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Een nieuwe editie van de
Nuutsbaeker ligt weer voor u.
Royaal gevuld met veel artikelen in
heel wat variaties.
Een naderend feestweekend van onze
Baeker Kleppermen in combinatie met het
jubilerende Burgercomité Beek.
Een ‘Blikvanger’ die u meeneemt naar
vervlogen tijden.
Uitgebreid aandacht voor de komende 4 mei herdenking na 70 jaar. Om stil van
te worden.
Er zijn handreikingen voor 50+ die zonder werk zitten. Schitterende initiatieven
vanuit het gemeenschapshuis in Neerbeek.
Natuurlijk gaan we hier niet alles opnoemen wat u nu zelf kunt gaan lezen.
Neem er de tijd voor.
Er is beslist voor iedereen de nodige interessante informatie voorhanden.
En toch …
Ja ook nu weer is niet alles geplaatst wat is ingestuurd. Vraag niet hoe dat kan.
Realiseer u eenvoudig dat we aan deadlines gebonden zijn. Te late inzendingen
kunnen niet meer worden opgenomen. Dat is jammer voor alle partijen, maar
helaas kennelijk niet te voorkomen. Of zou het wel mogelijk kunnen zijn door
gewoon goed kennis te nemen van de deadlines die telkens voor het lopende jaar
vermeld staan op bladzijde 2 links onderaan? Wij wensen u in uw vereniging of
organisatie nogmaals veel succes met goede
communicatie in uw pr-verzorging.
Beleef nu maar weer wat er allemaal in Beek geboden
wordt en herinner u weer wat reeds heeft plaats
gevonden.

De redactie wenst u weer veel leesgenot in deze
uitgave en plezier bij de beschreven activiteiten.
Wiel Heijnen, eindredactie
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HISTORISCH JUBILEREND BEEK een uniek combi 30e Europees Treffen Nachtwachters en Torenblazers en
Inleiding
Tijdens het Hemelvaartweekend 14-17 mei 2015 wordt in het centrum van Beek
het bovengenoemde combinatie-evenement georganiseerd door Nachtwacht ‘De
Baeker Kleppermen’ en de Stichting ‘Burgercomité Beek-Gundelfingen’. Gekozen
is om dit festijn te organiseren in een historisch kader, waarin de tijden van weleer
tot leven worden gebracht. Het publieksprogramma zal vooral plaatsvinden op
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei op het feestterrein rondom de St.-Martinuskerk in
Beek. Op zondagochtend 17 mei is de sfeervolle afsluiting gepland, die eveneens
voor belangstellenden toegankelijk is. Verwezen wordt naar het hierbij vermelde
programma. Reserveer dus deze dagen op Uw agenda en mis er niets van, zodat
U daar later geen spijt van heeft. Het evenement is GRATIS toegankelijk.
Uitvoerenden
De organisatoren hebben een keur van
artiesten en historische verenigingen samengebracht om bezoekers terug naar
de middeleeuwen te brengen. Dezen
komen niet alleen uit Zuid-Limburg,
maar ook uit het grensgebied van
Duitsland en België. Dit spektakel is nog
nooit in Beek en omgeving te zien geweest. Zonder compleet te zijn, stellen
wij U aan enkele groepen voor.
Die Rheinischen Ritter.
Is de verzamelnaam van ridders uit het
Rijngebied (Duitsland, België, Nederland
en Frankrijk). De thuishaven is de Eyneburg in Hergenrath (B). Zij nemen toeschouwers mee naar de Middeleeuwen,
waar de ridders ook buiten het slagveld
hun bekwaamheid met anderen etaleerden tijdens toernooien. Zij streden dan
in verschillende disciplines o.m. jacht op
het zwijn, ringsteken, appel slaan, het
Roland rijden, lanssteken en rijden te
paard door een vlammenzee. Het toernooiveld is in de Burg.Janssenstraat
tussen Brugstraat en kerk. Hun tentenkamp achter de kerk.
Datura Medievalmusic.
Deze 4persoonsformatie speelt middel-

Middeleeuwse markt.
Wordt op 15-16 mei georganiseerd
rondom de St.-Martinuskerk.
Historischer Bürgerverein und
Stadtkapelle Gundelfingen.
Bekend o.m. van hun deelname aan de
Peter Trecpoelfeesten. Beide verenigingen zullen zich tijdens de Middeleeuwse
markt presenteren en ook deelnemen
aan de Fakkelstoet op 15 mei en de
Historische Stoet op 16 mei

eeuwse muziek op podia of lopend over
het feestterrein met o.m. hoorns, schalmeien, vedel, draailier fluit, luit etc.
Liefdesliederen, drankliederen, dansmuziek enz. staan op het repertoire, dit
alles met meerstemmige zang. Ook zullen ze spelen in meewerkende horecagelegenheden in Beek-centrum.
Ganzenfanfare.
Een geweldig avontuur. Een optocht van
een tiental ganzen vrolijk stappend tussen een tamboermaitre en een trommelaar…een unieke combinatie van mens,
dier en muziek, gebaseerd op de eeuwenoude traditie van het ganzenhoeden. Kom dat zien, kom dat zien!
Vuurspektakel ‘MAGIC NIGHT
of BUBBLES & FIRE.
Dit spektakel wordt gepresenteerd door
Ron Jaluai. U ziet een pittoreske vuurdecoratie van vuurparasols. 200 bengelende vlammetjes boven de hoofden van de
toeschouwers en dat gecombineerd met
24.000 zeepbelletjes per minuut. Dit
alles begeleid met magische muziek en
uitgelicht met kleurrijke led-spots. Dit
spektakel vindt plaats op vrijdag 15 mei
2015 na afloop van de FAKKELSTOET in
een brede cirkel op het marktplein. Bij de
ingang krijgen bezoekers een magisch
‘hartjes-brilletje’ uitgereikt. De decoratie
blijft ca. 4 uur branden. Mis dit niet, want
het is eenmalig in Beek te zien.
Reincarnatus oorspronkelijke stijl.
Pas aangekondigd, dat deze beroemde
Beeker vrouwenband terug is gekeerd
naar de basis, d.w.z. naar kleinschalige,
intieme locaties met optredens waarin
middeleeuwse en Keltische instrumenten met zang het belangrijkst zijn.
Tijdens de middeleeuwse markt op 15
en 16 mei kunt U met het hernieuwde
Reincarnatus kennismaken, maar ze
zullen ook in de omgeving van de markt
zich presenteren in de meewerkende
horeca- en eetzaken.
4

Nachtwachters en Torenblazers.
Dezen zullen alom aanwezig zijn tijdens
de Middeleeuwse Markt op 15 en 16 mei
en presentaties verzorgen op de podia
en vanaf de kerktoren. Nog nooit in
voorafgaande 29 Europese Treffens
hebben zich zoveel Zunftleden aangemeld als nu in Beek. Ze nemen ook deel
aan de Fakkelstoet en de Historische
Stoet.
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- evenement in het Hemelvaartweekend 14-17 mei
n 9e lustrumviering partnerschap Beek - Stadt Gundelfingen a.d. Donau
PUBLIEKSPROGRAMMA
HEMELVAARTWEEKEND 14 T/M 17 MEI 2015
(gratis toegankelijk)
VRIJDAG 15 en ZATERDAG 16 MEI 2015
Officiële opening van de tweedaagse middeleeuwse
markt (van 13.00 – ongeveer 19.00 uur) door burgemeester
Krewinkel van Beek, tijdens welke verschillende ambachtsen kooplieden hun vaardigheden tonen en diverse waren te
koop aanbieden.

Op zaterdagmiddag een grote historische stoet, waaraan
o.m. meewerken de historische groep ‘Vrijheid Urmond’, de
historische regimenten ‘Los Rios’ uit Schinnen en ‘d’Arberg’
uit Elsloo, de groep ‘De Nachtwacht’ uit Berg & Terblijt, de
vendeliers van ‘De Landouwe’ uit Genk (B), ‘Die Rheinischen
Ritter’ , de muziekgroepen Datura, Kick ‘n’ Rush en
Reincarnatus, de historischer Bürgerverein en de Stadtkapelle
uit Gundelfingen, ook nu weer de Lichtkoningin met haar gevolg, de nachtwachters en torenblazers, enz. enz.

ZONDAG 17 MEI 2015
Om 10.15 uur in de sfeervolle St.-Martinuskerk een kerkdienst tot dankzegging en ter afsluiting van het evenement,
met bijdragen van nachtwachters en torenblazers.
Aansluitend vóór de kerk ceremoniële overdracht van de
Zunftfahne door Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ aan
de Deense nachtwachters uit Faaborg, die in 2016 het
Europees Treffen zullen organiseren. Dat zal gepaard gaan
met ‘kamerschieten’.
Daarna zal er een Frühshoppen zijn in combinatie met een
openluchtbrunch, waaraan ook geïnteresseerden kunnen
aanschuiven, die hiervoor een kaart hebben gekocht.
Na afloop van de brunch zullen de gasten afscheid nemen en
de terugreis naar hun woonplaatsen aanvaarden.
Voor de inwoners van Beek en andere aanwezigen zal er
tussen 14.00 en 18.00 uur een Spätshoppen zijn,
opgeluisterd met levende muziek.
Dankbetuiging

Op deze historische markt kunnen bezoekers kennis maken
met bijvoorbeeld een stadsomroeper, een smid, een
mandenmaker, een wever, een spinner, een touwslager enz.
Verder zal een valkenier demonstraties geven met zijn
vogels, zal een ganzenfanfare rondtrekken en zullen
aangespannen honden met karren vrachten rondbezorgen.
Verder rondtrekkende middeleeuwse muziekgroepen.
De eet- en drinklagers, die in een historische setting zijn
ingericht zijn op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur
geopend. Er kan genoten worden van diverse dranken en
traditionele gerechten, zoals huidvleisj,
bloodwoosj, sop, waffele, pannekook enz.
Er kan ook gesmuld worden van een stukje
varkensvlees, bereid aan het spit.

Dit gratis toegankelijke mammouth-evenement was niet
mogelijk zonder de royale medewerking van de gemeentebesturen van Beek en Stadt Gundelfingen a.d. Donau, de
provincie Limburg, diverse cultuurfondsen, en last but not
least: de horeca- en eetgelegenheden in Beek-centrum en de
geweldige sponsorondersteuning door het bedrijfsleven van
Beek en Omgeving. Hun logo’s en namen zullen tijdens het
evenement regelmatig als dank op een groot plasma-scherm
worden getoond. Speciale vermelding verdienen de tientallen
vrijwilligers uit allerlei verenigingen, die behulpzaam zijn om
alles in goede banen te leiden.
De organisatoren hopen, dat de inwoners van de gemeente
Beek en uit de Euregio mogen genieten van dit spectaculaire
evenement, zodat ze BELEVEN wat Beek te bieden heeft.

Op vrijdagavond een vreugdevolle fakkelstoet
door het centrum van Beek met medewerking
van nachtwachters- en torenblazers, kinderen
met zelfgemaakte nachtwachtattributen,
Historischer Bürgerverein en Stadtkapelle
Gundelfingen, leden Burgercomité BeekGundelfingen, Lichtkoningin met hofdames en
Luciacomité, diverse muziekverenigingen o.m.
Reincarnatus, Kick ‘n’Rush en Datura, vuurspuwer met afsluitend op het marktplein een
geweldig vuurspektakel.
5
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Maandag 27 april 2015 Koningsdag!
MIDDAGPROGRAMMA
(van 13.00 tot 16.00 uur)
voor jong en oud.
Het middagprogramma staat in het
teken van sport, spel en entertainment
voor iedereen.

Naast de gebruikelijke vrijmarkt, het
springkussen en de pannakooi voor de
kinderen zijn er dit jaar vier leuke workshops en is er een honkbalactiviteit.
Ook dit jaar hebben wij de beschikking
over een mooi groot podium. Jullie worden allemaal uitgenodigd om deel te
nemen aan BAEK GOT TALENT!
Wil je een liedje zingen, bespeel je een
instrument of wil je een dansje doen, alleen of met een groepje, een goochelact, of misschien kan jouw huisdier een
kunstje? Alles is mogelijk.
Pappa’s, mamma’s, oudere broers en
zusjes, iedereen is welkom.
Een deskundige vakjury zal jullie optreden beoordelen en de winnaar krijgt uiteraard een mooie prijs.
Het zou natuurlijk leuk zijn als je het
optreden doet in gepaste kleding...
oranje – rood - wit – blauw….
Er worden vier workshops
aangeboden.
Om aan de 4 workshops deel te kunnen
nemen vragen wij een bijdrage van
€ 5,00 (deelnamekaarten te koop in de
witte tent van de organisatie)

Voor de echte mannen is er weer een
wedstrijd precisie hout zagen.
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor
een lekker ijsje, drankje en een hartige
hap. Kortom veel leuke attracties voor
jong en oud.
Samenvatting middagactiviteiten:
• Springkussen
• Kindervrijmarkt
• Pannakooi
• Honkbalactiviteit
• Ballonnenwedstrijd
• Workshop cupcakes
• Workshop Kleppermen
• Workshop Harambee
• Knutsel workshop
• Schminken
• Tombola
• Wedstrijd hout zagen
Terrassen, buffetten en catering de
gehele middag en avond open!!
NAMIDDAGPROGRAMMA:
Van 16.00 tot 18.00 uur
treedt BATON ROUGE op!

Riny Muller • Bloemwerk, Decoratie en Cadeaus
Wat doen wij:
• Geven van gezellige en
leerzame workshops
bloemdecoratie
• Verkoop van leuke
cadeaus en cadeau
artikelen zoals kransen,
bloemstukken, byoux,
shawls devotiekaarsen
en nog veel meer moois.
Wilt u oude meubeltjes/uw interieur
een nieuw leven geven?

Welkom op donderdag en vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.
Andere tijden
op afspraak.
Altijd gratis koffie.
Kijk voor informatie
over workshops op
www.rinymuller.nl

Nieuw:
Op veler verzoek geven wij ook
(woensdag-middag)

workshops voor kinderen
leuk als verjaardagsfeestje.
Wij maken ook bloemwerk
op bestelling.
Geheel in overleg
met de aanvrager
en voor iedere beurs.

Wij kunnen tips geven over het gebruik van
krijtverf- kalkverf.
Oude meubeltjes kunnen wij voor u verven in
prachtige nostalgische kleuren.

Riny Muller • DFA gediplomeerd
Tel.: 06 - 818 123 90 / 046 - 204 42 95
6

Riny

riny@rinymuller.nl www.rinymuller.nl
Cortenpad 1 - 6191 WJ Beek
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11de Editie QueensParade Beek!
AVONDPROGRAMMA:
Uiteraard vindt er ook weer de
Queensparade plaats in Beek waaraan
kinderen kunnen deelnemen met versierde fietsen, skelters, bolderwagens
enz.

Deelnemers moeten wel zelfstandig
kunnen fietsen (bolderwagens met behulp van ouders!).
Kinderen die niet kunnen fietsen of het
tempo van de parade niet kunnen volgen blijven op de markt. Ben je niet in de
gelegenheid om ’s middags een startnummer op te halen, dan mag je wel
meefietsen, echter kun je niet in de prijzen vallen.
Vanaf 19.00 uur zal het centrum van
Beek een bonte stoet van kleur en geluid zijn!

Verkleed je als koning of koningin en
maak kans op een prijs.
Er zijn 2 categorieën, een van 5 t/m 8
jaar en een van 9 t/m 12 jaar.
De kinderen zijn welkom vanaf 18.30
uur, maar moeten uiterlijk om 18.45 uur
aanwezig zijn op de Markt met de versierde fiets, skelter of ander voertuig.
Inschrijven kan alleen op de markt tijdens het middagprogramma tussen
13.00 en 15.30 uur. Iedereen die inschrijft krijgt dan een gratis startnummer. Tussen 18.30 en 18.45 uur worden
de kinderen beoordeeld door een jury.

Wij vragen onze bezoekers om vooral
mee te doen aan de collecte. Zeker in
deze tijd is het voor de organisatie een
welkome aanvulling op het toch altijd
weer krappe budget!

