
moest allemaal gebeuren in het diepste
geheim, zonder dat de slachtoffers en
de omgeving daar tevoren iets van zou-
den merken.  Sommige burgemeesters
deden of hun neus bloedde: “in mijn ge-
meente leven geen zigeuners”. 
Zo niet de Beekse burgemeester August
Regout. Hij gaf twee van zijn politiemen-
sen opdracht om op het voorgeschre-
ven tijdstip tien in Beek wonende zigeu-
ners in te rekenen en naar Westerbork te
brengen.

De familie Franz bestond uit tien perso-
nen. Johann Franz en zijn gezin verdien-
den de kost met de handel in paarden,
en met musiceren op feesten, kermissen
en bruiloften. Ook gaf hij voorstellingen
met zijn marionettentheater. De vrouwen
gingen langs de deur met stoffen en ma-
nufacturen.  Franz was erin geslaagd om
in januari 1944 vergunning te krijgen om
zich met zijn luxe woonwagen te vesti-
gen op een privé-terrein in Beek, aan de
Stegen. In zijn wagen woonden negen
mensen. De oudste zoon Mannela was
getrouwd met een ‘Arische’ vrouw. Dit
jonge echtpaar, dat twee kleine kinderen
had, trok in Beek in bij de ouders van
mevrouw Franz aan de Kloostersteeg.
Zij konden gebruik maken van de ka-

mers die waren verlaten door een fami-
lielid, Frits Linke. Deze had de Duitse
nationaliteit, en was – na een korte
diensttijd bij de Wehrmacht – gedeser-
teerd. Hij zat nu ondergedoken in een
plaggenhut in de Peel bij Roggel, achter
klooster Stokershorst. 

Om vier uur in de nacht van 15 op 16
mei zetten de agenten het weitje aan de
Stegen af met een rol prikkeldraad. Zij
dwongen de negen uit hun slaap ge-
stoorde mensen mee te gaan naar de
marechausseekazerne in Beek. Daar
werden zij geregistreerd. 

Een half uur na de arrestatie van het
gezin in de woonwagen werd er op de
deur gebonsd bij het huis van Mannela
Franz aan de Kloostersteeg. De vrouw
van Mannela, Agnes Franz-Lutgens,
wist de agenten een paar momenten bij
de deur aan de praat te houden, vol-
doende tijd om haar ook aanwezige
zusje de kans te geven haar man, die
sliep in de zolderkamer, te waarschu-
wen. Franz ontsnapte in nachtkleding
via het zolderraampje. Met een geleen-
de fiets en geleende kleren ging hij naar
Roggel en vond daar de rest van de oor-
log een veilig onderduikadres bij zijn
hiervoor genoemde oom Frits Linke. Dit
is een unieke situatie: een met de dood
bedreigde zigeuner werd gered door
een eveneens met de dood bedreigde
Duitse deserteur. Overigens werd Linke
na de bevrijding als Rijksduitser, en ex-
militair, door de Nederlandse autoritei-
ten geïnterneerd te Sluis-Groede. Frits
ervoer dit als onrechtvaardig en slaagde
erin uit het kamp te ontsnappen. 

De negen arrestanten van de familie
Franz werden onder geleide van de twee
Beekse politiemensen per gewone lijn-
bus naar station Sittard gebracht. Van
Sittard naar Zwolle zaten zij met hun be-
wakers in een gesloten wagon, die was
gekoppeld achter een gewone perso-
nentrein. In Zwolle werd de wagon los-
gekoppeld, en aangehaakt aan een spe-
ciale trein naar Westerbork. Daar
kwamen ook enkele andere zigeuners
bij hen in de wagon.

De mensen uit Beek kwamen, met 236
andere ‘zigeuners’, in de trein die op 19
mei uit Westerbork vertrok naar Ausch-
witz. Alle Beekenaren werden daar ‘uit-
verkoren’ om te werken in Duitse wa-
penfabrieken. Zij waren jong en sterk.
Daaraan is te danken dat drie van hen
het laatste gruwelijke oorlogsjaar wisten
te overleven. Zes anderen, de beide ou-
ders en vier van hun kinderen, vonden
de dood.

De namen van de zes slachtoffers staan
op het oorlogsmonument bij de Marti-
nuskerk. Op de plaats waar de woonwa-
gen aan de Stegen heeft gestaan staat
nu een mooi monumentje, gemaakt
door de Beekse kunstenaar pater Math
van Kampen. Het pandje aan de
Kloostersteeg met het zolderraampje
waaruit Mannela kon ontsnappen, kon
gelukkig behouden blijven en maakt
deel uit van een herdenkingswandeling
die al door meer dan duizend mensen
uit Beek en andere plaatsen is gelopen.

Herman van Rens

monument bij de kerk

huis Kloostersteeg
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl
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In de februari editie van de Nuutsbaeker hebben we een alge-
mene introductie gegeven over Team FM en hun deelname
aan Alpe d’Huzes  om daarmee zoveel mogelijk geld op te
halen voor KWF Kankerbestrijding. KWF  kankerbestrijding
ondersteunt onderzoeksprojecten naar kanker, met als doel
ooit van kanker draaglijke ziekte kan worden.

Het eerste grote evenement dat Team FM hiervoor heeft geor-
ganiseerd was het Glazen Huis tijdens de Paasveemarkt, daar-
over hebben we in de editie van Maart geschreven. Dat was
een groot succes, waarvoor dank aan de hele Beeker ge-
meenschap! Inmiddels hebt u de heren van Team FM ook al
kunnen terugvinden op een speciale “Team FM” kalender,
waarop de heren bekende wielerfoto’s uit het verleden na-
bootsen, voor elke maand een andere.

Maar daarmee zijn we er nog niet. 

In deze editie van De Nuutsbaeker willen we u informeren over
het tweede grote evenement dat Team FM gaat organiseren:

een Benefietfestival in de Mondial op
zondag 18 mei vanaf 14.00 uur. 

Tijdens dit benefietgala zullen diverse artiesten optreden met
lokale en regionale faam.  
De presentatie is in handen van o.a. René Nijsten. 

WE KUNNEN BEST SPREKEN VAN EEN VEELZIJDIG
PROGRAMMA. 

Wat dacht u van 
Bestèl ôs mèr
(coverband Rowwen Heze), 
Patrick Muijtens
(de zingende schilder), 
Trio Paradise
(voor elk wat wils), 
De Schaamschotten
(smartlappen in een eigen
jasje) en niemand minder dan
Big Benny (geen intro nodig).

Dat belooft sowieso al een 
top middag!

Het is een middag om niet alleen stilletjes naar een podium te
kijken. Dwars door dit artiesten programma heen zal het pu-
bliek ook worden bezig gehouden en vermaakt met interactie-
ve elementen.  
Ook de kinderen zullen uiteraard niet worden vergeten. 

En dit benefietfestival zal eveneens worden aangegrepen voor
een ware presentatie van de Team FM ploeg, met de officiële
Alpe d’HuZes kleding. 

Tot slot is er nog een marktje van sponsoren die leuke aanbie-
dingen hebben. 

Kortom, alle reden voor een mooie lente feestje voor een nog
mooier doel dat u niet mag missen. 

Team FM ziet u dus graag komen en
nodigt u van harte uit om op onderstaande

voorverkoopadressen een kaartje te
kopen voor 10 euro per persoon. 

En u weet het inmiddels, elke euro kan
ertoe bijdragen dat we ooit anders

tegen kanker aan gaan kijken. 

Dus tot 18 mei!

Voorverkoop adressen:

- Sportshop Kicks 
- Sjeunkes Kinderschoenen

Beek
- Café de Veldwachter
- Kantine v.v. Caesar

Team FM Beek Alpe D'huzes

Op weg naar de Alpe d’HuZes met team FM Beek (deel 3)
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VV Caesar
CRIJA voetbalweek 2014

VV Caesar voetbaldagen
5 dagen lang voetbalplezier en een

gevarieerd programma onder leiding
van ervaren (jeugd)trainers/leiders.

Van maandag 18 augustus t/m
vrijdag 22 augustus, dit is de laatste
week van de zomervakantie voor de

basisscholen.

Voor wie zijn de voetbaldagen?
Voor alle jongens en meisjes, geboren

na 1 januari 2001 en voor 2008.

Waar en wanneer zijn de
voetbaldagen?

De voetbaldagen vinden plaats op
het sportcomplex van VV Caesar van
maandag 18 t/m vrijdag 22 augustus

2014 (week 34). Elke dag is er een
programma van 9.00 tot 16.30 uur,
een dagdeel meestal op de woens-

dag kan men gebruik maken van het
zwembad De Haamen.

Wat krijg je allemaal?
Een prachtig voetbaltenue,
een nieuwe bal en elke dag

2 flesjes sportdrank.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de 5 dagen bedragen

90 euro, zijn er meerdere kinderen
uit een gezin dan betaalt men voor

het 2e kind 75 euro en voor het
3e kind 50 euro.

Inschrijven?
Het inschrijfformulier is te

downloaden via de website:
www.vvcaesar.nl en kan digitaal
worden ingevuld. Het formulier is

ook af te halen in de bestuurskamer.
Inleveren voor 1 juni 2014.

Inleveren formulier
Het formulier kan worden gemaild

naar: smeetslaugs@ziggo.nl, het kan
ook worden ingeleverd in de

bestuurskamer.

Vragen?
Voor vragen kunt U terecht bij
Yvo Brands telefoonnummer

(046) 437 86 45 of 06 11 86 52 56.
smeetslaugs@ziggo.nl

in beeld

Fo
to

’s
 L

oe
 B

er
ge

rs Voorbereiding op eeuwige rust

Wat was het? Wat wordt het?

april 2014 NB no. 4:Layout 1  03-04-2014  08:31  Pagina 26



27

In deze editie, zo net rond Pasen, een foto van misschien nog
niet zo lang geleden. In de St. Martinuskerk in Beek staan de
misdienaars en acolieten in vol ornaat klaar aan het einde van
een plechtige eucharistieviering om weer in processie de kerk
te verlaten. De misdienaars hebben inmiddels wellicht ook
hun weg gevonden in de wijde wereld. Wie kent ze nog? 
Hun gezichten spreken ook in deze boekdelen.

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waar-
van de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdag-
morgen 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.

De foto uit de februari uitgave heeft de volgende reactie 
opgeleverd van dhr. Paul Janssen uit Spaubeek:
De personen in deze bus ken ik niet, maar ik weet wel dat de
bus een Citroën is.

Met zo’n 36 pk-tje benzine
motortje naar Lourdes!
Ik ben gepensioneerd 
touringcar chauffeur
(Maaskant Reizen) en heb
zo’n 20 reizen van 7 dagen
naar Lourdes gedaan, incl.
de reisleiding. Ik ken
Lourdes als mijn broekzak.
De foto is gemaakt bij de
toenmalige stoeltjeslift naar
de Pic du Jer en gaat tot 791
meter hoogte. 
Nu is het een cabinebaan
waar ook op de top een
weerstation is.