Kinderen met versierde voertuigen en/of
verkleed als koning/koningin trekken,
onder begeleiding van de organisatie,
samen met diverse muziekkorpsen en
ander groepen door de straten van Beek
in een prachtige StreetParade.
De volgende topkorpsen zijn te
bewonderen tijdens de taptoe:
- Drumfanfare en Majorettekorps
Irene/Lucia uit Beek;
- Showband Wilhelmina uit
Sleeuwijk met 2 optredens;
- Showband DOS uit Ulrum.
De afsluiting is als vanouds met een
schitterend vuurwerk.

Al met al bevat deze Koningsdag
een goed gevuld programma van
13.00 uur tot circa 22.00 uur!!!

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
- diverse massages
microdermabrasie
- harsen/waxen
mesotherapie (zonder naalden)
- (bruids)make-up
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
7
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Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Uitnodiging Dodenherdenking
maandag 4 mei 2015
in het ASTA Cultuurcentrum
aan de Markt in Beek
Ik ben het kind van de oorlog
"Op de kraamafdeling ligt een baby van
negen maanden. Is een aantal maanden geleden als strafgeval hier binnengekomen,
opgepakt door de politie in de een of andere kliniek. Niemand weet wie of waar haar
ouders zijn. De andere baby's stonden allemaal in kinderwagens in de buitenlucht,
maar zij moest binnenblijven; zij was immers een strafgeval."
Dat schreef Etty Hillesum in haar allerlaatste
brief aan een vriendin vanuit Westerbork,
drie dagen vóór haar eigen deportatie naar Auschwitz. Een
baby als strafgeval, als ‘schuldige’, maar vooral als het meest
kwetsbare slachtoffer.
In moderne oorlogen zijn kinderen de meest tragische slachtoffers. En zij worden ook opgeleid tot strijders en tot moordenaars. Kindsoldaten begaan de vreselijkste misdaden. Zij zijn
daders en slachtoffers tegelijk.
Oorlog brengt een omkering van goed en kwaad. Gewone
mensen hebben in zichzelf de mogelijkheid om helden, lafaards en moordenaars te worden. Zij worden slachtoffers of
daders of allebei tegelijk. Vooral kinderen kunnen worden
geïndoctrineerd, gekneed en gedwongen. Zij zijn hierdoor de
meest kwetsbare slachtoffers, maar kunnen ook de meest gewillige daders worden.
Op 4 mei 2015 is het zeventig jaar geleden dat Nederland en
Europa werden bevrijd van het nationaal-socialisme. Wij herdenken de slachtoffers. Dit jaar geven wij tijdens de
Dodenherdenking vooral aandacht aan kinderen. Wij realiseren ons dat oorlog juist hen van hun menselijkheid en zelfs van
hun leven kan beroven. Tienduizenden kinderen werden in
koelen bloede vermoord. Miljoenen kinderen, overal ter wereld, sterven door oorlog en de honger die daarvan het gevolg
is. Kindsoldaten laten zien hoe een samenleving soms bereid

is om zelfs zijn eigen kinderen te offeren. Ton van Reen zal dit
thema uitwerken. Hij is een bekend Limburgs auteur, onder
meer van jeugdboeken en van oorlogsromans.
Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op maandag 4 mei om
18.45 uur in het Astatheater op de Markt in Beek.
Door uw komst geeft u te kennen dat u de morele waarden en
de menselijkheid wilt beschermen. Dat u zich ook verantwoordelijk voelt dat kinderen kunnen leven, leren en spelen. U geeft
te kennen dat kinderen niet moeten vechten. Niet tegen zogenaamde vijanden, en evenmin voor hun leven. Geen kind meer
het kind van de rekening, het kind van de oorlog.

Programma maanagavond 4 mei 2015
Let op! De herdenking zal plaatsvinden 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 “Ik ben een kind van
de oorlog”, met medewerking van:
De Heer Ton van Reen, auteur,
Een vertegenwoordiger van de Stichting
Veteranen Beek,
Kinderen van Openbare Basischool De Kring uit
Beek,
“Celtic Strings” Een ensemble van violisten van de
Muziekschool Artamuse onder leiding van de heer
Reinder Eggen.
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 oorlogsslachtoffers 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.

STADSFIETS - KINDERFIETS
HYBRIDE - TOURFIETS
ELECTROFIETS - (E-BIKE)
RACE - MOUNTAINBIKE
VAN BAND PLAKKEN
TOT GROTE BEURT VAKKUNDIG GEREPAREERD
Aan het Beeker Kruis 7 I 6191 LD Beek I Tel. 06 - 838 959 67 I E-mail: rk.smeets@ziggo.nl I cycleandride@hotmail.com
Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 20.00 uur - zaterdag van 9.00 - 13.00 uur. Andere dagen of tijdstip kan op afspraak
8
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Liberation Route door Beek vertelt het verhaal over de Kloostersteeg
Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale
herdenkingsroute door Europa. Plaatselijk kunnen mensen via
‘luisterstenen’ kennis maken met belangrijke gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden. Ook Beek wordt op deze route aangesloten. In overleg
met de gemeente Beek en het Eyewitnessmuseum van Beek is besloten
dat in Beek de gebeurtenissen worden verteld die plaatsvonden in het
nog steeds bestaande huisje Kloostersteeg 3 in Beek.
Het hele verhaal op de luistersteen
van de Liberation Route
17 september 1944. De eerste Amerikaanse tank van de divisie Hell on
Wheels rijdt de steile Adsteeg af en dendert Beek binnen. Beek is bevrijd na een
bezetting van vier jaar en vier maanden.
Enkele uren later zijn mensen in Beek
getuige van een vreemd schouwspel op
de Rijksweg. Een bleke jongeman danst
over de straat, gevolgd door een steeds
in omvang toenemende stoet jongeren.
In de glanzende lange zwarte haren van
de danser is een reuzengrote oranje strik
bevestigd. Hij wordt het middelpunt van
een spontaan feest. Het is Franz
Kanarek, een joodse jongen. Op 25 augustus 1942 had hij zich, evenals de
meeste andere joden uit Limburg, moeten melden in een schoolgebouw in
Maastricht, zogenaamd om gekeurd te
worden voor arbeidsverruimende maatregelen in het oosten. Nadat een veldwachter hem persoonlijk een dag eerder
de dwingende ‘Oproeping’ hiertoe had
overhandigd, was hij spoorloos verdwenen uit Beek. Hij had een afscheidbrief
achtergelaten voor zijn ouders, dat hij
naar Zwitserland was gevlucht. In werkelijkheid had een groep vrienden voor
hem hals over kop een schuilplaats ingericht op de zolder van Sigarenfabriek
Hennekens, honderd meter van zijn
huis. Daar had hij 25 maanden verbleven. Hij had gezworen dat er geen
schaar aan zijn haren zou komen tot hij

weer vrij in Beek over straat kon lopen.
Daarom golfden zijn zwarte haren tot
aan zijn taille.
Het dorp dat hij terugzag, was niet meer
hetzelfde Beek als vóór zijn onderduik.
Bij het grote bombardement van 5 oktober 1942 door de RAF betreurde het
buurdorp Geleen tachtig dodelijke
slachtoffers. In Beek was slechts één
dode, maar veel gebouwen in het centrum waren vernield of beschadigd. Tien
van de 26 joodse inwoners van Beek,
allen goede bekenden van Franz, waren
weggevoerd en kwamen niet meer terug.
Een paar maanden vóór de bevrijding
had zich nog iets bijzonders afgespeeld.
In de schaduw van de jodenvervolging

hadden de nazi’s ook maatregelen genomen tegen een andere groep mensen:
de Sinti. Men noemde hen zigeuners. In
de eerste jaren van de oorlog werden zij
vooral gediscrimineerd door de
Nederlandse overheid omdat zij asociaal of crimineel heetten te zijn. In het
midden van 1943 hadden de Duitsers de
vervolging overgenomen. Vanaf 3 augustus hadden alle woonwagenbewoners een trekverbod gekregen.
De grote familie Franz, een Sinti-gezin,
was goed bekend in Beek. Het gezin
verdiende de kost met muziek maken op
kermissen, met het geven van voorstellingen met een marionettentheater en
met handel in paarden en garnituren.
Johann Franz had zich, toen het trekverbod inging, aanvankelijk gedwongen
gevestigd op het verzamelkamp van
Maastricht. Maar door zijn vriendschap
met de Beekse taxi-ondernemer Demandt kon hij een vergunning bemachtigen om met zijn luxe woonwagen een
standplaats in te nemen in een weilandje achter de Martinuskerk in Beek, aan
de Stegen. In de woonwagen woonden
het oudere echtpaar Franz-Rosel samen
met zeven volwassen kinderen. De oudste zoon Mannela was getrouwd. Hij
verliet zijn woonwagen, en ging met
vrouw en twee jonge kinderen inwonen
bij de ouders van zijn vrouw, in een klein
huis in de Kloostersteeg in Beek.
Ondertussen hadden zigeuners een
plaats gekregen in het racistische wereldbeeld van de nazi’s. Zij waren mensen van een minderwaardig ras. De jodenvervolging was grotendeels afgerond. Reichsführer-SS Heinrich Himmler
vaardigde het Auschwitz-erlass uit,
waarin hij opdracht gaf alle zigeuners
over te brengen naar een speciale afdeling van het vernietigingskamp Ausch-
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wagon, die was gekoppeld achter een
gewone personentrein. In Zwolle kwamen ook enkele andere zigeuners bij
hen in de wagon, die werd losgekoppeld, en vervolgens aangehaakt aan een
speciale trein naar Westerbork.

witz-Birkenau, het Zigeunerlager. Omdat
niet op voorhand duidelijk was wie naar
ras als zigeuner moest worden beschouwd, kregen burgemeesters en politiecommandanten op 15 mei 1944 opdracht een onderzoek in te stellen:
“namens den Befehlhaber der SIPO
draag ik u op, bedektelijk vóór 15 mei
1944 12 uu een opgave samen te stellen
van alle leden der zigeunerfamilies, ook
kinderen, die zich in Uw bewakingsgebied
ophouden of wonen, ook in logementen
en dergelijken.” De burgemeester moest
bepalen wie zigeuner was. Burgemeester
August Regout van Beek inventariseerde
tien zigeuners in zijn gemeente. Een dag
later kwam het telegram dat opdracht gaf
de zigeuners te arresteren en over te
brengen naar Westerbork.
Er vond in heel Nederland in de nacht
van 16 mei een razzia plaats op zigeuners. Burgemeester Regout gelastte
twee lokale politiemensen om de tien
Beekse zigeuners te arresteren. Om vier
uur in de nacht zetten die het weitje aan
de Stegen af met een rol prikkeldraad Zij
dwongen de negen uit hun slaap gestoorde mensen mee te gaan naar het
politiebureau. Daar werden zij geregistreerd. Onder geleide van de twee politiemensen werden zij vervolgens per gewone lijnbus naar station Sittard
gebracht. Van Sittard naar Zwolle zaten
zij met hun bewakers in een gesloten

10

Een half uur na de arrestatie van het
gezin in de woonwagen werd er op de
deur gebonsd bij het huis waar zoon
Mannela Franz verbleef. Zijn vrouw
Agnes vertelde na de oorlog wat er toen
gebeurde:
“We lagen in bed, en opeens werd er op
de deur gebonsd. Echt gebonsd! Ze riepen zoiets als ‘Polizei!’ Mijn vader ging
het eerst naar beneden, en toen ik en
mijn zus. Ik deed de deur open, en daar
stonden twee polities. Toen zeiden ze direct: ‘Wij komen Joseph (Joseph was de
Christelijke doopnaam van Mannela) ophalen.’ Ik zeg: ‘moet hij wat meenemen?’
Hij mocht niks van levensmiddelen meenemen, alleen wat ondergoed. Ik wou ze
aan de praat houden. Ik zei tegen mijn
zus; ‘ga hem even helpen daarboven. En
toen knipoogde ik even naar haar wat ik
bedoelde. Toen ging zij naar boven toe.
Mijn vader had daar zo’n paardenlijn. Wij
hadden paarden gehad. En boven hadden we een raampje. Daardoorheen
heeft mijn zus mijn man laten zakken. Hij
kwam terecht op een ander dak. Hij is er
zo in zijn pyjama en op zijn sokken tussenuit gegaan. Hij had hier een vriend;
Chris heette die. Die heeft hem over de
Maas naar België geholpen.”
Mannela ging met een geleende fiets en
geleende kleren naar Roggel en vond
daar de rest van de oorlog een veilige
schuilplaats bij de eveneens ondergedoken oom van zijn vrouw, Frits Linke. Dat
was heel bijzonder. Frits werd zelf bedreigd met de dood. Hij had de Duitse
nationaliteit. Hij had tot 1942 gewoond
op de zolder van Kloostersteeg 3. Na de
Duitse inval was hij ingelijfd in de
Wehrmacht. Tijdens zijn eerste verlof in

Beek was hij echter gedeserteerd en ondergedoken in Roggel, in een plaggenhut in de onherbergzame Peel. Daar
voegde in mei 1944 Mannela zich bij
hem. Een ter dood veroordeelde Duitser
redde het leven van een eveneens ter
dood veroordeelde zigeuner!
De negen andere leden van het gezin
Franz werden, samen met 236 andere
zigeuners op 19 mei vanuit Westerbork
naar Auschwitz vervoerd. Onder hen
was ook het meisje Settela Steinbach,
geboren in Buchten. Van deze groep
overleefden 31 jonge sterke jongens en
meisjes de verschrikkingen van de kampen. Drie van de overlevenden waren
leden van het gezin Franz. Maar een
echte bevrijding was het voor hen niet.
Zij moesten verder leven met het besef
dat hun familie was uitgemoord. En ook
de vooroorlogse discriminatie van mensen uit een woonwagen was niet ineens
verleden tijd.
Beek was bevrijd. Beek vierde feest,
maar voor velen met pijn in het hart.

Frits Linke in uniform van de
Wehrmacht, zoals geleverd door zijn
kleinzoon Tim Linke uit Roermond.
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In memoriam
Mady Franz
Ze was 16 jaar oud, toen ze op 16 mei 1944
in Beek werd gearresteerd door twee Beekse
politieagenten.
Haar misdaad was dat zij was geboren in een
‘zigeuner’-familie.
Zij overleed 21 november 2014.
Samen met het hele gezin, dat woonde in een woonwagen aan de Stegen, werd zij afgeleverd in Kamp
Westerbork. Vandaar werd zij gedeporteerd naar
Auschwitz-Birkenau. Het getatoeëerde nummer op
haar arm zou daaraan een levenslange herinnering
blijven. Met 5000 andere Sinti verbleef zij in het
Zigeunerlager. Op 31 juli werd zij overgebracht naar
het basiskamp Stammlager Auschwitz I.
Op 3 augustus ging zij met honderden andere zigeunervrouwen, onder wie haar moeder en twee zusjes,
naar het concentratiekamp Ravensbrück en daarna
naar Wolkenburg, een Nebenlager van het kamp
Flossenburg. Zij werkte daar in een munitiefabriek.
Haar moeder en oudste zus Buntla overleden hier.
Mady en haar zusje Zulla overleefden de verschrikkingen van dit kamp en de daarop volgende ‘Dodenmars’
voor de Russische bevrijders uit.
Uiteindelijk belandden Zulla en Mady in een trein, die
hen, samen met tweeduizend Hongaarse joden, naar
Dachau moest brengen. De trein bereikte zijn bestemming echter niet. Hij werd gebombardeerd door de
Amerikanen, waarna de Duitse bewakers vluchtten en
boeren uit de omgeving de opgesloten gevangenen
konden bevrijden.
Mady was eind mei 1945 terug in Limburg, vermagerd
en ziek. Zij werd maandenlang verpleegd wegens tuberculose in het sanatorium in Vaals.
Maar de nazi’s hadden haar niet klein gekregen. Zij
vatte de draad van het leven weer op en werd gelukkig. Ondanks de verschrikkingen van haar gestolen
jeugd bleef zij een milde vrouw, een lieve moeder en
oma. Op het einde van haar leven werd haar bijzondere geschiedenis bekend en erkend. In Beek kreeg haar
familie een klein monument op de plaats waar de
woonwagen had gestaan. Zij vertelde zelf aan de kinderen van OBS De Kring haar verhaal. Een uitvoerig interview met haar werd op DVD opgenomen. Op 4 mei
2013 legde zij, samen met Koning Willem-Alexander,
een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Zij
was het middelpunt van een expositie in het herinneringscentrum Westerbork. In mei 2014 legde zij in
Beek een krans wegens het feit dat het zeventig jaar
was geleden dat zij en haar familie uit Beek werden
weggevoerd.
Toen was haar leven klaar. Op 21 november 2014
overleed Mady Driessen-Franz te midden van haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij was
een tevreden vrouw, die ook anderen het leven gunde.
Haar laatste beslissing was het afstaan van organen
voor transplantatie.
Mady, wij hebben heel veel bewondering voor jou.