Met vriendelijke groet, 
Paul Janssen

WIE KENT WIE aflevering 102
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Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken

BRANDWEER ZUID-LIMBURG POST BEEK

Brandweer Beek kent een  gecombineerde 
personeelsbezetting. 
Van  maandag t/m vrijdag (06.00 en 18.00 uur)
is er een beroepsbezetting. In de avonduren en
weekends wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers. 
Wat doet de beroepsbrandweer zoal naast het
bestrijden van brand en ongevallen vragen zich
veel mensen af. 
Antwoord: Naast de uitrukfunctie heeft iedere
beroepsmedewerker een administratief onder-
steunende functie. De post Beek is binnen de
brandweer Zuid-Limburg een administratief ser-
vice centrum. Aanbestedingen voor voertuigen
en materieel, dienstroosters, verzekeringen, 
financiën  etc. worden allemaal vanuit deze post
georganiseerd voor de brandweer Zuid
Limburg. De 22 vrijwilligers hebben naast hun
brandweeractiviteiten allemaal een reguliere
baan in diverse vakgebieden.

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 en organiseert  4x per jaar een 
informatiedag. 
Voor 2014 is dit op zaterdag 12 juli, 4 oktober
en 6 december tussen 10.00 en 12.00 uur op de
kazerne. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de brandweer onder nr. 06-50281061.  

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER”  geeft de
brandweer een tip m.b.t brandveiligheid.

NOODPAKKET SAMENSTELLEN 
Of je nu alleen woont of een gezin hebt, het is altijd slim om
voorbereid te zijn op een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een
noodpakket samen te stellen. Veel van de spullen die hieronder
genoemd worden, heb je waarschijnlijk al in huis. Verzamel ze
op een handige plaats die in noodsituaties snel en makkelijk
bereikbaar is. Als het even kan in een waterdichte verpakking 

Een basisnoodpakket bestaat uit:
- Radio op batterijen (rampenzender instellen).
- Zaklamp en extra batterijen.
- EHBO kit, warmhouddekens, regenponcho’s.
- Lucifers in waterdichte verpakking.
- Waxinelichtjes /kaarsen.
- Gereedschap set  en  waarschuwingsfluitje.

Verstandig is om ook de volgende producten toe te
voegen aan het noodpakket:
- Enkele flessen water en houdbaar voedsel.
- Contant geld en kopieën van identiteits-bewijzen en 

verzekeringspapieren.
- Reservesleutels van huis en auto.
- Plattegrond van de omgeving.
- Lijst met de telefoonnummers.
- zorgingsartikelen zoals wc-papier, vochtige doekjes, zeep,

wasmiddel, maandverband, tandpasta, tandenborstels en
desinfecterende hangel.

- Voorraadje van de medicijnen die je op doktersvoorschrift
gebruikt.

Afhankelijk van je eigen situatie  heb je misschien andere
dingen nodig. Vul de lijst daarom zelf verder aan.

Controleer elk halfjaar of je voorraad nog compleet en
houdbaar is.

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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We zijn nog op zoek naar
mensen die hun 
medewerking willen verlenen
aan deze speciale dag.

• Wilt u eten, drinken bereiden?

• Beschikt u over een speciaal
spel of hobby uit een andere
cultuur?

• Wilt u in een mooie klederdracht
verschijnen?

• Heeft u nog andere ideeën over
de invulling van deze middag?

• Of wilt u gewoon als vrijwilliger
helpen bij de diverse 
voorkomende werkzaamheden?

Neem dan contact op met 
Miranda Brangers, tel. 4288060 
of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.                            

29

Partners in Welzijn organiseert in samen-
werking met een enthousiaste groep
Beekse bewoners voor de zesde keer
op rij de Multiculturele Dorpsdag
Beek. 

Een aantal Beekse inwoners zullen voor
u eten bereiden uit hun geboorteland;
dit eten wordt u GRATIS aangeboden. 

Daarnaast kunt u kennismaken met
klederdrachten, spellen en muziek uit
diverse landen.

Net als in voorgaande jaren worden er ook di-
verse workshops aangeboden en zijn er

diverse stands aanwezig die u informe-
ren over projecten in verre landen en

over organisaties die in Beek actief
zijn.

Alle bezoekers krijgen een aantal
gratis consumptiebonnen die zij
kunnen besteden bij de eet- en
hobbykramen. Daarnaast is er al-
tijd de mogelijkheid om bonnen bij

te kopen.

Op deze dag wordt er ook bier en
frisdrank verstrekt, hiervoor worden

consumptiebonnen verkocht tegen een
speciaal tarief.

MULTICULTURELE DORPSDAG BEEK
27 september 2014 van 13.30 uur tot 16.30 uur.

april 2014 NB no. 4:Layout 1  03-04-2014  08:31  Pagina 29



30

Wie buiten het zieken-
huis een hartstilstand
krijgt, heeft veel meer
kans om te overleven
dan 15 jaar geleden. 
Dat blijkt uit nieuwe cijfers
die de Hartstichting en het
AMC in Amsterdam van-
daag publiceren. De kans
op overleven is het grootst
als omstanders snel star-
ten met reanimeren en een
AED gebruiken die in de
buurt is.

Op maandagavond 
19 mei (theorieavond) en
maandagavond 26 mei
starten we met een 
nieuwe cursus
Reanimatie/AED. 

De lessen duren 2 en 3 uur.
De kosten voor deze 
cursus bedragen € 30,-.

Heeft u interesse in deze opleiding of wilt u meer weten over de EHBO-vereniging Beek  dan kunt u terecht op onze
nieuwe website www.ehbo-beek.com. 
Via het emailadres secretaris@ehbo-beek.com kunt u zich aanmelden voor de nieuwe cursus.

Kans op overleven na reanimatie stijgt!

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

Onze pasfoto’s zijn geschikt voor:
- Rijbewijs
- Paspoort
- Identiteitsbewijs (ID Kaart)
- O.V. Jaarkaart en treinkaart
- NOC*NSF
- NEVOBO en overige sportpassen
- Bedrijfspassen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

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

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

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een af-

spraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding

voor sportverenigingen?

Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:

Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek       : Kuijs Fysiotherapie   

Voor meer informatie:
www. sportspreekuurbeek. nl

www.fkbeek. nl
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Beste Redactie

Als regelmatig gebruiker van het
gezellige zwembad (3 keer p/week),
doet mij uw toekomstvisie over 
De Haamen allen maar goed.
Toch heb ik nog enige zorg!

In het huidige zwembad is er op 3
toiletten geen mogelijkheid om bij een eventueel
ongelukje je handen te wassen.
Maar ik weet zeker als er gestart wordt met de 
uitvoering dat het gezegde (na het plassen 
handjes wassen) niet vergeten zal worden!

Ik heb zelfs de stille hoop dat er bij de 
voornoemde toiletten een wasbakje geplaatst 
zal worden? 

A. Zwart
Spaansesingel 22, 6191 GK  Beek

Ingezonden brief
Even ementenrooster

2014 - 2015

Al deze evenementen staan ook in de gemeentekalender die u heeft ontvangen.
DEZE WEEKKALENDER VERVANGT TEVENS DE AFVALKALENDER.

Achterin de weekkalender zit wel een totaaloverzicht van de afvalkalender,
mocht u dit gemakkelijker vinden.

17 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
24 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
26 april QueensParade
27 april Koningsvogelschieten Schutterij Sjpaubik
30 april Lezing over astrologie door E. van Heerenbeek, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
7 mei Lezing over tuinen door R. Romondt, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt  Patronaat
15 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
15 juni 21ste Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
15 juni Gemengd kerkelijk Zangkoor St.Caecilia Sint Pieter Maastricht, Sint Hubertuskerk te 

Genhout- Beek 9.30 uur
17 mei 25-jarig jubileumconcert, zanggroep Cosi Cantare Genhout-Beek,  Astatheater, Beek, 20.00 uur
18 mei Vrouwenkoor Thorensis Thorn, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
23 mei Sjpas in Sjpaubik Kinderschuttersfeest, receptie Limburgse Aovend
24 mei Sjpas in Sjpaubik Hossa am Samstag
25 mei Sjpas in Sjpaubik; Bondsschuttersfeest
19 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
26 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 juni Likkepot Trip, wandeltocht ± 7 km in Genhout en omg. met onderweg heerlijke versnaperingen

Kaarten 10,- (te koop vanaf 6 maart t/m 19 mei via verkoopadressen)
Starten van 11.00 tot 13.00 uur vanaf het Jean Nijsten Sportpark Org. in handen van GSV'28

6 juli Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
3 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel
11 t/m15 aug. Kindervakantiewerk Beek. Het thema van dit jaar is Tirol! 
15 augustus 4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
24 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie,  Hobbelrade 68, Spaubeek
31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt
31 augustus Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij Sjpaubik
11 t/m 14 sept. Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur

Donderdag, vrijdag en zaterdag 18.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Hoeve Printhagen, Printhagen 3, Genhout
Organisatie: Stichting Genhout Samen i.s.m. toneelvereniging Ons Genoegen

14 september Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging
18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
21 september Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
21 september Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel  bij Fam. Senden Genhout
25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
26 september Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
27 september Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party 
16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
19 oktober Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
11 oktober Receptie t.g.v 60 jarig jubileum Drumfanfare en Majorettekorps “Irene Lucia”
25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur
26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

start scoutinggebouw Ooshaka a/d  Molenberg in Beek
28 t/m31ok. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek,  MFC ‘t Raodhoes Spaubeek.

Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
2 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
2 november 10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum    
16 november Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur   
20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
21 december Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité 

Beek – Gundelfingen.

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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De gemeente Beek heeft, naast de gemeenteraad, ook een jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit
18 leden van de groepen 8 van de zes basisscholen uit Beek. Iedere school kiest haar eigen drie
vertegenwoordigers tijdens de jeugdraadsverkiezingen die ieder jaar plaatsvinden. 

Vorig jaar besloot de gemeenteraad het voorstel van de  Beekse jeugdraad over te nemen om
een jeugdkrantje in de Nuutsbaeker te publiceren. Op deze pagina vindt u de tweede editie van
dit jeugdkrantje. De bijdrage voor deze editie is geleverd door basisschool Catharina Labouré.

De gemeente Beek had de basisscholen om hulp
gevraagd bij het onthullen van een nieuwe web-
site over de geschiedenis van Beek. Wij van de
Catharina Labouré hebben geluk gehad dat onze
directeur daar aan mee wilde werken en ons
heeft opgegeven hiervoor. 

Op woensdag 26 februari jl ging het allemaal gebeuren.
De aula was heel mooi aangekleed voor de gasten, zoals
de wethouders en meneer Lebens van de provincie Lim-
burg. Wij van groep 8 startten beneden in de kleine
gymzaal met een speciaal project over de Bandkeramiek.
De mensen van stichting Moerveld was gevraagd om
samen met ons een leuke opening van de website te ver-
zorgen. 

Eerst kregen we een verhaal te horen over de tijd van
de Bandkeramiekers, maar tegelijkertijd moest het ook
worden nagespeeld door kinderen uit onze klas. Hier een
korte samenvatting van het verhaal: 

Er was eens een jongen in een stam ‘’de stam van de
raaf’’.  Hij heette Aki. De Sjamaan had botten en daar
kon hij iets vanaf lezen. Hij las: Aki moet het bos in  en
wachten op een teken. Zijn vader gaf hem een zelfge-
maakte boog mee met pijlen. Aki was aangekomen in het
bos en hij hoorde geritsel. Hij pakte zijn boog en hield
hem klaar om te schieten, wat zag hij: mama vos met
haar jonkies. Thuis was zijn moeder boos op zijn vader,
omdat hij Aki alleen het bos in had laten gaan. Ze schold
de hele dag door totdat de vader gek werd. Hij wist zich
geen raad meer dus haalde hij de Sjamaan erbij. Zij
kreeg haar na een tijdje rustig. In het bos wachtte Aki
rustig af. De vos kwam dichterbij en op een gegeven 
moment stopte hij en keek angstig. Aki draaide zich vlug
om en zag een beer. Hij schoot met zijn pijl die beer in 1
keer dood. Hij ging terug naar de stam en haalde zijn
vader en de andere leden van de stam. Ze haalden de
beer op en kookten het vlees, maakten jassen en dekens
van de vacht en speelgoed van zijn darmen.  