Wat doet een oorlog
met een kind?
Een kind hoort in zijn jeugd gelukkig te zijn, te leren, te spelen en
een rugzak vol ervaringen op te doen voor zijn verdere leven. Bij
alle avonturen en ondeugendheden, en gevormd door correcties
van volwassenen, moet één gevoel steeds recht overeind blijven:
de wereld om mij heen is veilig en de mensen zijn te vertrouwen.
Hoe anders is dat als een kind opgroeit in een tijd van oorlog, onderdrukking of honger. Dan is de wereld één grote bedreiging. De
politie kan je werkelijk arresteren en zelfs laten doden. De omgeving is ook vol vijanden die het liefst moeten worden uit de weg geruimd. Als je ruzie hebt met een ander kind kun je hem verraden,
zodat hij wordt gearresteerd. Je bent overgeleverd aan de macht
van anderen en je hebt macht over anderen.
Kinderen zijn op veel manieren de eerste slachtoffers van een oorlog. Zij vallen ten prooi aan oorlogsgeweld, honger en ziekte.
Vijftienduizend kinderen zijn in Nederland vermoord om geen andere reden dan dat zij waren geboren als jood of als ‘zigeuner’. Het
jongste slachtoffer van de Holocaust in Limburg, Margaretha
Pommee, was een zigeunermeisje uit Venlo van twee maanden
oud. Joden die als kind de oorlog wilden overleven, moesten zich
jarenlang schuilhouden in een huis zonder hun ouders. Oudere kinderen namen in de harde werkelijkheid van de oorlog over, met
haar bikkelharde recht van de sterkste.
Het meest gruwelijke gevolg van oorlogen in veel landen is het verschijnsel kindsoldaten. In steeds meer landen met etnische conflicten worden kinderen misbruikt als willige strijders. Zij zijn op een
cynische manier dader en slachtoffer tegelijk. Zij moorden om te
leven. Velen van hen overleven dat niet. Als ze wel overleven is een
normaal leven in een normale samenleving vrijwel onmogelijk geworden.
Auteur Ton van Reen heeft veel
boeken, romans en novellen, geschreven voor volwassenen en voor
kinderen. Ook boeken over kinderen
in een oorlog.
Bekende titels zijn ‘Gestolen jeugd’
en ‘Concert voor de Führer’.
Hij is ook de initiatiefnemer van
Stichting Lalibela.
Al vijftien jaar bestrijdt deze
Stichting de armoede in het door
oorlog en burgeroorlog geteisterde
Ethiopische stadje Lalibela.
Honderden mensen (jong en oud)
worden gesteund met veel verschillende projecten. De activiteiten van de stichting werpen hun vruchten af.
Alle kinderen kunnen naar school, ook de gehandicapten. Tal van
kinderen hebben zo een beroep geleerd en zijn aan het werk.
Daarnaast hebben veel families met hun hulp eigen middelen van
bestaan opgebouwd. (giro 011 99 81 912 tnv Stichting Lalibela,
Helden)
Dat is de reden dat de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Ton van Reen heeft gevraagd om op 4 mei de herdenkingsrede uit
te spreken.
Hij vormt een schakel tussen de gestolen jeugd van veel kinderen
in de Tweede Wereldoorlog en de gestolen jeugd van veel kinderen
in huidige oorlogsgebieden.
11
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Ben je 50+ en werkloos? Kom naar 50+Actief!
Vanaf vrijdag 3 april 2015.
Iedere vrijdagochtend onder het genot van een kopje
koffie samen ervaringen uitwisselen in het gemeenschapshuis te Neerbeek van 10.00 tot 12.00 uur.
Werkloos worden na je vijftigste heeft een grote impact.
Misschien is er in eerste instantie een fijn gevoel. Lekker thuis,
leuke dingen doen, achterstallige klusjes en meer tijd voor jezelf. Langzaam maar zeker (bij de een sneller dan bij de ander)
ga je jezelf vragen stellen. Wat is het doel in mijn leven, wie
ben ik nog? Wellicht heb je een fijn huis, een gezin en vrienden. Toch voel je eenzaamheid. Kontakten met oud-collega’s
verdwijnen uiteindelijk. En ondanks dat het “begrijpelijk” is
voel je je toch alleen. Je begint jezelf tegen te komen.
Wat doe je daarmee? Sommige krijgen lichamelijke
klachten, worden depressief. De ene dag voel je
je vol energie en de andere dag denk je waarom sta ik eigenlijk op.

Waarom zouden we gevoelens en ervaringen
niet gaan delen?
• ervaringen uitwisselen over wat werkloos zijn met je doet,
waar loop je tegen aan
• sollicitaties uitwisselen en ervaringen delen over sollicitatiegesprekken
• info delen of info zoeken over bijv. pensioenen, uitkeringen,
politiek, wat speelt er op de arbeidsmarkt
• ouderen in de gemeente helpen met kleine klusjes in huis,
een boodschap doen of een wandelingetje maken. Zaken
waar de reguliere zorg niet aan toe komt
• samen sporten
Samen kunnen we dingen ondernemen en wat we
doen bepalen we zelf!

Interesse en/of vragen:
Er wordt momenteel, ook van overheidswege, veel aandacht besteed
aan werkloze jongeren, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Deze groepen verdienen zeer zeker de aandacht, maar waar zijn de 50 plussers?
Als 50+ werkloze merk ik dat de jonge
oudere werkloze in de leeftijd van 50
tot 65 een vergeten groep is.

50

Sylvie Gulikers 06-38327138
Mail: sylviegulikers@ziggo.nl
Olga Wewengkang 06-22135968
Mail: info@centrumweng.nl

+

Bezoek adres: Gemeenschapshuis
Neerbeek Laurentiusstraat 44a,
6191EV Neerbeek

Actief

I.s.m. activiteitencentrum WenG, OZO
(ozodoeikmee) en Gemeente Beek

Een vergeten groep waar zo veel werkervaring, levenservaring en kracht in zit.

NIEUW IN ONZE PRAKTIJK!
alleen of gecombineerd met
shockwavetherapie
Zeer effectief bij:
Rug- en nekklachten
Hoofdpijn/migraine
Schouderpijn
Hielspoor/achillespeesklacht
Tennis/golfarm
Pijnlijke slijmbeurzen
Slecht helende wonden
Pijn heup

Let op: geen bijdragen eigen risico.

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl
12

Langweide 35
De Leesakker 24

www.myopain.nl

046-4862857
040-2217188

info@sian.nl
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Verhuizing OBS De Kring naar Genhout
in voorbereiding met leerlingen, teams, ouders en partners
De voorbereidingen voor de verhuizing van openbare basisschool De
Kring uit Beek naar het gebouw van de sluitende St. Hubertusschool in
Genhout zijn in volle gang. Tot verhuizing is vorig jaar besloten in samenspraak met onder andere MR en ouders van De Kring en van de St.
Hubertusschool, en met de gemeente Beek. Op dit moment is de verwachting dat circa 150 leerlingen in augustus 2015 ‘op de berg’ in
Genhout zullen starten.
Dit leerlingenaantal is een realistische
inschatting op basis van daadwerkelijk
aangemelde leerlingen. Voordat het definitieve besluit was genomen, is vorig
jaar een peiling onder ouders gehouden,
waarin duidelijk werd dat het overgrote
deel van de ouders van zowel basisschool St. Hubertus als De Kring een
verhuizing wenselijk vonden. Daarop
hebben de MR’en van beide scholen
met het plan ingestemd. Gedurende dit
schooljaar zijn de teams gezamenlijk
aan de slag gegaan om elkaar nader te
leren kennen en de onderwijsconcepten
op elkaar af te stemmen.
Ook is er overleg met de gemeente
Beek, die zorgdraagt voor het busvervoer naar Genhout.
Kindpartners
Inmiddels is ook bekend welke kindpartners het schoolteam in Genhout zullen

komen versterken: kinderopvang stichting Ubbeltje en peuterspeelzaalwerk
Beek. Zij hebben een enquête gehouden
bij de ouders van beide basisscholen.
Daarin is geïnventariseerd hoeveel kinderen gebruik gaan maken van de kindvoorzieningen en op basis daarvan hebben beide organisaties aangegeven, die
voorzieningen vorm en inhoud te willen
geven.

Genhout blijven. Ook voldoet De Kring
straks, inclusief overstappende leerlingen van de sluitende St. Hubertusschool, aan de leerlingennorm.
De dalende leerlingenaantallen overal in
Limburg zijn een rechtstreeks gevolg
van de bevolkingskrimp. Ingrijpen is op
veel plekken noodzakelijk omdat het in
stand houden van veel, deels leegstaande onderwijslocaties ten koste gaat van
de onderwijskwaliteit.

Behoud onderwijskwaliteit
Schoolaanbod Beek
Stichting Kindante heeft het scenario
van verhuizing in 2014 voorgelegd aan
ouders, MR’en en teams, als oplossing
voor de dalende leerlingenaantallen.
Bij zowel De Kring als St. Hubertus zijn
de leerlingenaantallen zodanig laag dat
zij elk afzonderlijk onder de landelijk
vastgestelde normen komen.
Door de verhuizing van OBS De Kring
kan er toch een onderwijslocatie in

OBS de Kring is de enige openbare
school in de gemeente Beek.
De overige scholen in de gemeente
hebben een katholieke denominatie: de
basisscholen St. Martinus en Catharina
Labouré in de kern Beek, basisschool
Spaubeek in Spaubeek en basisschool
De Bron in Neerbeek.

Thema concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een spreuk die bij
de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek toepasselijk is.
Onder de titel ‘Caecilia Proms, Symphony meets Pop’ zal de
Harmonie op zaterdagavond 25 april a.s. haar
jaarlijkse themaconcert verzorgen.
De lead van dit concert ligt bij de
jeugdmuzikanten van de Harmonie.
Zij hebben zelf invulling gegeven
aan muziek, uitvoering en presentatie.
De Harmonie zal u dit jaar verrassen met een modern, populair programma waarbij, na
een korte klassieke introductie,
bekende popmuziek ten gehore
wordt gebracht.
Denk hierbij o.a. aan Coldplay, Bon
Jovi, en Stevie Wonder.
Tijdens het concert zal de Harmonie worden ondersteund door een echte popband met
zanger. Daarnaast zal ook de dansschool van Rick Schmitz
een aantal nummers voorzien van dans.
De muzikale leiding van de avond is in handen van dirigent
Ben Essers.

Het belooft een geweldig en spectaculair concert te worden in
een sfeervol Asta cultuurcentrum. Dit mag u niet missen.
Ook hopen wij natuurlijk dat veel jongeren de weg naar
de Asta weten te vinden.
Het concert vindt dus plaats
op zaterdag 25 april a.s.
om 20.15 uur a.s. in het
Asta cultuurcentrum
aan de Markt in Beek.
Entree volwassen € 7.50
en jeugd € 5.00.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij
schoenhandel Hoedemakers
Markt 22 Beek, Elektro
Lemmens
Burg. Janssenstraat 14a Beek en het
Asta cultuurcentrum Beek.
Voor verdere inlichtingen Sef Mullens tel. 046-4376703.
Beleefd uitnodigend ‘de jeugd’
van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek.
13
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Verzamelaar Jo Hoedemakers
Wie herinnert zich nog de serie “ de hemelpaort”, uitgezonden in 2007? Het
verhaal speelde zich af in het café de
Hemelpaort, gelegen in het fictieve dorp
Elsenrade. De opnames vonden plaats
in Beek. Jo mag zich de bezitter noemen
van een van de vier plaatsnaamborden
van Elsenrade. Dit bord werd hem uit
handen van de Burgemeester overhandigd en behoort sindsdien tot een van
de pronkstukken uit zijn verzameling.

Baekenaer Jo Hoedemakers, is getrouwd met Erna heeft 3 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen en is een rasechte Pottentoat. Jo staat bekend als
verzamelaar van spullen over Beek.
Volgens Jo is het allemaal “ouwe zooi”.
In het kader van de Blikvanger vroeg ik
hem of ik eens naar zijn “ouwe zooi”
mocht komen kijken.
En dat heb ik gewéten. Ik dacht “even”
naar een paar spullen kijken, daarbij een
kort verhaaltje van Jo en Klaar is Kees.
De verzameling van Jo bleek namelijk
helemaal geen zooi te zijn en ook niet uit
maar een paar spullen te bestaan.
Jo legt uit dat op alles wat hij verzamelt
de naam Beek moet staan. Als het er
niet op staat moet het heel duidelijk zijn
dat het uit Beek afkomstig is. Met Beek
bedoelt hij de Gemeente Beek, dus ook
de bijbehorende kerkdorpen. Maar uitgangspunt is “Beek”.

In 2004 is Jo zelf ook op TV te zien geweest. In het destijds populaire L1 TV
programma Goud Zoeken met José. In
dit programma bezocht taxateur José
de Goede Limburgers die iets verzamelen. Met als centrale vraag: Waarom verzamelt iemand iets? José de Goede
ging ook met Jo op pad. Op zoek naar
dat ene ontbrekende stukje voor zijn
verzameling.

Stamboomonderzoek. Jo vertelt dat hij
op 18 jarige leeftijd het Rijksarchief is
ingedoken.
“In mijn zoektocht ben ik nu in Geleen in
de Groenstraat beland. Deze straat ligt
er al vanaf 1600. Daar liggen mijn wortels. In het kadaster zoek ik naar woningen en gronden in Geleen van mijn familie. Ik ga niet zoeken wie wanneer de
grond of woningen heeft gekregen. Dan
ga je te ver, dat is ondoenlijk. Er ligt wel
nog een stuk van de boerderij die er al
vanaf 1600 ligt. Ik ben tot 1605 terug gegaan, maar dan stopt het. Veel informatie is verbrand in de oorlog of weggegooid.
Ik zit nu op 17.000 nazaten die allemaal
in de computer staan. Als ik het tegenkom dan vermeld ik ook wat ze hebben
gedaan in het verleden.
Het is veel werk, maar je moet op tijd
beginnen. Als je na je pensioen begint
red je het waarschijnlijk niet. Ik ben er nu
meer dan 30 jaar mee bezig.”
Met het verzamelen van spullen over
Beek is Jo een jaar of 20 bezig.
Inmiddels is er een gedeelte van de zolder en een complete slaapkamer vrij gemaakt voor de verzameling van Jo.

Hoe is deze verzamelwoede ooit
begonnen?
De verzamelwoede is begonnen met

Met ALLES bedoelt
Jo letterlijk alles. Van
een oude putdeksel,
de oude buskaartjes
van de E.B.A.D, een
flesje citroen genever
van Smeets tot de
luciferdoosjes uit de
(niet meer bestaande) cafe’s in Beek.

Een hele kamer vol met mappen, ordners en volle laden. En alles netjes geordend.
Draagzakken, kassabonnen, oude logos
van bedrijven en fabrieken zoals
Sanders sigarenfabriek, een APV uit
1905 of een oude rekening uit 1890 van
Boek-en papierhandel Lemmens aan de
Weledele J. Hennekes.
14
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“Beek is míjn dorp”
Een nota uit 1937 waarop Opa
Hoedemakers een rekening uitschrijft
aan Piet Romans voor het lappen van
schoenen.

moeilijk te lezen. In opdracht doet hij
oude handgeschreven teksten transcriberen. Dit is het overzetten van teksten
naar leesbare letters.
Hoe kom je tegenwoordig nog
aan “nieuwe” spullen over de
gemeente Beek?
“Ik zoek naar oude en nieuwe dingen op
internet. Er zijn handelaren die er geld
voor vragen, anderen schenken zaken of
ruilen voor een ander hebbedingetje.”
Jo is uiteraard Lid van de Heemkundevereniging in Beek. Als hij iets interessants vindt in het museum maakt hij een
kopie voor zichzelf en als hij privé iets
vindt geeft hij een kopie aan het museum.
Komt er een nieuwe winkel in Beek dan
voegt hij bijv. een kassabon aan zijn verzameling toe.
Verandert een winkel van adres of van
logo dan moet er een kassabon of brochure gehaald worden.
Verdwijnt er een pand in de gemeente of
ruimt iemand oude rotzooi op dan wordt
Jo gebeld om te kijken of er iets interessants bij is voor zijn verzameling.