Na een korte pauze ging ons programma verder. We gin-
gen aan de slag met het maken van  een huis, ook uit de
tijd van de Bandkeramiekers. We werden in 4 groepen
verdeeld en elke groep maakte een gedeelte van het
huis. Dit bestond uit takken, modder en leem. Ook heb-
ben we nog fluitjes gemaakt. Toen dit zo ver af was, was
het moment daar van de onthulling van de website. We
werden aangekleed met oude kleren. Zo waren we niet
meer groep 8, maar “De stam van de Raaf”!

Met een hoop “tamtam” gingen we de aula binnen. De
Sjamaan had een speciaal kommetje met daarin ijs. Me-
neer Lebens gooide hier warm water overheen en toen
ontstond er rook en vuurwerk op het podium. Zo werd de
website onthuld. Er werd kort verteld hoe de website
tot stand was gekomen en wat je allemaal op de website
kunt  zien. Als je naar www.beeksverleden.nl gaat kun je
zelf ook de geschiedenis van Beek gaan ervaren. 
De dag werd afgesloten met een heerlijk stukje
speltvlaai en iets te drinken. Het was een geslaagde dag
voor ons.

Namens groep 8 van basisschool Catharina Labouré
Joyce Huntelerslag
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Erfgoed Beek Onthulling van de website www.beeksverleden.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

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

Weg met het cynisme
De inwoners van Beek hebben vorige maand bewezen dat lokale politiek leeft, bindt en
boeit.

Met een opkomstpercentage van 60,52 procent hebben we in onze gemeente de sombere 
voorspellingen gelogenstraft, dat de kiezers de stembus massaal links zouden laten 
liggen. In Beek zijn woensdag 19 maart zelfs meer mensen gaan stemmen dan in 2010.
Toen was de opkomst  59,83 procent.

Met onze campagne Be There hebben we in de aanloop naar de verkiezingen vooral onze 
jongeren aangespoord om het stemhokje op te zoeken. Uiteindelijk zijn bijna 500 jongeren
in de leeftijd van 18 tot 25 jaar gaan stemmen. Dat is 40 procent van die leeftijdscategorie.
Dat is hoopvol en gelukkig niet in lijn met het beeld dat jongeren geen interesse in de 
lokale politiek hebben. Beekse jongeren beseffen wel degelijk dat de gemeenteraad 
belangrijk is. Dat moeten we vasthouden en vooral verder zien uit te bouwen. Met dank
aan de jonge Beekenaren die als ambassadeur hun medewerking hebben verleend aan
onze campagne.

In totaal hebben 8.144 Beekenaren hun stem uitgebracht op een van de kandidaten 
voor de gemeenteraad. De nieuwe raadsleden zijn inmiddels geïnstalleerd. Ik wens ze 
uiteraard alle succes toe, dat ze het vertrouwen van de kiezer in mooie daden voor de
Beekse gemeenschap weten om te zetten.

Daarbij is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen het cynisme en wantrouwen
over het openbaar bestuur en de politiek. Over de tanende kwaliteit van raadsleden, het
zakkenvullen en wachtgeldregelingen. Een beeld dat niet klopt. Een beeld dat voortvloeit
uit incidenten en voor het gemak maar toegedicht wordt aan alle volksvertegenwoordigers.

De werkelijkheid is dat raadsleden tegenwoordig schapen met vijf poten moeten zijn. 
Tientallen uren per week in de weer voor de gemeente. Over strategische hoofdlijnen,
maar ook over de defecte lantaarnpaal.  

De nieuwe raad kan op me rekenen in de strijd tegen dat cynisme. Door samen altijd weer
voor het algemeen belang te kiezen. Door meningsverschillen zakelijk uit te praten en niet
op de man te spelen. En door trots uit te stralen over de gemeente Beek en onze gemeen-
schapszin. Met oog en oor voor de mensen, want besturen doe je voor de mensen. 

Met zo’n aanpak kunnen we in Beek ook de komende vier jaar voor het onderscheid 
zorgen. Met veel bedrijvigheid, een mooi woonklimaat, maar vooral ook goede zorg voor
ouderen en mensen met een beperking. Als winkelparadijs, als sportcentrum en als 
evenementengemeente.
Bouwen aan het Beek van morgen. Vol zelfvertrouwen en zonder cynisme.

Met dat devies in het achterhoofd kijk ik uit naar een geweldige samenwerking met de
nieuwe gemeenteraad. 

Burgemeester Ralf Krewinkel

Burgemeester Ralf 
Krewinkel wil zo dicht 
mogelijk bij de inwoners
van de gemeente Beek
staan. Daarom kunt u elke
maand een column lezen
van zijn hand.

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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Wethouder Maurice
Wierikx is blij dat de
werkzaamheden nu
daadwerkelijk zijn ge-
start. “Met de volle-
dige herontwikkeling
van de buitensport-
voorzieningen, wordt
Sportlandgoed 
De Haamen een 
toekomstbestendig
sportcomplex met
ruime mogelijkheden
voor aangepast
sporten. Hiermee
trekken we nieuwe
gebruikers als 
senioren, gehandi-
capten en chronisch
zieken aan. 
Door een grotere
gebruikersgroep
creëren we een accommodatie 
voor de toekomst, met hogere opbrengsten en ook op 
de lange termijn bestaansrecht voor onze verenigingen.
We mogen straks trots zijn op zo’n mooie en unieke 
sportvoorziening in onze gemeente!”