Geleen bijv. niet heeft.”
Volgens Jo zijn er helaas
weinig jongeren die zich
voor de geschiedenis van
Beek interesseren. Hij is de
jongste bij de heemkundevereniging. Vroeger ging
men op bezoek bij iemand
om een praatje maken. Nu
kijkt iedereen TV ‘s avonds.
De jeugd heeft andere prioriteiten.
Sommige jongeren vinden
het leuk en komen heel af
en toe naar de heemkundevereniging.

En wie denkt dat Jo genoeg heeft aan
zijn verzameling komt bedrogen uit. Hij
verzamelt ook nog eieren van vogels
bijv. van merels, eenden, ganzen en van
de Nandou (Australische loopvogel) en
fossielen en mineralen vanuit de hele
wereld. Er is gewoon niet genoeg plaats
om alle verzamelde spullen van Jo in
één blikbanger te vangen.
Mocht iemand spullen over de gemeente Beek hebben dan kan hij/zij via het
mailadres jhoed1961@gmail.com contact met Jo opnemen. Jo komt graag
een kijkje nemen of er iets voor hem bij
zit. “Weggooien kan altijd nog”, aldus
verzamelaar Jo Hoedemakers.

Beek is mijn dorp
“Beek is mijn dorp. Als iemand iets doet
dan raakt mij dat. Beek heeft iets, wat

Jo krijgt vaak oude handgeschreven
teksten onder ogen. Deze zijn voor leken

Sylvie Gulikers
Fotografie Loe Bergers
15
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Harambee doet leuke dingen
Het vorig jaar bestond Harambee 20
jaar, dus met dit 21e jaar kunnen we wel
zeggen dat Harambee nu wel volwassen
is! Harambee is gegroeid: dat is te zien
in het aantal vrijwilligers dat helpt, het
aantal activiteiten dat er georganiseerd
wordt, maar daardoor ook het aantal
jongeren dat we jaarlijks ondersteunen!
Toen er 20 jaar gelden een jongere via
een brief geld kreeg om het schoolgeld
te betalen dachten we niet dat we anno
2015 jaarlijks zo’n kleine 30 jongeren
steunen om een opleiding te volgen!

den die we in Kenia kopen bij Perpetua,
een vrouw die we daar kennen. Zij heeft
daar weer inkomen van en de winst gebruiken wij weer om schoolgeld te betalen. We staan daarmee op markten in de
omgeving. Een stuk verderop in deze
tekst kunt u zien welke markten we zoal
op de agenda hebben staan.
We verkopen ook mooie kussens, etuis
en tassen, hier door vrijwilligers gemaakt van vrolijke Afrikanse stoffen. Wat
erg leuk werkt is als wij een lezing geven
en dan in de pauzes de prachtige pro-

gers regelmatig aan de knutseltafels die
altijd goed bezocht worden.
We overleggen graag over de mogelijkheden!
Agenda
In maart start voor Harambee het marktseizoen. Het begon dit jaar met een lezing en verkoop in het gemeenschapshuis in Neerbeek en met deelname aan
de paasmarkt in Beek was ook het buiten-marktseizoen van start gegaan.
Waar kunt u Harambee de
komende tijd weer vinden?
27 april
5 mei
14 mei
23 mei
28 juni
5 juli
26 sept.

Queensparade in Beek
bevrijdingsfestival Roermond
El Dunya in Maastricht
Moerveld in Moorveld
Manus van Alles Maastricht
Musada in Sittard en
op de multiculturele dorpsdag
in Beek.

En in de tussentijd staan er nog elders
activiteiten op de agenda, maar die zijn
binnenkort ook te zien op onze website.
Donaties, markten en workshops
Een groot deel van het bovengenoemde
bedrag wordt bijeengebracht door vaste
donaties van mensen die maandelijks of
jaarlijks een klein of groot bedrag aan
ons doneren. Spreekt ons doel u aan en
wilt u bij de groep vaste donateurs
horen? Schroom dan niet om contact
met ons op te nemen! We hebben een
ANBI-status, dus uw donatie is als gift
van de belasting aftrekbaar.
Ons rekeningnummer is:
IBAN NL08RABO0114564574.
Een ander deel van het bedrag brengen
we bij elkaar door de verkoop van siera-

ducten verkopen. We verzorgen lezingen voor kleine en
grote groepen. Wellicht een
leuk idee voor in een bedrijf of
vereniging of op een school.
Naast verkoop en lezingen
verzorgen we ook al jaren heel
leuke knutsel-workshops. Met
zowel kinderen als volwassenen maken we mooie windlichtjes, portemonnees, sleutelhangers en mini-kunstwerkjes van restmateriaal: de
zogeheten recycle-workshops.
Tijdens festivals en evenementen vind je onze vrijwilli-


  
    !"#
Elsstraat 26 • 6191JW Beek • Tel. 046 - 426 35 03

Leuke trendy kinderkleding
Kindertassen - Sieraden Geschenkartikelen
Geopend ma, wo, do en vrij van 9.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur
Volg en like ons op facebook!
16
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voor een goed doel!
Verhalen uit Kenia
van de jongeren
die we steunen.
De verhalen zijn
aangrijpend en
deze worden
binnenkort op
onze website
geplaatst.
We willen alvast
twee verhalen
met u delen:

Esther Odero

Graag willen we weten waar onze donaties naar toe gaan.
Daarom hebben we contact met het
Harambee comité in Kenia.
Ze sturen ons korte verhalen over en

Ik ga vanaf nu
naar het 2e leerjaar van St. Marthas Mwitoti Middelbare
School.
Mijn moeder heeft problemen met het
betalen van mijn schoolgeld nadat onze
vader ons heeft verlaten.
Verder heb ik nog een broer en een
zuster.
Ik heb het verzoek om ondersteuning ingediend omdat mijn moeder werkeloos
is.

Pili Mohamed Masai
Ik ben Pili Mohamed Masai. Ik volg het
derde leerjaar van de Bi Nuru Memorial
Middelbare school.
Ik wil Harambee danken dat ze hun
steun aan mij doorzetten want zonder
hun hulp was ik nu zeker al getrouwd.
Jullie hebben mijn leven veranderd.
Hartelijk dank en moge God het werk
van jullie handen zegenen.
HARAMBEE IS SAMEN VOORUIT!

Melissa Jelada
Ik volg Kisumi Polytechnic (Technische
School) voor een diploma cursus.
Mijn vader is overleden en mijn moeder
heeft mij en mijn vijf broers en zussen
verlaten.
Ik worstel om het hoofd boven water te
houden en probeer zo goed mogelijk
voor iedereen te zorgen – gelukkig krijg
ik wat help van de buren.
Ik hoop dat Harambee me kan helpen
om deze droom waar te maken.

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl
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Enthousiaste overblijfouders
Wij vinden het een plezier om over te blijven bij ons op school.
Enthousiaste ouders begeleiden ons bij ons
eetmoment en brengen met ons de speeltijd
tussen de middag door. Samen spellen doen,
samen kletsen en vooral samen gezellig bezig zijn.
Wij zoeken nog enkele enthousiaste overblijfouders.
Vindt U het leuk om ons te begeleiden en wilt u wat meer informatie, neem dan
contact op met meester Léon Pansters, juffrouw Henny Wouters of juffrouw
Janine Kusters. (Tel. 046-4280955 of directie@bredescholdebron.nl)

IVN Spau-Beek
Zondag 26 april

Jaarlijkse
bloesemwandeling
Genieten van de prachtige bloesem in
een mooi glooiend landschap.
Tijdens deze bloesemwandeling is het
ons weer gelukt om voor een leuke
verrassing te zorgen.

Leerlingen Brede School De Bron, Beijenweide 19, 6191 EK Beek

Uitslag Groate Vastelaoves Laoterie 2015
van de Baeker Pottentaote
Op 16 maart 2015 heeft de trekking plaatsgevonden door Notaris Metis.
Hoofdprijs van
1e prijs van
2e prijs van
3e prijs van

€ 250,- is gevallen op lotnr. 1623
€ 100,- is gevallen op lotnr. 1331
€ 50,- is gevallen op lotnr. 931
€ 25,- is gevallen op lotnr. 1226

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Klamottebewaarder van de
Baeker Pottentaote, svp hiervoor telefonisch contact opnemen met
Roy Mullens, 06-29504200

Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt de Bongerd (markt) te
Spaubeek 13.30 uur.
Adres:
Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Tandartsenpraktijk
Korteweg
& Delissen
is verhuisd
Tandartsenpraktijk
Korteweg
& Delissen
verhuist
per 11 mei

Alle tandheelkundige disciplines onder 1 dak, ook orthodontie
FEESTELIJKE OPENING op zaterdag 30 mei om 10.00u door
burgemeester met aansluitend OPEN DAG tot 13.00u
- GRATIS poetsinstructies met surprise, voor kinderen
- Spelletjes voor de kinderen, hapje en een drankje voor volwassenen
- Kennismaking met teamleden en kijkje achter de schermen
TIJDENS DE OPEN DAG:
parkeren aan de overkant bij Citroën garage Spronken

Prins Mauritslaan 76
Beek, 046 - 437 14 62
www.mmbeek.nl
Beperkt aantal patiënten wordt nog aangenomen
18
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Kaartverkoop Likkepot Trip GSV’28 gestart!
24 mei 2015
Op zondag 24 mei 2015
organiseert GSV’28 in
samenwerking met zes
‘smaakmakende’
ondernemers opnieuw de
Likkepot Trip, een
wandeling om je vingers bij
af te likken.
De kaartverkoop voor de
wandeltocht van ongeveer
7 kilometer is vandaag van
start gegaan.

De afgelopen edities liepen al honderden mensen mee met de Likkepot Trip. De
tocht leidde hen langs de mooiste uitzichten, veldpaadjes en schitterende gebouwen in en rondom Genhout. Onderweg worden de deelnemers telkens verrast
met heerlijke versnaperingen. Tijdens de editie van 2015 maar liefst 8 keer!
Hou je van een mooie wandeling, lekkernijen en gezelligheid? Koop dan snel jouw
kaartje(s) bij een van de verkooppunten.
Kaarten kosten € 10,- per stuk en zijn tot 15 mei verkrijgbaar bij:
•
•
•
•
•
•

Kantine GSV’28, Op den Hoogen Boom 61, Genhout
Huub Swelsen, Op den Hoogen Boom 26, Genhout
Molin Juwelier, Burgemeester Janssenstraat 38, Beek
Muuskes, Markt 100, Beek
ManJefiek, Hoofdstraat 41, Schimmert
Enjoy Flowers, Bongerd 1, Spaubeek

De organisatie van de Likkepot Trip is in handen van GSV’28 in samenwerking met:
• Luxe brood- en banket Bakkerij Martens
• Bufkes
• Slagerij Traiteur Guido Veugen

• Bas de Groenteman
• Ut ies Sjöpke
• Super Vleeshal Hendrickx

Voorjaarsconcert 26 april
Gemengd Koor Beeker Koorzang
m.m.v.

Vrouwenkoor Thorensis uit Thorn
Mannenkoor St. Remigius uit Klimmen

plaats in de halve finale van het Nederlands Korenfestival.
Dit koor staat garant voor een geweldige koorklank dat u beslist niet kan missen.
Mannenkoor St. Remigius

De muzikale opluistering van deze avond door Gemengd Koor
Beeker Koorzang zal deze avond bekende musical liederen
zingen waar u zeker van zult genieten.
Het koor staat o.l.v. Pierre Gerits en wordt begeleid aan de
piano door Annemie Sluijsmans-Meens
Vrouwenkoor Thorensis

Het mannenkoor werd opgericht in 1956.
Zij zingen een zeer gevarieerd repertoire o.a. opera en operette, musicalsongs, volksliederen en andere karakteristieke werken uit de mediterrane landen.
Zij maken ook deel uit van het Heuvelland Projectkoor dat met
300 zangers een uitvoering per jaar verzorgt
Het koor staat o.l.v. Ger Franken en de begeleiding is in handen van Linda Smolenaers.
Fenna Ograjensek sopraan

Vrouwenkoor Thorensis telt 20 actieve leden.
Het koor staat o.l.v. Esther Zaad.
De ontwikkeling van het repertoire en koorklank leidde voor
het eerst in 2001 bij het Limburgs Korenfestival te Weert tot
een eerste plaats.
Diverse geslaagde festivals volgden. In 2010 haalden ze een

Zij is een veelzijdige veelgevraagde zangeres en zal aan dit concert extra glans
geven met haar mooie warme stem.
Fenna studeerde zang aan het
Maastrichts Conservatorium en vervolgde
haar studie aan
The Juilliard School in New York.
Zij was 2 jaar verbonden aan de Florida Grans Opers in Miami
waar zij als Young Artist verschillende rollen vertolkte.

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
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‘Verbindingen leggen in de wijk’ dan bent u bij
Ons verlangen
De wereld om ons heen verandert. We
worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor een prettige samenleving, waaraan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven meedoen. We kunnen er
als burgers niet meer als vanzelfsprekend vanuit gaan dat de overheid alles
regelt, maar moeten zelf meer het initiatief nemen. Hiervoor is een betrokken
gemeenschap met voldoende faciliteiten en diensten onmisbaar. Belangrijk is
dat de overheid condities creëert die ervoor zorgen dat burgers en gemeenschappen op eigen kracht en met eigen
regie betekenis geven aan elkaar.
Het Gemeenschapshuis Neerbeek zien
wij als zo’n belangrijke conditie.
Het biedt een centrale ontmoetingsplek
en een steunpunt voor welzijnszorgactiviteiten voor Neerbeek en omgeving,
waarin:
• mensen elkaar ontmoeten;
• betekenis aan elkaar geven;
• ondersteuning en zorg krijgen die
ze nodig hebben;
• en waardoor mantelzorgers worden
ontlast.

voor de verdere uitwerking en toepassing van de filosofie van Centrum WenG.
In de avonduren is het geheel gerenoveerde café altijd open. Gerda verwelkomt u graag. De doelstelling is om
meer gebruik te maken van het gemeenschapshuis. We doen dit in overleg met
het stichtingsbestuur en de gemeente.
Het gemeenschapshuis is een verlengstuk en onderdeel van de sport- en zorgarrangementen van Sportlandgoed De
Haamen. Samen met OZO Doe ik mee!
zijn wij medeverantwoordelijk voor de
invulling van deze arrangementen.
Tevens willen wij graag met het stichtingsbestuur gemeenschapshuis Neerbeek, Oos Heim, OZO Doe ik mee!, de
gemeente, de gemeenschap en andere
netwerkpartners ideeën en plannen ontwikkelen en initiëren om het ideale
plaatje van het gemeenschapshuis te
verwezenlijken.
Ons doel is het mobiliseren van de samenleving om samen iets te betekenen
voor mensen met en zonder ondersteuningsvraag.
Het bevordert de sociale cohesie en

Op dit moment maakt een
aantal verenigingen
’s avonds gebruik van het
gemeenschapshuis
en
wordt het overdag gebruikt door senioren die
daar bridgen, kaarten,
volksdansen en aan gymnastiek doen. Het gemeenschapshuis biedt talloze mogelijkheden om
ook overdag meer een rol
te vervullen voor zowel de
lokale gemeenschap als

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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Warm bad…..
Het geaccepteerd worden is heel
belangrijk.
Het heeft veel te maken
met de bejegening die bij
ons hoort: ‘Kom maar
binnen, de deuren
staan altijd open.’
Iedereen kan actief
deelnemen en wij nemen
gewoon iedereen in ons
groepje op. Dat heeft
meteen zijn weerslag op
hoe jij je voelt: alsof je in
een warm bad stapt.

Callistusplein 9
6191 GN Beek
046-4371182

AUTOSCHADE

LID
SCHADE GARANT

‘Verbindingen leggen in de wijk’
dan bent u bij het gemeenschapshuis Neerbeek op uw plek!

Waar?

LEMMENS-HOVER

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

creëert betaalbare activiteiten en een
exploitabel gemeenschapshuis.
Verbindingen leggen met alle partijen in
het dorp en het zo laagdrempelig mogelijk houden zijn hierbij onze uitgangspunten.
Gemeenschapshuis Neerbeek:
• dat alle dagen van de week bruist
van energie en activiteiten;
• waar alle mensen – jong en oud,
ziek en gezond - elkaar kunnen
ontmoeten;
• waar verenigingen hun plek
hebben;
• waar een veelzijdig aanbod aan
activiteiten is;
• waar voorzieningen behouden
blijven voor de inwoners van
Neerbeek en omgeving.

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99

Roel
Peters
Bloemenspeciaalzaak
Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl
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het gemeenschapshuis Neerbeek op uw plek!
Programma
U bent iedere dag (maandag t/m vrijdag) van harte
welkom van 9.00-16.00u om bij ons binnen te lopen
voor een kopje koffie/thee, een praatje of een spel.
Maandag:
09.00 - 16.00 uur Open inloop
10.00 - 11.00 uur Volksdansen KBO
14.00 uur
Fontys Gezellig en actief
Werken in openbare ruimte BEEK
Dinsdag:
09.00 - 16.00 uur Open inloop
NIEUW:
09.15 - 10.00 uur
10.00 - 1045 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
12.15 uur
13.00 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.00 - 16.00 uur

Bodyfit*
Fit en Fun*
Borduren
Koken
Eetpunt
Bridgen*
JKA Karate voor gevorderden
JKA Karate voor beginners
Creatieve activiteit*/Gezelschapsspellen

Woensdag:
09.00 - 16.00 uur Open inloop
10.00 - 11.00 uur Wandelen
10.00 - 12.00 uur Computerles/helpdesk (pc’s/ipad software)
door vrijwilliger Jack Amkreutz
Werken in openbare ruimte BEEK

Donderdag:
09.00 - 16.00 uur Open inloop
14.00 uur
Fontys Gezellig en actief
Werken in openbare ruimte BEEK
Vrijdag:
09.00 - 16.00 uur Open inloop
Werken in openbare ruimte BEEK
10.00 - 12.00 uur Koken
12.15 uur
Eetpunt
14.00 - 16.00 uur Postkaarten maken*
14.00 - 16.00 uur Herstelcafé / vlaggenlijnen
maken voor Stichting Harambee
1e proefles voor aerobics is voor alle leeftijden zal gratis
worden aangeboden door Margoo Timmermans.
* Voor het maken van de postkaarten, borduren of een
andere creatieve activiteit vragen wij een kleine bijdrage
van € 2,50 per keer en voor de lessen bodyfit en Fit en Fun
kunt u een rittenkaart kopen. Losse les kost dan € 4,00
Ook het bridgen vraagt een kleine bijdrage.
Elke dinsdag en vrijdag kunt u om 12.00 uur
mee-eten in het Eetpunt.
Voor € 5,- staat er een flinke kop soep met broodjes gezond
en koffie/thee voor u klaar.
Wel graag even persoonlijk of telefonisch van te voren aanmelden, bij voorkeur vóór 17.00 ‘s middags de dag ervoor.
Tel: 046-4371182.
De wijkverpleegkundige van Orbis is elke dinsdagen vrijdagochtend ochtend aanwezig.
PIW houdt ook spreekuur op dinsdag en vrijdag.

De gemeente Beek ondersteunt
dit initiatief

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Lichtgewicht rolstoel
Ecotec

Lichtgewicht

Rollator
Quadri
Light

van 289,- nu

189,OP = OP

10% korting op nieuwe
opvouwbare scootmobielen!

van 199.- nu

179,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Laatst nog een rouwbrief, geadresseerd aan een familie
met een volledig andere naam, in een volledig andere
straat, maar wel met mijn huisnummer.
Is het zo ontzettend moeilijk om een adres te lezen?
Schijnbaar wel.

Christy

Af en toe bereik je de spreekwoordelijke druppel die de
emmer doet overlopen. Het duurt altijd een hele poos,
maar als hij dan ook vol is…
Wat stoort mij zo mateloos, zult u zich afvragen.
Heel simpel: TNT / Post.nl
Sinds die club geprivatiseerd is, gaat het bergafwaarts.
Kon je vroeger bijna op de minuut zeggen wanneer je post
ontving, tegenwoordig is het afwachten.
Soms vind ik om zeven uur ‘s ochtends post in mijn brievenbus die er de avond van tevoren nog niet lag. Soms
laat in de avond. Soms drie keer per dag.
En hoogst vervelend, steeds vaker post van andere adressen. Niet eens van mijn buren, maar van andere straten,
die wel toevallig hetzelfde huisnummer hebben.

De hoogste irritatiefactor is post die beschadigd is of die
zoekraakt. Enkele weken geleden heb ik drie boeken besteld via Markplaats. Van drie verschillende mensen. Twee
van deze zendingen waren beschadigd, terwijl er zelfs op
één zending “voorzichtig aub” stond. Stevig ingepakt,
dubbel bruin papier, maar toch opengescheurd. Hoe is
zoiets mogelijk?
Een ander voorbeeld: een belangrijk document dat binnen
drie dagen op de plaats van bestemming moest zijn.
Netjes op tijd opgestuurd…, document zoekgeraakt!
Daardoor te laat ingediend en een hoop ellende.
En dat trackinggedoe via internet?
Pfff, dat werkt voor geen meter.
Een tijdje geleden zou een pakketje worden bezorgd en via
internet kon je volgen wanneer het werd bezorgd.
Kunt u zich voorstellen hoe verbaasd ik heb gekeken toen
er stond: Pakket bezorgd! (niet dus)
Maar de spreekwoordelijke druppel was een envelop van
de bank die persoonlijke papieren bevatte. Ik viste hem uit

Back2Balance
Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage
Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Elssstraat 33 - 6191 JW Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Postkantoor
22

Servicepunt

Servicepunt

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.
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de brievenbus en mijn mond viel open. Het was een A-vier
envelop die aan twee kanten geopend was. Niet gescheurd, maar een mooie gladde snede van een mes/brievenopener.
Ik heb meteen de bank gebeld en hoewel zij zich vreselijk
schuldig voelden, konden ze er uiteraard niets aan doen.
Ze adviseerden me wel om een klacht in te dienen bij
TNT/Post.nl.
Nu ben ik nooit vies van een pittig gesprekje en heb dus
gebeld.
De eerste ergernis was de totaal ongeïnteresseerde houding van de telefoniste. Duidelijk een dame die er enkel en
alleen zat omdat ze er geld voor krijgt. Klantvriendelijkheid?
Nooit van gehoord.
Na mijn klacht kenbaar te hebben gemaakt, en zij alles
had genoteerd (?), zou ik er zo spoedig mogelijk iets over
horen.
U begrijpt dat ik nog altijd zit te wachten.
Ik kan me herinneren dat ik een jaar of twintig geleden ook
eens een klacht indiende bij de toenmalige PTT.
Een zending met kleine parfumflesjes was letterlijk door
mijn brievenbus geramd en alle flesjes waren kapot.
Diezelfde middag, enkele uren na mijn klacht, ging de bel
en stond de postbode voor de deur. Hij bood zijn oprechte
excuses aan.
Kijk, dat was tenminste service.

Helaas bestaat zoiets niet meer.
Herkende je vroeger de postbode, die altijd vriendelijk
zwaaide of groette, tegenwoordig mag je blij zijn als die
norse figuren je niet van de stoep fietsen.
Nee TNT/Post.nl.
Jullie zijn een van de minst klantvriendelijke bedrijven van
heel Nederland geworden. Jullie hebben schijt aan jullie
klanten. Het boeit jullie niet hoe een poststuk wordt bezorgd. Het maakt jullie geen flikker uit of er een klacht
wordt ingediend.
Ik ben jullie meer dan beu!
Helaas kan ik er niets aan doen als iemand mij post zendt
die door jullie wordt bezorgd, maar mijn eigen post, mijn
pakketjes of wat dan ook: Die gaan in de toekomst via
DHL.
Daar is de klantvriendelijkheid optimaal, de bezorging
uitstekend en klachten worden wél serieus genomen.

Sluit ik af met een goede raad voor mei:

TNT/Post.nl -

postbodes, lach eens
en kijk niet zo bezorgd…

Maak Kennis met Tennis bij LTC BRZ
Tennisclub LTC BRZ start het
zomerseizoen vol enthousiasme

zijn aanwezig om er een mooie
zomer van te maken.

LTC BRZ heeft er zin in! Het nieuwe park
is in gebruik genomen, de bouw van de
nieuwe kantine is in volle gang, Toon en
Dorien Hazelhof zijn de nieuwe gezichten in de kantine én er zijn veel mogelijkheden om zowel prestatief als recreatief
te tennissen. Kortom alle ingrediënten

BRZ-jeugd is Kampioen in de
Eredivisie Stedentennis
In het afgelopen winterseizoen heeft de
jeugd van BRZ een prachtig resultaat
behaald: het stedentennisteam is kampioen geworden in de eredivisie.

Stedentennis is een landelijke
wintercompetitie voor jeugdteams van 12 tot en met 20 jaar
van tennisclubs en tennisscholen.
Absoluut een prestatie om trots
op te zijn!
In april en mei wordt de landelijke voorjaarscompetitie gespeeld. Wij nodigen
dan ook iedereen uit om op een mooie
zondag eens te komen kijken naar het
nieuwe park en de prestaties van onze
teams. De wedstrijden zijn absoluut de
moeite waard!
Wil jij kennis maken met tennis?
Dat kan bij tennisclub BRZ!
Tennis is een leuk spel dat je met je
gezin of vrienden kunt leren spelen van
je 5e tot je 80e. De combinatie van sportiviteit en gezelligheid staat voorop.
Zou jij het wel eens willen proberen?
Wij organiseren speciale zomercursussen zodat je snel met je gezin of vrienden een leuk balletje kunt slaan.
Interesse?
Neem dan contact op met BRZ via
info@brztennis.nl of bel 06-81457848.
23
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

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

www.vluggen.com

www.bloemerievangurp.nl

CK SH UYS B
A
M ABAK & KADO... E E K
E
G T TABAKSPECIAALZAAK

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

voordeuren

garagedeuren

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl
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Goedgekeurde pasfoto’s

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

PASFOTO SERVICE
4 veur de pas en
4 veur de sjpas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires
en Kado
- Lederwaren
van Bear Design
- Noveenkaarsen
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Tribunes Plebes XXVI-III- MMXV
Voor een Gemeenteraadsvergadering die
slechts twee, maar uiteindelijk toch nog
drie agendapunten krijgt is de spanning
soms om te snijden.
Felle bewoordingen van de leden richting
College, het zoeken van de juiste formulering van feiten en argumenten door de
wethouder die ook soms door het stof
moet gaan, het bekende ‘vingertje’ van
de voorzitter als er weer iets niet volgens
protocol verloopt.
Maar toch een ietwat wrang’ einde met
een duidelijk NEE vanuit de oppositie
CDA en SBB (dat niet genoeg blijkt) om
het ‘JA’ van de coalitie voorbij te streven
waardoor het NS station Spaubeek toch
nog de gewenste? ‘upgrading’ krijgt. Zij
het op een manier die niet de schoonheidsprijs verdient. Maar straks komen
we hierop terug.
Bij het begin van de vergadering vraagt
de voorzitter een moment van stilte om
het overlijden van de Heer van Erp, oud
wethouder en gemeenteraadslid van de
Gemeente Beek te gedenken.
Hierna is volgens de agenda het moment
punt 2 aan de orde waar de burgers
kunnen inspreken om de Raad ergens
van te overtuigen.
Vandaag is dat de Heer H. Ritzen een
buurtbewoner uit de Oude kerk in Spaubeek, gelegen achter het NS station die
namens de buurt enkele opmerkingen /
vragen maar eigenlijk hun eigen opvattingen geeft n.a.v. de upgrading van station Spaubeek.
Ze zijn het eens met de verplaatsing van
de parkeerplaats van zuidelijke zijde
station naar de noordelijke kant, maar
hun probleem is meer de uitbreiding van
parkeerplaatsen naar 37 stuks; voor de
wethouder een ‘wensdenken’, zoiets in
de trant van; “de wens is de vader van de
gedachte”. Momenteel staan er dagelijks
2 tot 4 auto’s geparkeerd aan het station
dat is zowel van reizigers als recreanten!!
Recreanten willen zo dicht mogelijk bij
hun recreatiegebied parkeren, en dat is
niet direct bij dit station.
Het stationsgebied grenst aan een natuurgebied waar kunstmatige verlichting
van een zo zeer uitgebreide parking NIET
welkom is en alleen maar de natuur
schade toebrengt.
Na alles precies binnen de ‘vijf’ minuten
geoorloofde spreektijd te hebben verwoord gaan we verder met de agenda.

Punt 5 vaststellen bestemmingsplan
Kelmonderstraat wordt ook weg gehamerd.
Maar dan volgt punt 6; upgrading
station Spaubeek.
De fractie van CDA bijt de spits af en
merkt op dat er bij belangrijke Gemeentelijke projecten ter informatie aan de
burgers meestal een bewonersavond
wordt georganiseerd, maar dat in dit
geval NIET gebeurd is. Ze zijn ervan
overtuigd dat de parkeerplaats veiliger
moet.
Veel vernielingen van zowel fietsen als
auto’s, de zwakke verlichting, de ligging
en de bereikbaarheid ( men moet de afrit
naar de autoweg nemen om er te
komen). Toch is de uitbreiding/ nieuwe
grootte van het aantal parkeerplaatsen
een doorn in het oog.
De fractie PB gaat ook voor veiligheid en
vraagt de wethouder op basis van welke
informatie er 37 parkeerplaatsen dienen
te komen.
Fractie BBB-NDB is het eens met de
stelling dat aan veiligheid niet getornd
kan worden maar heeft ‘ergens’ vernomen dat er vervuilde grond bij het station
is gevonden.
De wethouder motiveert de uitbreiding
van de parkeerplaatsen bij het station dat
daardoor de parkeerproblemen in de
omliggende straten afneemt.
De buurtbus mag / kan nu nog niet tot bij
het station komen, te grote draaicirkel
t.o.v. de beschikbare ruimte en na de upgrading zal Spaubeek beter vanuit de
kern Beek beter bereikbaar zijn.
Doordat de dichts bij zijnde buren van
het NS station niet naast de deur liggen,
maar op een behoorlijke afstand, er
wordt gesproken van ca. 125 meter, is in
zijn optiek het informeren van de buurt
niet echt nodig/ relevant.
CDA vindt per interruptie deze uit-

George Stevens

spraak een reden om de wethouder te
wijzen op de inhoud van het gemeentelijk
project over dorpskernen en dorpsvisies
te verwijzen.
De wethouder geeft aan dat de vervuilde
grond is geïsoleerd en voorlopig dus
geen prioriteit van aandacht heeft.
Op de publieke tribune is duidelijk de onvrede te horen over de argumenten die
de wethouder aanvoert, maar wordt door
de voorzitter verzocht niet deel te nemen
aan de discussie binnen de Raad.
De CDA fractie stelt een daad en geeft
aan bij de stemming een duidelijk NEE te
geven.
Ook de fractie SBB stemt tegen, maar
dat is te weinig om de goedkeuring tegen
te houden.
Punt 7 Realisatie en kredietvotering
regenwaterbuffer Proosdijveld Noord.
Als hamerstuk geoormerkt maar toch
komt er per interruptie vanuit de CDA
hoek een kleine toevoeging te geven aan
de totstandkoming van de waterbuffer.
Gezien de parkeerproblemen op het OL.
Vrouwenplein zijn bij de waterbuffers op
de hoek Dr. Beckersstraat en Fr. Erensstraat door hun toedoen tien extra parkeerplaatsen ingericht.
Waarvan akte!
We gaan verder met punt 8, Functieomschrijving en waardering griffier.
Blijft hamerstuk!
Van het laatste punt 9; vragenuur,
wordt geen gebruik gemaakt en rest de
voorzitter alleen nog de taak om de
Gemeenraadsvergadering te sluiten.
In een ‘lege’ Raadszaal blijven de buurtbewoners van het NS station een beetje
geslagen achter.
Ze zijn lichtjes teleurgesteld, maar ze zijn
ook eerlijk; dit is de democratie!!