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit de aanleg
van de nieuwe honk- en softbalvelden, atletiekbaan, kunst-
gras- en natuurgras voetbalvelden en tennisvelden. Deze
werkzaamheden zullen in 3 fases plaatsvinden, waarbij de
laatste fase halverwege 2015 gereed moet zijn. 

Planning
De werkzaamheden aan het honk- en softbalveld zijn ge-
start op 24 maart jl. De werkzaamheden aan het kunstgras
voetbalveld bij VV Neerbeek zullen starten omstreeks 
2 juni. De werkzaamheden aan de atletiekbaan zullen star-
ten omstreeks 16 juni. De overige werkzaamheden zullen
plaatsvinden in de tweede helft van 2014 en de eerste helft
van 2015. Bij de planning en fasering van de werkzaamhe-
den is het uitgangspunt, dat de gebruikers van het sport-
landgoed niet gehinderd mogen worden in het gebruik van
de faciliteiten.

Verkeersstroom
Voor het bouwverkeer naar het nieuwe honk- en softbalter-
rein wordt er een werktoegang aangelegd vanaf de Bloote-
weg. De parkeerstrook langs de Blooteweg zal overdag
gebruikt worden voor bouwverkeer en aanvoer van materi-
alen. Het verkeer zal normaal gebruik kunnen blijven maken
van de Blooteweg en De Haamen, wel zal er voor de veilig-
heid een maximum snelheid worden ingesteld van 30
km/uur. Ter plaatse van de werkingang zullen borden wor-
den geplaatst met extra waarschuwing voor bouwverkeer.

Webcam
De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam,
waarvan de beelden te zien zijn op de website 
www.dehaamen.nl. 

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op
www.dehaamen.nl. Verder kunt u elke woensdag van
11.30 uur tot 13.00 uur voor vragen of informatie terecht in
de uitvoeringskeet van de aannemer Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek. Deze staat in De Haamen aan de kant
van De Oude Pastorie.

Realisatie Sportlandgoed De Haamen van start
Op zaterdag 15 maart jl. heeft wethouder Maurice Wierikx samen met burgemeester 
Ralf Krewinkel het officiële startsein gegeven voor de realisatie van Sportlandgoed De Haamen. 
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Foto: Eric Smeets
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Op woensdag 19 maart zijn de leden
van de nieuwe gemeenteraad van
Beek gekozen. Op woensdag 
26 maart jl. heeft de ‘oude’ gemeente-
raad, na onderzoek van de geloofs-
brieven, besloten de 17 nieuwe
raadsleden toe te laten als leden van
de raad. Daarna werd afscheid geno-
men van de leden van de gemeente-
raad die in de nieuwe raadsperiode
geen zitting meer hebben in de raad.
Het betrof mevrouw Josee Sobczak-
Wehrung (Progressief Beek), de
heer Rene Muurmans (Senioren 
Belang Beek), de heer Bernd Koetse
(VVD) en de heren Ben Derks en
Danny Hendrix (BBB-NDB).

In een bijzondere 
vergadering op donderdag
27 maart jl. werden de 
17 nieuwe raadsleden 
officieel geïnstalleerd.
Nieuwkomers in de 
gemeenteraad zijn Stan
Nijsten en Dany Pirson
(Progressief Beek) en
Adri Hellenbrand 
(Senioren Belang Beek).

Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

Het gemeentehuis is in mei op de volgende dagen gesloten:

• maandag 5 mei in verband met Bevrijdingsdag;
• donderdag 29 en vrijdag 30 mei in verband met Hemelvaart;

Op vrijdag 30 mei is er van 10.00 uur tot 11.00 uur een beperkte openstelling Burgerlijke Stand (uitsluitend voor aangiftes
geboorte en overlijden). U kunt op bovenstaande tijd terecht op telefoonnummer 046 43 89 217.

Gewijzigde openingstijden mei

35

Oude samenstelling gemeenteraad

Installatie nieuwe gemeenteraad
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28 april: Neerbeek

29 april: Spaubeek

30 april: Proosdijveld-Noord (het gebied begrensd door Stationstraat, Wethouder

Sangerstraat en Pr. Mauritslaan) en Europalaan en Australiëlaan

1 mei: Proosdijveld-Zuid (het gebied ten zuiden van Stationstraat en 

Maastrichterlaan en het gebied tussen Maastrichterlaan, Raadhuisstraat

en Brugstraat) en Geverik

2 mei: Centrum, gebied tussen Raadhuisstraat, Pr. Mauritslaan en 

Bourgognestraat tot en met Oude Pastorie

6 mei: Groot Genhout, Klein Genhout en Kelmond

7 mei: Buurt Op de Windhaspel, Kerkeveld en Broekhovenplan en de Brugstraat 

HOE KUNT U HELPEN?

• Parkeer uw auto indien 

mogelijk niet langs de weg

op de dag dat in uw kern

een veegronde plaatsvindt 

• Deponeer geen rommel in

de goot. Bij hevige regen-

val kunnen hierdoor goten

en kolken verstopt raken

Aankomende straatveegrondes
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Gediscrimineerd?
Melden helpt!
Uit recent onderzoek, in opdracht van 
ADV Limburg, blijkt dat maar liefst één 
op de zes inwoners van de provincie 
Limburg vorig jaar met discriminatie te 
maken heeft gehad. Opvallend is dat 
slechts een zeer gering aantal van deze 
mensen het voorval meldt. Als reden 
voor het niet melden wordt aangegeven 
dat men denkt dat melden niet helpt, 
men niet zeker weet of er sprake is van 
discriminatie of omdat men niet weet 
waar men het voorval moet melden. 

Discriminatie is het ongelijk behandelen van 

(groepen) mensen vanwege kenmerken die 

er in die situatie niet toe doen. Volgens de wet 

is het verboden om mensen te discrimineren 

vanwege hun afkomst, huidskleur, godsdienst, 

leeftijd, chronische ziekte of handicap, seksuele 

gerichtheid, nationaliteit of politieke overtuiging. 

Discriminatie is kwetsend voor degene die het 

overkomt en het kan bovendien schadelijk zijn 

voor de maatschappij. Discriminatie kan overal 

plaatsvinden en het kan iedereen overkomen. 

Wat wordt met een melding gedaan?
De consulenten van ADV Limburg nemen, indien 

gewenst, contact op met de melder om meer te 

weten te komen over het voorval. Bij een gefun-

deerd vermoeden van discriminatie is de verdere 

behandeling afhankelijk van onder meer de aard 

van de melding, juridische mogelijkheden en 

andere factoren. Soms kan ADV Limburg bemid-

delen, soms verwijzen ze door, soms helpen ze 

met het doen van aangifte bij de politie of bij het 

nemen van andere stappen zoals een oordeel 

aanvragen bij de Commissie Gelijke Behandeling. 

En soms is iemand met advies en informatie, of 

alleen een luisterend oor, al geholpen. Belangrijk 

om te weten is dat zonder toestemming van de 

melder geen stappen worden ondernomen.

Heeft melden zin?
Melden heeft altijd zin! Alleen door te melden 

kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan 

discriminatie. De meldingen geven inzicht in hoe 

en hoe vaak discriminatie voorkomt, zodat er 

doelgericht beleid ontwikkeld kan worden door 

de gemeente, de politie en de overheid om discri-

minatie te bestrijden. Door te melden helpt u niet 

alleen uzelf maar kunt u ook voorkomen dat an-

deren hetzelfde overkomt! De meldingen zijn ook 

van belang voor de inhoud en ontwikkeling van 

voorlichting- en preventieprogramma’s waarmee 

ADV Limburg zich richt op professionele en vrijwil-

lige organisaties in de Limburgse samenleving.

“Ik kreeg hulp 
bij het doen 
van aangifte.” 

Evelien werd bedreigd 
door haar buren omdat 
ze lesbisch is.

“Ik kreeg goed 
advies. Zo kon ik 
de situatie zelf 
oplossen.”

Janine kreeg geen contract-
verlenging omdat ze 
zwanger was.

“Dankzij bemidde-
ling bood mijn baas 
excuses aan en trof 
maatregelen.”

Ahmed werd beledigd 
door zijn collega’s 
vanwege zijn afkomst.

“Ik heb mijn 
verhaal kunnen 
vertellen. Echt een 
opluchting.”

Harrie werd afgewezen omdat 
hij te oud is voor een baan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur wethouder Jan Bijen op vrijdag
9 mei 2014 een afscheidsreceptie aan. Deze vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in
het gemeentehuis van Beek.

Ook u bent van harte uitgenodigd om bij deze afscheidsreceptie aanwezig te zijn!

Uitnodiging afscheidsreceptie
wethouder Jan Bijen
De heer Jan Bijen neemt na een periode van 8 jaar afscheid als
wethouder van de gemeente Beek.

Lever vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of kapotte spaarlampen in bij het
Milieupark. De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende jeugdboek
‘Schaduw over Koningsdag’. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans
op een leuk uitje voor het hele gezin. 

Bespaar grondstoffen
Recycling is heel belangrijk. Want door 
recycling behouden we de grondstoffen voor
generaties na ons. Ook komen schadelijke
stoffen niet terecht in het milieu. Kleine 
elektrische apparaten worden via Wecycle
voor meer dan 75% gerecycled. Spaarlam-
pen zelfs voor meer dan 90%. Kunststoffen,
ijzer, glas, koper: het worden na recycling
allemaal weer nieuwe grondstoffen.
Om te kunnen recyclen moeten apparaten
en spaarlampen wel apart worden 
ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per
persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo
gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling.
Samen met Wecycle wil gemeente Beek 
dit tegengaan.

Wecycle - recyclen doen we samen

Bespaar na Koningsdag met
overgebleven apparaten 
Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude spullen op de rommel-
markt. Mochten er na afloop toch nog elektrische apparaten niet
verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze later in op het
Milieupark (Breinderveldweg 16 in Schinnen). Zo zorgen we er
samen met Wecycle voor dat deze worden gerecycled.

37

De persoonsnamen zijn om 

privacyredenen gefi ngeerd.

U kunt ons ook volgen op:

 AntidiscriminatievoorzieningLimburg

 twitter.com/#!/ADVLimburg

Discriminatie 
melden:
ADV Limburg is voor (anonieme)

meldingen en vragen bereikbaar

via 043 - 3218489 of 

0900 - 2354354 (€ 0,10 p.m.) 

of via meldpunt@advlimburg.nl.

Mensen kunnen ook als getuige 

een melding doen. De hulp van ADV 

Limburg is kosteloos. Heeft u geen 

hulp nodig? Meldt ook dan het voor-

val bij ADV Limburg. Op deze manier 

ontstaat er een goed beeld van de 

aard en omvang van discriminatie 

in Limburg. Meer informatie: 

www.advlimburg.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Leven is bewegen
Tai Chi is een leuke manier van bewegen om uw 
bewegingservaring te vergroten, souplesse van gewrichten
in stand te houden, rustgevende oefeningen te leren, 
conditie en coördinatie te verbeteren, balans en harmonie
te ervaren.  Ook als u moeite heeft met slapen, ontspannen
en bewegen kunt u veel baat hebben bij Tai Chi. 