Punt 3 en 4 aan de Raad geadresseerde stukken en de besluitenlijst van
de vorige vergadering zijn hamerstukken.

25
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DIART

Opening SintHubertus

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

Centrum voor Relegieuze Kunst en van het
Montfortaanse Erfgoed
Hoe komt deze combinatie in Genhout terecht?
Waar kunnen we beter te rade gaan dan bij een “rasechte”
montfortaan, pastoor J.v.Oss. Vol vuur, passie en kennis
geeft hij ons de benodigde informatie.

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

Het begin
Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

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

De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek
• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een
afspraak maken?

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl
Kuijs Fysiotherapie
O.L. Vrouweplein 31
6191 CG Beek

Fysiotherapie GCN
Kerklaan 11b
6191 GM Neerbeek

Fysiotherapie v. Stokkom
Musschenberg 12
6176 BD Spaubeek

Fysiotherapie Gorissen
Const. Hugostraat 17
6176 BS Spaubeek
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De band tussen Genhout en de Montfortanen bestaat al
vanaf het begin van de komst van de Montfortanen in
Schimmert in 1881.
De eerste Pater Montfortaan is Pater Alfons Kerckhoffs, afkomstig uit Klein-Genhout. In 1883 is hij ingetreden bij de
zojuist uit Frankrijk verjaagde Montfortanen die zich in een
boerderij in Schimmert hadden gevestigd.
In 1888 werd hij priester gewijd te Luik.
Toen de parochie Genhout gesticht werd in 1932 werd pastoor F. Welters als bouwpastoor aangesteld. Op de speelplaats van de school werd een noodkerk ingericht.
De pastoor zelf trok overal naar toe om geld bij elkaar te
halen voor de te bouwen kerk.
De Montfortanen van het nabij gelegen klooster in
Schimmert kwamen hem in de weekenden vervangen.
Vanaf die tijd zijn de paters van Schimmert altijd naar
Genhout gekomen als assistent.
De twee laatste pastoors van Genhout zijn beide Montfortaan: Pastoor H. Polman en Pastoor J.v.Oss.
Vrienden van de St Hubertuskerk
Toen ik pastoor werd in Genhout heb ik
het initiatief genomen om een soort
“Vriendenclub” op te richten. Dat is gebeurd op 5 mei 1989.
Het doel is o.a.: De kunstvolle kerk in
stand houden, een bredere bekendheid geven aan de St. Hubertuskerk,
de kunst promoten.
Monfortaans Erfgoed
Inmiddels is het aantal Montfortanen
sterk geminderd. De grote kloosters zijn
gesloten. De paters en broeders worden ouder. Maar in die vele jaren dat de
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s kunstcentrum op zaterdag 2 mei 2015 in Genhout

Montfortanen werkzaam zijn geweest óók in Zuid Limburg,
hebben ze veel betekend voor het godsdienstig leven. Ze
hebben hun spiritualiteit over gebracht. Uit het interieur van
de kloosters zijn de “goede stukken“ bewaard gebleven. We
zochten een blijvende plaats om de religieuze kunst onder te
brengen.Toen is het “Sinthubertuskunstcentrum”opgericht.
Omschrijving: “Stichting Centrum voor Religieuze kunst en
van het Montfortaans Erfgoed”.
De pastorie werd de bewaarplaats. Maar het erfgoed werd
steeds uitgebreider door de religieuze voorwerpen die door mensen werden geschonken.
De juiste plaats
De “kinderkapel” van de St. Hubertuskerk werd
als expositieruimte gebruikt: Kruisen,
Kerststallen. enz...
Later groeide het idee om hier een blijvende expositieruimte in te richten.
Dan moesten er meer voorzieningen komen:
- een glazen wand achter in de kerk
- toiletten
- banken voor en achter verwijderen
- de kinderkapel grondig aanpakken en als “museum”
inrichten.
Het is gelukt
Dankzij het verlof van het bisdom en dankzij diverse subsidies
is er een groots plan opgezet. En dat plan is nu
gerealiseerd.
Programma
Om 11.00 uur zal er een H.Mis opgedragen worden bij de opening van de 300e sterfjaar van H.
Montfort, stichter van de Montfortaanse
Congregatie.
Hierna onthulling van het Centrum voor
Religieuze Kunst en van het Montfortaanse
Erfgoed. Een aantal Montfortanen uit de congregatie zullen hierbij het Montfortlied zingen.
Na een welkomstwoord om 15.00 uur vertrekt
men van het feestpaviljoen om plaats te nemen
in de kerk. Hierna zal architect J. Hendriks een
toelichting geven over de restauratie.

Rond 15.30 uur boekpresentatie over de
Vrienden van de Hubertuskerk door Ingrid
Henssen.
Tevens de presentatie van de nieuwe web-site
“Parochie, Alpe du Genhout en
Kunstcentrum”.
16.00 uur officiële opening van het Centrum
voor Religieuze Kunst en van het Montfortaans
Erfgoed met toelichting van architect Jerome
paumen.
Muzikale begeleiding door het koper-ensemble van de fanfare St. Antonius.
Toelichting over het Montfortaans erfgoed door een pater
Montfortaan.
16.45 uur onthulling op het kerkplein van een nieuw beeld van
Arthur Sproncken.
17.00 uur afsluiting officiële gedeelte, mogelijkheid tot bezichtiging, rondleiding door kerk, dagkapel, sacristie en pastorie.
Verkoop boek onder de toren.
In het feestpaviljoen mogelijkheid tot napraten met een hapje
en een drankje.

Kunst en Concert in
Sint Hubertus Kunstcentrum
op zondag 3 mei 2015
In de gerenoveerde Sint Hubertuskerk en
feestelijk geopende Kunstcentrum wordt
een uniek concert, gecombineerd kunsttentoonstelling gehouden.
Muzikaal zult u kunnen genieten van het
blazersensemble van het ArkA symphonieorkest onder leiding van Manon Meis.
Haar vioolspel brengt zij ten gehore met
begeleiding van Alice Hendriks.
Afwisselend zullen ook optreden het jeugdkoor “Dievanoss” uit Schimmert onder leiding van Paul Lemmens. En ook Caroline
Hoffman zal haar muzikale medewerking
verlenen.
De tentoongestelde kunstwerken zijn van
José Fijnaut beeldende kunst, en Jorgen
Polman fotografie.
Programma (3 mei 2015)
Ontvangst in het feestpaviljoen.
De kerk gaat om 13.30 uur open.
14.30 uur blazersensemble ArkA symphonieorkest olv Manon Meis en jeugdkoor
“DievanOss” olv Paul Lemmens
Korte pauze
Vioolspel van Manon Meis met begeleiding
van Alice Hendriks.
Jeugdkoor “Dievanoss” met Caroline
Hoffman.
Na het muzikale gedeelte kan men uitgebreid de kunstwerken bezichtigen en dan napraten met een
drankje in het feestpaviljoen.Het aantal plaatsen is beperkt.
Zorg tijdig voor uw plaatsbewijs.
Entreekaarten verkrijgbaar bij Schoenenmode Hoedemakers,
markt 25, Beek of bestellen 046-4375457 of mail:
wubaghs@kpnplanet.nl. (voorverkoop € 7.50)
27
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK
Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post.
Dit betekent dat er op maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.

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

Deze maand: ZWAAI LICHT EN SIRENE HOE MAAK IK ME
UIT DE VOETEN.

Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg
VRIJWILLIGER BIJ DE
BRANDWEER
De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Brandweer
onder nr. 06-50203584
JEUGDBRANDWEER
Ben je tussen de 11 en 18 jaar?
Dan kun je bij de Jeugdbrandweer
worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer
gevestigd in Schinnen.
www.brandweer.nl/zuidlimburg/jeugd/jeugdbrandweer/

Als de brandweer, politie of ambulance
uitrukt naar een spoedgeval wordt er
vaak gebruikt gemaakt van hun zwaailicht en sirene. Voorbeelden hiervan
zijn branden, ongevallen en incidenten
waar mens en dier in gevaar zijn. Uit
een onderzoek van het Nederlands
instituut fysieke vieligheid (NIFV)
blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is
onder de weggebruikers over hoe nu
te handelen als een voertuig met
zwaailicht en sirene nadert.
Je kunt je vast wel een moment bedenken dat je een voertuig met zwaailicht en sirene in het verkeer bent tegengekomen. Op dat moment probeer
je dan de hulpdiensten zo goed mogelijk door te laten. Alleen is dat soms
niet zo eenvoudig en/of weet je niet
hoe je moet reageren hierop.
Hieronder staan dan ook wat
handige tips:
• Probeer rustig te achterhalen waar
het geluid vandaan komt.
• Ga zo ver mogelijk aan de kant en
maak ruimte.
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• Trap nooit op de rem als je een
sirene hoort!
• Als ruimte maken niet mogelijk is, rij
dan gewoon verder en maak plaats
daar waar het kan.
Als je wilt weten wat je moet doen als
je niet in de auto zit maar gewoon op
de fiets of lopend.
- Kijk waar het vandaan komt
- Zoek een veilige plek op de trottoir.
- Laat de hulpdiensten voorbijgaan.
- Houdt rekening met meerdere hulpverleningsvoertuigen (Brandweer,
politie,ambulance)
- Vervolg je weg weer veilig.
Mocht er toch rede zijn voor hulp
door wat voor een rede dan ook
bel dan meteen 112 en zeg wat
er aan de hand is.
Geef de naam, adres, en plaats
door waar de brand is, zodat de
Centrale van de Brandweer adequaat kan reageren en de brandweer zo snel mogelijk waarschuwt.
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Alle tandzorgspecialiteiten
onder één dak
Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënisten
Tandprothetici
Tandtechnici
Bezoek onze nieuwe website:

www.houbenmondzorg.nl

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

☎ 088 500 21 00
(Lokaal tarief)

SITTARD-GELEEN

BEEK

Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT
Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

6162 BG Sittard-Geleen

www.houbenmondzorg.nl
29
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

11e jaargang nr 7 (april )1985
….. Habemus Papam”. Pastoor J.v.Oss geeft zijn
gevoelens weer als hij op het Pietersplein in Rome
mede toeschouwer is van de verkiezing van de
nieuwe paus Johannes Paulus de 2e.
Tussen 300.000 mensen ziet hij het witte rookpluimpje
uit de schoorsteen komen. Natuurlijk onder luide
toejuichingen.
….. Op 14 mei zal de paus in onze gemeente aanwezig
zijn. Gevraagd wordt om uitbundig te vlaggen.
….. Math. v. Kampen o.f.m. geeft een uitvoerig verslag
wat er zoal komt kijken als er een paus op reis gaat.
….. Meesterkok Smeets van restaurant La Diligence is zijn
ster kwijt. Hij is wel opgenomen in” Alliance
Gastronomique Neerlandaise”
….. En toch weer feest. Scouting Beek is 30 jaar jong.
….. Frans Ramaekers van de Baeker sjpraok vertelt ons
wat ze vroeger deden met stro.
Zelfs een hele pagina vol ...en het wordt ook nog
vervolgd...
….. De hoofdredacteur memoreert dat Nederland al
40 jaar een vrij land is.
….. De gemeente Beek geeft een uitgebreid

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

…..

…..

…..
…..

programmaoverzicht voor, tijdens en na het
pausbezoek aan Beek. Ook speciale verkeersmaatregelen bij het vliegveld waar een H. Mis zal
worden opgedragen om 14.00 uur.
Nu het mooie weer nadert waarschuwt de politie voor
geluidsoverlast. Wees voorzichtig. Een fikse boete
wacht op u.
Let op!!! In de gemeente zijn verschillende
voorrangskruisingen opgeheven.
Voor deze besluitvorming lagen ten grondslag:
1) Beperking verkeerssnelheid.
2) Beperking sluiproutes. 3) Veiligheid voor fietsers.
4) Beperking verkeersbordenbestand.
Let op!!!. RECHTS heeft voorrang.
Vakantietip van de gemeente:
Zorg tijdig voor een geldig paspoort.
Vooruitlopend op de realisering van een multi functioneel centrum in Spaubeek, kunnen verenigingen
gebruik maken van de WGO bedrijven kantine. Per
evenement betaalt u 200 gulden huur en 75 gulden
verzekering. Wie wil er nu geen feestje houden?

Tot ziens,
Japo

Senioren Belang Beek
informeert hiermee alle inwoners van
Beek die uitgenodigd worden voor
een z.g. “keukentafelgesprek” door
de gemeente Beek in het kader van
de aanvraag voor WMO, welke
verband houdt met zorg die bij de
gemeente Beek is aangevraagd, in
het verleden is verleend of opnieuw
moet worden vastgesteld.
Dit kan bij u thuis plaatsvinden of in het gemeentehuis.

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.

Dit gesprek is zeer belangrijk voor de verdere stappen in
het vervolg van deze aanvraag.

Senioren Belang Beek
adviseert eenieder om dit gesprek alleen aan te gaan met
goede ondersteuning van personen die verstand van
zaken hebben en u op dit punt kunnen adviseren.
Heeft u behoefte aan deze professionele ondersteuning
dan kunt u zich wenden tot
MEE Zuid Limburg,
bereikbaar onder www.mee.nl/alle-publicaties,
stuur een email naar info@meezuidlimburg.nl
of telefonisch nr. 088 - 010 22 22 (lokaal tarief).
Deze dienstverlening van MEE is kostenloos.

Fractie Senioren Belang Beek
30
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Nieuwe Theatershow Vocal Chord
in Parkstad Limburg Theater Heerlen

Op woensdag 13 mei a.s zal Vocal Chord haar
nieuwe show presenteren genaamd: ‘Atmosphere’
Afgelopen december hebben we velen van u mogen verwelkomen tijdens onze winterse droom. “A Christmas Fantasy” is
voor ons een avontuur geworden waar onze fantasieën zijn
verwezenlijkt. Na het geweldige succes van de kerst shows in
het Asta cultuur centrum is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe show met nieuw repertoire en een nieuwe
special guest is het resultaat. Dit alles in het Parkstad
Limburg Theater te Heerlen.
Magische theater show ‘Atmosphere’
Zangkwartet Vocal Chord brengt op de vooravond van
Hemelvaart op magische wijze zijn nieuwste theatershow
‘Atmosphere’ aan het publiek: met een spetterende licht- en
videoshow, aangevuld met Nederlands bekendste luchtacrobate Hanka Venselaar.
Vocal Chord bestaat uit Daphne Ramakers (sopraan), Lien
Haegeman (mezzosopraan), Rob Meijers (countertenor) en
Pascal Pittie (tenor). Vier operazangers die populaire muziek
toegankelijk maken voor een groot publiek.
Een kruisbestuiving tussen popmuziek en klassieke muziek.