Vanaf 7 april wordt elke
maandag van 10.45 - 11.45
uur een inspirerende en 
gezellige les Tai Chi gegeven
door Sona in  een ruimte in
Woonzorgcentrum Francis-
cus in Beek. De oefeningen
zijn laagdrempelig en 
speciaal voor 55-plussers.
De kosten voor de lessen 
Tai Chi bedragen € 15 per
maand.
Zet de eerste stap en kom
vrijblijvend kennismaken. De eerste twee lessen zijn gratis. 
Meer informatie en aanmelden kan bij Sona via 
06 - 45 22 19 92. 

Beweegtuin
Zoals wellicht bekend beschikt Beek sinds vorig jaar over
een zogenaamde  Beweegtuin waarin een aantal fitness-
apparaten staan die gratis en geheel vrijblijvend gebruikt
kunnen worden door iedereen vanaf 12 jaar. Deze 
Beweegtuin bevindt zich op de binnenplaats van
Woonzorgcentrum Franciscus (het verzorgingstehuis van
Vivantes aan de Maastrichterlaan). 

De apparaten zijn de gehele dag en avond beschikbaar
voor iedereen die wat wil bewegen. De openingstijden zijn
gelijk aan de openingstijden van het verzorgingstehuis en
men kan in en uit lopen wanneer en hoe vaak men wil.

Vanaf maandag 31 maart staat het vrijwilligersteam van de

beweegtuin weer klaar om mensen te begeleiden die hulp
nodig hebben op de toestellen.
Mits het weer het toelaat zijn er
op maandag tot en met vrijdag
elke ochtend van 10.00 tot
12.00 uur twee vrijwilligers 
aanwezig om assistentie te 
verlenen (m.u.v. feestdagen).
En op maandagmiddag kunt u
tussen 15.00 en 16.00 uur extra
begeleiding krijgen van Fontys
studenten.

In het café van Huize Franciscus
en bij mooi weer op het terras is
het ook altijd gezellig om een

kopje koffie of iets anders te drinken en wat te praten met
bekenden die u er ongetwijfeld zult ontmoeten. Ook is hier
het Wijksteunpunt van de gemeente Beek gevestigd en is
er meestal wel iemand aanwezig om u antwoord te kunnen
geven op vragen inzake gemeente-aangelegenheden of u
verder te verwijzen.

Tot ziens in Beweegtuin Franciscus!

Sportintegratiedag 
Dit jaar vindt de jaarlijkse Sportintegratiedag plaats op
maandag 9 juni (tweede pinksterdag). De organisatie van
deze sportdag voor mensen met een beperking is in handen
van VV Caesar met ondersteuning van de gemeente Beek.
Diverse sportverenigingen zullen een bijdrage leveren aan
deze dag, die wordt gehouden op Sportlandgoed 
De Haamen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Een totaal overzicht
van het sport- en 
beweegaanbod voor
mensen met én 
zonder beperking 
is te vinden op
www.dehaamen.nl.

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 
Vivian Dijkstra, Verenigingsconsulent Gemeente Beek 

Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl

In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking. 
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Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een
spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan
de Molenstraat 158. 

Website
Daarnaast kunt u terecht op de website 
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl voor informatie, het laatste
nieuws en de digitale vacaturebank. 

Bent u als organisatie op zoek naar geschikte vrijwilligers?
Bel of mail voor een inschrijfformulier of meld uw klus op de
website van De Vrijwilligerscentrale-WM.
Als u vragen heeft, of het prettig vindt als de Vrijwilligers-
centrale-WM eens met u mee denkt, kunt u altijd een af-
spraak maken met de medewerker van Partners In Welzijn.

Partners in Welzijn - Vrijwilligerscentrale Beek-Schinnen-Stein
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek
Telefoonnummer: 046-428 80 60
Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

De Vrijwilligerscentrale Beek-
Schinnen-Stein is een onderdeel 
van de welzijnsinstelling Stichting
Partners in Welzijn.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale-WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die 
vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. 
Het Steunpunt 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-WM

• PR medewerker
De PR medewerker helpt mee met het schrijven van 
artikelen voor kranten en website, maakt elk jaar een
nieuwsbrief en houdt website en Facebook bij. Het is leuk
om te doen en je kunt je ei er in kwijt want eigen ideeën
worden gewaardeerd!!! (Vac.23343)

• Creatieve vrijwilligers
Ben je graag creatief bezig en vind je het geweldig om met
mensen om te gaan, dan zijn wij naar jou op zoek. Je werkt
steeds met andere vrijwilligers samen. Creatief met mensen
bezig zijn, zelf iets organiseren, helpende hand bieden en
vooral een goed, luisterend oor bieden. (Vac.32523)

• Vrijwillige Goederenvervoerder
Onze organisatie probeert mensen in een acute nood-
situatie direct te helpen. Dat doen we o.a. ook door het 
beschikbaar stellen van goederen, die men dringend nodig
heeft. Deze goederen moeten opgehaald worden bij 
mensen die er afstand van doen. (Vac.32471)

• Bestuurslid Veilig Verkeer Nederland
Werkzaamheden als bestuurslid in de breedste zin van het
woord. O.a. begeleiden bij de verkeersexamens van de
schooljeugd, assisteren bij brommerritten, theorieavonden
etc. Adviseren naar bestuursorganen m.b.t. verkeers-
situaties. (Vac. 29295)

• Zwem vrijwilliger
Voor onze organisatie zoeken we vrijwilligers die een 
dagdeel mee willen helpen met verschillende activiteiten in
zwembad De Haamen in Beek. Zwemmen is voor enkele
voor onze cliënten die hierdoor een fijne mogelijkheid 
krijgen om te kunnen ontspannen en te bewegen. 
(Vac. 32047)

Heeft u interesse in een van bovenstaande vacatures? 
Kom naar het spreekuur, kijk op de website 
“www.vrijwilligerswerk-wm.nl” of mail naar: 
vrijwilligerswerk@piw.nl.   
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WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 
GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL

WAAROM BETALEN
ALS HET GRATIS KAN?
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