De vier vocalisten kennen elkaar al jaren. Ze zijn opgeleid aan
het Maastrichts conservatorium en hebben inmiddels een
internationale operacarrière opgebouwd, die hen brengt op
de grote Europese operapodia. De muzikale uitdaging om
hun stemmen te laten versmelten in een breed repertoire van
klassiek tot pop bracht hen een aantal jaren geleden weer bij
elkaar.
De aerealiste Hanka Venselaar is drievoudig Europees
Kampioene artistiek paaldansen, Wereldkampioen PoleTricks
en Aerialist, maar bij het grote publiek is ze bekend geworden
met haar Fenomenale Aerial cube act tijdens Hollands got
Tallent. Samen met Vocal Chord zal zij zorgen voor een
onvergetelijke avond vol schitterende muziek en acrobatiek.
De nieuwe theatershow ‘Atmosphere’ bevat nieuw repertoire
met zowel bekende als onbekende nummers zoals hijo de la
luna, all by myself en my heart will go on.
Locatie: Parkstad Limburg Theater Heerlen
Datum: 13 mei Aanvang: 20.30 uur
Kaarten zijn verkrijgbaar via de uitbalie van het theater onder
nummer 045 571 6607
Daarnaast kunt u via www.parkstadlimburgtheater.nl uw kaarten bestellen en meteen uw plaatsen uitkiezen.
31
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Op zaterdag 26 september 2015
in en rondom MFC De Molenberg
van 13.00 uur tot 17.00 uur
Partners in Welzijn organiseert in samenwerking met een
enthousiaste groep Beekse bewoners voor de zevende keer op rij
de Multiculturele Dorpsdag Beek.
Deze wordt dit jaar gehouden in en rondom MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158 te 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 diverse
workshops aangeboden en zijn er diverse stands
aanwezig die u informeren 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 altijd 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.
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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.
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Wie kent Wie

Aflevering 112

Het Mandoline orkest in Beek kende grote successen. Rob Holthuis legde het gezelschap vast in vol ornaat.
Zo zagen wij het orkest vaak optreden. Wij gaan er van uit dat velen zeker bekend zijn. Benieuwd hoeveel reacties deze foto zal
opleveren. Misschien kunnen we in een volgende editie al alle namen en de plaats van de foto al afdrukken. Schroom niet, kijk
en reageer naar onderstaande mogelijkheid.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

www.watkostrouwdrukwerk .nl
33
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Burgercomité Beek - Gundelfingen a.d Donau 45 jaar
Het Burgercomité van de Gemeente
Beek bestaat sinds 1970 en is dus al 45
jaar. In de afgelopen jaren hebben zij er
voor gezorgd en bevorderd dat er vele
uitwisselingen hebben plaatsgevonden
tussen beide steden.
Veel verenigingen van Beek hebben al
de stad Gundelfingen mogen bezoeken
en vise versa. De bezoeken hebben natuurlijk altijd een aanleiding zoals: opening Gundelfingenstraat, afscheid of installatie burgemeester, jubilea van
vereniging.

zelfs met regelmaat uitwisselingen
plaats op Gemeentelijk niveau. Ook zijn
er in de loop der jaren veel persoonlijke
vriendschapsbanden ontstaan. In de
begin jaren sliepen de mensen nog bij
particulieren, heden ten dage wordt
vaak gekozen voor een hotel.
Door de diversiteit van de leden van het
Burgercomité , die allen wel aan een of
meerdere verenigingen in het Beekse
zijn verbonden proberen zij de uitwisseling te bevorderen.

Om nu de 45 jaar in Beek te vieren is het
Burgercomité een samenwerking aangegaan met de Baeker Klepperman.
Deze samenwerking lag voor de hand
aangezien zij ook nauwe betrekkingen
onderhouden met de Gundelfinger
Nachtwachters.
Samen zullen wij in het Hemelvaartweekend ons beider jubileum vieren. In
het programma van dat weekend is dan
ook de zaterdagavond een speciale
avond om hier nog eens extra aandacht
aan te besteden. Op deze avond die vrij
toegankelijk is kunnen
Beekenaren met mensen
uit Gundelfingen nog eens
herinneringen ophalen.
We kunnen niet beloven
dat uw bekenden ook
aanwezig zullen zijn.
Op deze avond zal tevens
de voorzitter van het
Burgercomité Theo van
Mulken een van zijn laatste officiële handelingen
verrichten en na 20 jaar
het stokje overdragen aan
zijn opvolger Eric Vonken.
De avond wordt gehouden in een Bayerische sfeer
en zal muzikaal worden
opgeluisterd door de

Stadtkapelle Gundelfingen,
De Baeker Hofkapel en de
Big Band Effe Wachte.

Door de nauwe contacten die het
Burgercomité heeft met de mensen in
onze zusterstad is er snel een link gelegd met een van de verenigingen, dit
kan op sportief, cultureel of zelfs ook op
zakelijke gebied zijn. Thans vinden er

B
M
Pater Kusterspad 37
6191 WH Beek LB

Niet alle verenigingen hebben hiervoor
geld ter beschikking en krijgen dan via
het Burgercomité een kleine bijdrage.
Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers.

eauty Salon
arjon Kepers
VANAF JUNI 2015
NIEUW IN DE SALON
PERMANENT MAKE-UP!

@ info@beautysalonmarjonkepers.nl
beautysalonmarjonkepers

06-27046685
34

www.beautysalonmarjonkepers.nl

We hopen dat het
Hemelvaartweekend een
mooi
en
memorabel
weekend wordt.
Samen met de Klepperman hebben we
er alles aan gedaan om een mooi publieksprogramma neer te zetten.
En dat iedereen uit Beek hierbij welkom
is dat spreekt vanzelf.
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Beek,
een ogenblik
De Heemkundevereniging Beek beheert
het foto- en filmarchief van de gemeente
Beek. Twee jaar geleden opende de vereniging een facebookpagina, waarop
wekelijks enkele foto's geplaatst worden.
Dit was/is een groot succes. Dagelijks
kijken ongeveer 300 personen naar de
nieuwe foto's. Reacties komen uit alle
hoeken van ons land en zelfs uit het buitenland.
Inmiddels zijn er ook facebookpagina's
met als titel 'De bès van Baek, Nirbik of Sjpaubik es te.....' en
'Sjpaubik van vreuger' en 'Sjpaubik wie ut is en wie ut waor'.
Deze pagina's worden door duizenden (oud)-Beekenaren gevolgd.
De Heemkundevereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
Verschillende activiteiten staan op het programma, waaronder
een bezoek aan alle kernen van onze gemeente.

Wolfeinde Beek
Tijdens dat bezoek worden foto's en films uit die kern gepresenteerd. Een panel bestaande uit een gespreksleider en een
viertal 'bekende' bewoners van de kern zullen de bezoekers in
'de arm nemen' tijdens de virtuele tocht door de straten van
het dorp.
Verder bestaat de mogelijkheid om zelf ook foto's of documenten mee te nemen, die dan ter plekke gedetermineerd
worden door leden van de Heemkundevereniging en indien
gewenst worden ze gedigitaliseerd.
Deze avonden zijn gratis toegankelijk.
De Heemkundevereniging heeft afgelopen week al de kernen Spaubeek en
Neerbeek bezocht
De volgende avonden staan nog op
de agenda:
Beek een ogenblik
maandag 20 april, 19.30 uur in café
Benelux, Maastrichterlaan 7, Beek
Genhout en ogenblik
woensdag 22 april, 19.30 uur
in zaal Vroemen, Hubertusstraat 14,
Groot Genhout
Kelmond en Geverik een ogenblik
donderdag 23 april, 19.30 uur
in 't Bakhoes, Kapelstraat 16, Geverik

Interieur kapel Geverik

Paul Mennens

Openingstijden
showroom:
Woensdag t/m vrijdag
10.00 -17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
en op afspraak

Rijksweg Zuid 233
6161 BM GELEEN
T: 046 4746675
www.PegasusParket.nl
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Foto’s: Loe Bergers

Neem er de tijd
eens voor

in beeld

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

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

OPENINGSTIJDEN
ma-di-wo-do: 9.30 - 18 uur
vrijdag: 9.30 - 21 uur
zaterdag: 9.30 - 17 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service
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Zwemvereniging Becha Clubkampioenschappen 2015
Zondag 22 maart was
het weer zo ver:
Zwemvereniging Becha
organiseerde haar
jaarlijkse
Clubkampioenschappen.
Met ruim 30 zwemmers,
jong en oud, werd er hard
gezwommen om persoonlijke tijden te verbeteren.
Goed nieuws: dat is in de
meeste gevallen gelukt.
Natuurlijk werd er gestreden om de felbegeerde
wisselbekers voor de clubkampioenen.
Na alle wedstrijden, werden de punten bij elkaar geteld en deze keer gingen de wisselbekers naar:
Maud Meijers: Meisjes tot 13 jaar
Safira Deckers: Meisjes vanaf 13 jaar
Familie estafette: FamilieBrokking

Coen Keulen: Jongens tot 13 jaar
Joshua Kurvers: Jongens vanaf 13 jaar

Centraal tijdens onze clubkampioenschappen stond de gezelligheid en de spannende, maar vriendschappelijke strijd tussen de verschillende deelnemers.
De familie estafette is altijd een hoogtepunt tijdens de clubkampioenschappen:
Papa’s en mama’s en zelfs een oma doken mee het water in.
Daarna vond meteen de
prijsuitreiking plaats met
veel medailles en voor iedereen een welverdiende
oorkonde.
Hopelijk doen er volgend
jaar nog meer deelnemers
mee dan dit jaar.
De uitslagen zijn te zien op
www.becha.nl
Yda in ‘t Groen
info@becha.nl
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Zanggroep Cosi Cantare knapt repetitielokaal op
Zanggroep
Cosi Cantare uit
Genhout heeft
haar repetitielokaal boven de
sacristie van de
kerk in Genhout
een flinke
opknapbeurt
gegeven.
Er is in circa vier weken heel hard gewerkt, o.a. nieuwe gipsplaten tegen de
muren en plafond, afgewerkt en geverfd, nieuwe lampen, nieuwe deuren,
nieuwe stoelen.
Dit is financieel mogelijk gemaakt door het kerkbestuur van Genhout en met
subsidie van het Oranjefonds in het kader van NLDoet.
Zaterdag 21 maart jl. bracht de burgemeester, de wethouders en een beleidsmedewerker van de gemeente Beek een bezoek aan het project en werden we
getrakteerd op heerlijke tompoezen.
Wij bedanken de klussers en alle hulptroepen die het mooie repetitielokaal gerealiseerd hebben.
Zanggroep Cosi Cantare en het kerkbestuur Genhout

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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Atletiekvereniging Caesar
Atletiekvereniging Caesar Beek is dringend op zoek naar:

(JEUGD) ATLETIEK TRAINER M/V
LOOPTRAINER M/V

Hallo jeugd van Nirbik.
De carnaval is nog maar net voorbij en
de zomervakantie moet nog komen.
Toch zijn wij al weer op zoek naar de
nieuwe Jeugdprins(es), voor 2016.
- Ben jij een jongen of meisje uit Nirbik
en zit je na de zomervakantie in
groep 7 of 8 ?
- Heb jij heel veel lef en durf
en vind je het leuk om een heel jaar in
de belangstelling te staan?
Twijfel dan niet, en mail naar
jeugd@doorzetters.nl voor een inschrijfformulier.
Lever deze met goedkeuring van je
ouders in voor zondag 31 mei 2015
Wie weet ben jij op zaterdag 09 januari
2016 de nieuwe Jeugdprins of -prinses
van Carnavalsvereniging
”de Doorzètters”.
Uiterlijk 1 juli krijgen je ouders te horen
of de keuze op jou is gevallen.
Willen je ouders eerst meer informatie,
dan kunnen ze middels eerder genoemd
mail adres de informatie opvragen of
een afspraak maken met één van de begeleiders.

Bereidheid om een of meerdere malen per week een van onze (jeugd) groepen te
trainen.
Diploma atletiektrainer is niet vereist maar is wel een pré.
Trainersopleiding wordt indien nodig door A.V. Caesar gefaciliteerd.
A.V. Caesar is een gezellige no nonsens vereniging die naar
verwachting een sterke groei gaat doormaken vanwege de
CAESAR
ATLETIEK
nieuwe accommodatie die zeer binnenkort wordt betrokken.
De vergoeding is gelijk aan de vrijwilligersvergoeding
19
41
conform de in Nederland geldende belastingregels.
AUB reageren voor 15 mei 2015 via email: info@avcaesar.nl
BEEK (L.)
Voor algemene informatie over A.V. Caesar zie: www.avcaesar.nl
Inlichtingen: Mw. Sonja Kragten 046-4372326

Trendy dames- en tienerkleding
TIP!!!

1964

Bel voor een afspraak om te
komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd
en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet

Open: woensdag van 12.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
of op afspraak: telefoon 06- 284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

Namens de Jeugdcommissie
"CV de Doorzètters"
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Nationale Boomfeestdag in Beek
Op woensdag 18 maart jl.
werd in ons land de 59ste
editie van de
Boomfeestdag gevierd
met als thema ‘Bomen &
Water’. In de gemeente
Beek heeft groep 8 van
basisschool Spaubeek in
dat kader ca. 22 bomen
geplant op het nieuwe
honk- en softbalterrein
van Sportlandgoed de
Haamen.
De Nationale
Boomplantdag is bedoeld
om kinderen kennis, inzicht en begrip voor
bomen en de functie van
bomen voor onze samenleving bij te brengen.
Wethouder Peter Hovens (kernen en omgeving/Progressief Beek): “Kinderen zijn de volwassenen van morgen en als zij
het belang van bomen in de natuur inzien, gaan zij zich later hopelijk ook inzetten voor een groene, leefbare wereld.”

even de weg
kwijt?

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
41
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in beeld
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PAASVEE
JAARMARKT
BEEK

De Stichting
Marktcommissie Beek
kan mede dankzij
deelnemers,
marktkoopmensen,
vrijwilligers, bezoekers
en niet te vergeten
onze sponsoren terug
zien op een geslaagd
evenement.

EIGEWIES
Pod iu m ve u r Ba eks muz ika a l ta lent!

BEEK
Zaterdag 21 maart 2015 behaalde Effe Wachte
Band een mooie 2e plaats tijdens de eerste
versie van Eigewies.
Met een ´non stop show` van bijna 40 minuten liet EWB
de tent genieten van een dwarsdoorsnede van het repertoire. R&R groep Double U uit Elsloo zorgde met
hun swingende R&R dansen voor een ”jaren 50 gevoel”. Mascotte Rick zorgde ervoor dat bij diverse andere nummers de dansers op de vloer verschenen.
Het optreden werd afgesloten met een feestelijke
”Finale”, inclusief polonaise.
Drum en show fanfare Irene/Lucia ging aan de
haal met de 1e prijs van € 1000,-, waarvoor de welgemeende felicitaties van EWB.
Onderstaand een link naar een korte impressie van het optreden van EWB; https://www.youtube.com/watch?v=bZ1k6HWDs1I
43
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Fanfare St. Caecilia Spaubeek
organiseert concertavond

IVN Spau-Beek
Zondag 17 mei

Dagwandeling
Lemiers, Vaals, Holset

Op zondag 26 april 2015
organiseert
Fanfare St. Caecilia
Spaubeek een concertavond
in MFC ’t Raodhoes in
Spaubeek.

Vertrekpunt: parkeerplaats bij het
gemeentehuis Beek 9.00 uur
Carpoolen mogelijk.
Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.

Drie fanfares zullen hun concertprogramma ten gehore brengen.
Het programma is als volgt:

Deelname is gratis.

18.00 uur Fanfare St. Caecilia Spaubeek, o.l.v. Martijn Pepels
19.00 uur Fanfare St. Callistus Neerbeek, o.l.v. Jacques Cuypers

Adres:
Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek

20.00 uur Fanfare St. Caecilia Guttecoven, o.l.v. Martijn Pepels
Entree: vrije gift.

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

U bent van harte uitgenodigd op deze concertavond!

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

ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

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.

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

Woensdag: AKTIE-DAG Week menu van € 22,50 voor € 19,50
Prins Mauritslaan 22, 6191 EG Beek (L.)
Tel. 046 - 437 13 19 / Fax 046 - 437 47 47
www.hotelkempener.nl / info@hotelkempener.nl

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
44
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kaarten
ontwerpen?
Zelf

Easy!
Ontwerp ze zelf met onze
eenvoudige tools: maak uw
eigen ontwerp of kies uit ons
ruime assortiment aan kant
en klare designs die u kunt
aanpassen naar wens.
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Evenementenrooster

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

16 april
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
16 april
Presentatie over communicatie door de professionele spreker: Frans Reichardt.
17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
19 april
Vriendenviering met Dameskoor Pro Musica, St. Hubertuskerk Genhout
25 april
Garage verkoop in heel Geverik
25 april
Thema concert Kon. Harmonie Beek in de Asta
26 april
Voorjaarsconcert Gemengd Koor Beeker Koorzang m.m.v. Vrouwenkoor Thorensis uit Thorn en
Mannenkoor St. Remigius uit Klimmen. Aanvang concert 19.30 uur Asta Cultuurcentrum
27 april
QueensParade - Koningsdag
30 april
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
2 mei
Opening kunstcentrum in de kerk van Genhout.
3 mei
Kunstconcert in de kerk van genhout.
6 mei
Lezing over euthanasie door een medewerker van NVVE Nederland, aanvang 19.30 uur,
in ’t Auwt Patronaat
9 mei
Concert Texas Ruby in Astatheater aanvang 21.30 uur
10 mei
Dansmatinee in Astatheater aanvang 13.30 uur
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité
Beek – Gundelfingen.
17 mei
Vriendenviering met Kamerkoor Concertato, St. Hubertuskerk Genhout
21 mei
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 mei
Likkepottrip
24 mei
Opluistering door Mannenkoor Beeker Liedertafel van Memorial Day te Margraten, 14.00 uur
28 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29 mei
Concert van Mannenkoor Beeker Liedertafel met het Amerikaanse Rutgers University Glee
Club Choir in het Asta Cultuurcentrum. 20.00 uur
30 mei
Gala concert vd Kreeke Brass Band Limburg in Astatheater, aanvang 20.00 uur
5/6/7 juni
Hoffeesten in De Geverikerhof
14 juni
22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
14 juni
Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg/Hofstraat Neerbeek org. Buurtver. ’t Kepelke.
20 juni
Beek Zingt. Zing mee op het plein achter de kerk (Achter de Beek).
U bent de ster van de avond. Entree gratis. Aanvang 20.00 uur.
25 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 en 28 juni Zomerlicht Festival bij park Genbroek met o.a. zangeres Lisa Lois
17 t/m 21 aug. KinderVakantieWerkBeek 2015
29 augustus Kelder Zolder Markt van Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Voor publiek toegankelijk van 8.00 – 17.00 uur.
30 augustus ProCultfestival straattheater,organisatie Culturele Werkgroep Beek
6 september Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers 13.00-16.00 u
in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 september Vriendenviering met Vocaal Ensemble Kerkrade, St. Hubertuskerk Genhout
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
2 oktober
Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
4 oktober
Mannenkoor Beeker Liedertafel verzorgt een concert in de Basiliek in Sittard, 16.30 uur
10, 11, 16,
Toneelvereniging Ons Genoegen " Allein is mèr allein."
17, 18 oktober Zaal Vroemen Genhout; aanvang 20.00 uur
15 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 oktober
Vriendenviering met Vocaal Groep Zwing Neerpelt, St. Hubertuskerk Genhout
25 oktober
29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
25 oktober
Een spetterend concert door Mannenkoor Beeker Liedertafel in samenwerking met
Dansstudio Marlynes, Mechelen (B). Locatie Asta Cultuurcentrum te Beek, 15.00 uur
29 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
7 november Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
15 november Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert. Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
2016
13 maart

Paasveejaarmarkt Beek

47

april 2015 - NB no. 4:Layout 1

02-04-2015

09:50

Pagina 48

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.

Makado
Na de zomer gaat de uitbreiding van Makado in Beek van start. Een geweldige ontwikkeling.
Behalve de 7.500 vierkante meter extra winkelruimte, wordt ook het bestaande gedeelte
grondig onder handen genomen en gemoderniseerd, zowel van binnen als van buiten.
Er komen nóg meer gratis parkeerplaatsen, doordat er een dubbellaags parkeerdek
wordt gerealiseerd. Deze ontwikkeling betekent een versteviging van de Euregionale
aantrekkingskracht voor Makado én de hele regio Westelijke Mijnstreek.

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 uiteenlopende 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.

Onlangs heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de uitbreiding afgewezen op
procedurele gronden. De Raad van State vindt het onderzoek dat we gedaan hebben naar
de regionale behoefte niet volledig. De afwijzing van het bestemmingsplan is een tegenvaller, maar geen rem op de ontwikkeling van Makado. De eigenaar van het winkelcentrum
beschikt immers al geruime tijd over een rechtsgeldige omgevingsvergunning, waarmee
gebouwd kan worden. Niemand heeft destijds bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Die is daarmee onherroepelijk geworden. Zelfs al zou de gemeente Beek dat
willen; de uitbreiding van Makado kan niet meer teruggedraaid worden.
Over de uitbreiding van Makado is veelvuldig overleg gevoerd met alle partijen, waaronder
uiteraard de buurgemeenten Stein en Sittard-Geleen. Met heldere afspraken over de
maximale omvang van de uitbreiding en het type winkelsegment. Gewoon omdat we graag
fatsoenlijk met de buren omgaan.
Makado voorziet in een duidelijke behoefte. De cijfers laten daar geen enkel misverstand
over bestaan. Makado trekt ruim tweeënhalf miljoen bezoekers per jaar en is ondanks de
crisis in 2014 gewoon verder gegroeid.
Mooie concepten die tot enthousiasme bij consument en ondernemers leiden, verdienen
de ruimte. Gelukkig beslissen grote vastgoedeigenaren van winkelcentra niet over het
winkelgedrag van de consument. Dat doet de consument zelf. Die laat zich niet dwingen.
Uiteraard hechten we aan goede samenwerking met de regio. Ook over het winkelaanbod.
Niet tegenover elkaar blijven staan, maar juist samen de handen in elkaar slaan om onze
regionale, economische succesnummers verder te versterken. Slim samenwerken.
Dwarsverbanden leggen. Om niet alleen Beek, maar de hele regio op de kaart te zetten als
een gebied waar je moet zijn om te shoppen. Met Duitsland en België hebben we immers
een enorm achterland met miljoenen potentiële consumenten.
En de wurggreep van het internetshoppen? Als je echt voor de juiste beleving zorgt, zal
internet het “offline” shoppen nooit kunnen vervangen. Makado, het grootste overdekte
winkelcentrum van Limburg, bewijst dat.
Burgemeester Ralf Krewinkel
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Voorlaatste fase ringweg luchthaven gereed
Op maandag 30 maart jl. hebben de wethouders Guido Houben van de gemeente Meerssen en
Peter Hovens van de gemeente Beek samen met dhr. Jan Tindemans van Maastricht Aachen
Airport de nieuwe aansluiting van de Bamfordweg op de ringweg rond de luchthaven officieel
geopend. Hiermee is de voorlaatste fase van de aanleg van de ringweg rond MAA gereed.
Deze ringweg wordt gevormd door de
Europalaan, de Vliegveldweg, de
Bamfordweg en de Nieuwe Vliekerweg.
Het project is in 2007 van start gegaan
met de realisatie van de aansluiting
Europalaan op de A2. De werkzaamheden
aan de Vliegveldweg zijn in 2012
afgerond. Vervolgens is de Europalaan
doorgetrokken tot aan de nieuwe
cargoloods van de luchthaven.
Deze ontsluiting is eind 2013 in gebruik
genomen.
Door de aansluiting van de Bamfordweg
op de ringweg beschikt de kern Ulestraten via de ringweg over een directie aansluiting op de A2. Het verkeer van en
naar het industrieterrein Bamford hoeft
niet meer door Ulestraten en om de
luchthaven richting A2 te rijden.
Inmiddels is Wegenbouwbedrijf Kurvers begonnen met de
laatste fase van de ringweg, namelijk de werkzaamheden
aan de Nieuwe Vliekerweg en Bamfordweg in Ulestraten
om zo de ringweg rond Maastricht Aachen Airport nog dit
jaar te kunnen voltooien.

De totale kosten voor de aanleg van de ringweg worden
geraamd op bijna € 7 miljoen en worden betaald door middel van bijdragen van de deelnemende partijen en de inzet
van subsidies die hiervoor ontvangen zijn van o.a. de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken.

Officiële bekendmakingen vanaf 1 juni 2015
alleen nog digitaal
Momenteel publiceert de gemeente haar officiële bekendmakingen wekelijks in huis-aan-huisblad Trompetter/Maasen Geleenbode. Het gaat om bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, verordeningen, beleidsregels
en andere besluiten van het gemeentebestuur. Dat gaat
veranderen. Vanaf 1 juni 2015 publiceert de gemeente
Beek de officiële bekendmakingen alleen nog digitaal op
de landelijke website www.overheid.nl. Voor overige
nieuwsberichten en gemeentelijke informatie zijn de website www.gemeentebeek.nl en de gemeentepagina’s in de

Nuutsbaeker de aangewezen media.
Via Overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huisnummer abonneren op de gratis attenderingsservice. U krijgt
dan de bekendmakingen uit uw directe woonomgeving toegestuurd. U bepaalt zelf de straal van het zoekgebied.
Wilt u de officiële bekendmakingen na 1 juni 2015 per post
ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via
tel.nummer 046 – 43 89 222.

49

april 2015 - NB no. 4:Layout 1

02-04-2015

09:50

Pagina 50

Gemeente Beek Informatiepagina | april 2015

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg Beek van Partners
in Welzijn diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de
gemeente Beek. Zoals vergoedingen en ondersteuningsmogelijkheden,
kinesiologie, ouderenmishandeling, fysieke belasting, tenenlezen,
arm- & handmassage, dag van de mantelzorg etc.
Al deze themabijeenkomsten vinden plaats in MFC Molenberg, Molenstraat 158 Beek.
Voor meer informatie, data en tijdstippen over de
themabijeenkomsten kunt u terecht op onze website
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

U kunt zich rechtsreeks aanmelden voor een themabijeenkomst op onze website.
Voor informatie over mantelzorg en/ of aanmelden kunt u
contact opnemen met:
Maarten Wehrens/ Roel Heijink, Partners in Welzijn/ Steunpunt Mantelzorg WM
Telefoon: 046-4288060/ e-mail: mantelzorg@piw.nl
Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten noodzakelijk.
Dit kan tot 3 dagen voor de geplande bijeenkomst.

Containers voor gras en plastic verpakkingsafval bij bedrijfsgebouw aan De Haamen
Het is voor inwoners van de gemeente Beek weer
mogelijk om gratis gras en plastic verpakkingsafval te
deponeren in de daarvoor geplaatste containers bij
De Haamen.
Let op: de containers zijn verplaatst naar het terrein
van het bedrijfsgebouw aan De Haamen (voormalige
brandweerkazerne). Ze staan dus niet meer op het
parkeerterrein tegenover het bedrijfsgebouw.
U kunt er op zaterdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 18.00 uur terecht. De
periode loopt tot en met woensdag 31 oktober 2015.
Spelregels:
• U kunt in de grascontainer alleen gras aanbieden, dus
geen grof tuin- of ander (groen)afval.
• De toezichthouder kan naar uw legitimatie vragen, omdat
de voorziening alleen voor de Beekse inwoners geldt.
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• Het is niet toegestaan om gras of plastic verpakkingsafval aan te bieden buiten de openingstijden van de
containerlocatie. Bij constatering zal verbaliserend
worden opgetreden.
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Voortgang realisatie Sportlandgoed De Haamen
De realisatie van de buitenaccommodaties in Sportlandgoed De Haamen begint op te schieten.
In het weekend van 28 en 29 maart hebben de honk- en softbalvereniging de Cheetahs en de
tennisvereniging BRZ hun eerste wedstrijden gespeeld op de nieuwe velden.

Een impressie van de aanleg van de tennisvelden en het nieuwe honk- en softbalveld.

Wethouder
Maurice Wierikx
(sport)
en burgemeester
Ralf Krewinkel
hadden de eer de
eerste ballen te
slaan/gooien.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed 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.
Bootcamp!
Op vrijdag 17 april om 17.30 uur start vanuit De Haamen
een nieuwe trainingsmogelijkheid voor sportievelingen
tussen de 16 en +/- 45 jaar. Heerlijk in de buitenlucht (o.a.
Vrouwenbos) werken aan conditie, kracht en stabiliteit van
het hele lichaam! De trainingen vinden plaats onder
begeleiding van bewegingsdeskundigen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht en bootcamp materiaal als touwen, kettlebelts en autobanden.
Na een korte healthcheck worden de trainingen op maat
gegeven zodat iedereen zijn of haar conditie langzaam kan
opbouwen.
Meer info bij Allan Smeets (Fysiotherapiepraktijk GCN,
tel. 06 - 42 32 07 55) of Charel Schoutrop
(Fysiotherapiepraktijk Kuijs, tel. 06 - 41 87 78 49)
of kijk op www.dehaamen.nl voor de folder.
Aanmelden voor Sportintegratiedag 2015
Op 25 mei, tweede pinksterdag, organiseert VV Caesar
samen met de gemeente Beek
wederom de jaarlijkse Sportintegratiedag. Tijdens deze dag
kunnen sporters met een beperking kennis maken met diverse (aangepaste) sporten.
Denk aan atletiek, voetbal,
handbal, tennis, handboogschieten, badminton, karate
en honkbal. Veel Beekse verenigingen zetten zich weer vrijwillig in om deze sportdag
tot een succes te maken. De deelnemers kunnen aan drie
verschillende sporten meedoen. De keuze kan doorgegeven worden bij aanmelden. De sportintegratiedag 25 mei
start om 10:00 uur en wordt afgesloten met muziek tot
17:00 uur op de velden van Sportlandgoed De Haamen.
Meedoen kan vanaf 12 jaar. Aanmelden kan individueel of

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

52

per organisatie. Deelname is gratis de sporters ontvangen
een lunchpakketje.
Voor aanmelding of eventuele vragen kunt u contact
opnemen met Dennis Pantekoek van VV Caesar via
info@vvcaesar.nl of 06-54614146
Gezondheidsmarkt 55+ in Beek
De gemeente Beek heeft gezondheid hoog in het vaandel
staan . In de maand mei wordt er daarom extra aandacht
besteed aan de gezondheid van de 55+ers in de
gemeente. Studenten van Fontys Sporthogeschool
organiseren in samenwerking met de gemeente Beek en
het Wijksteunpunt Beek op 21 mei as. een Gezondheidsmarkt. Op deze dag is er van alles te beleven op het gebied van bewegen en
gezondheid. Tijdens de Gezondheidsmarkt
kunt u gratis een fit-test laten afnemen,
waarna u aan het einde van de test een
persoonlijk advies krijgt over uw gezondheid in relatie tot bewegen. Daarnaast kunt
u gratis deelnemen aan beweegclinics,
waaronder valpreventie. Er zullen ook verschillende organisaties vertegenwoordigd
zijn waar u zich kunt laten informeren over
gezondheid en bewegen. Na afloop kunt u
genieten van een gratis verse en gezonde smoothie.
Alle 55-plussers, en andere geïnteresseerden, zijn van
harte uitgenodigd! Komt u ook een kijkje nemen?
De Gezondheidsmarkt is op donderdag 21 mei van
15.00 uur tot 17.30 uur in Wijksteunpunt Beek.
Adres: Om de toren 1, Beek. Voor meer informatie:
06-22 27 83 54 of m.vanwaveren@fontys.nl

Contactpersonen:
Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen
Vivian Boesten-Dijkstra, verenigingsconsulent Gemeente Beek
Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
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Financiële bijdrage voor uw mantelzorger
Gemeentelijke regeling vervangt het landelijke mantelzorgcompliment
Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en
intensief hulp aan familie of vrienden die
zorg nodig hebben. Vaak doen mensen dat
uit liefde en betrokkenheid voor degene voor
wie zij zorgen en zonder dat daar iets
tegenover staat. Tot 1 januari 2015 bestond
er de landelijke regeling
‘Mantelzorgcompliment’. Degene die zorg
ontving van een mantelzorger, kon voor zijn
of haar mantelzorger een financiële bijdrage
aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers.
Sinds 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) vervallen. Sindsdien hebben gemeenten de taak
om een regeling voor de waardering van mantelzorgers in
hun gemeente te treffen. Op welke manier gemeenten
deze blijk van waardering
willen uiten, kunnen gemeenten zelf bepalen.
Waarderingsregeling voor
mantelzorgers in de
gemeente Beek
De gemeente Beek vindt
het belangrijk om mantelzorgers te waarderen. Mantelzorgers worden vaak
zwaar belast, doordat zij de
zorg door een vrijwilliger of
beroepskracht overnemen.
Daarom heeft de gemeente
Beek de “Tijdelijke regeling
individuele mantelzorgwaardering gemeente Beek
2015” vastgesteld om
mantelzorgers individueel te
waarderen. In deze regeling,
die te vinden is op
www.gemeentebeek.nl, staan
de criteria genoemd om in
2015 in aanmerking te komen
voor een individuele
mantelzorgwaardering.

Degene voor wie gezorgd wordt, kan zijn mantelzorger
voordragen voor een mantelzorgcompliment ter hoogte
van een eenmalig bedrag van € 100.
In de loop van 2015 zal worden onderzocht op welke wijze
de gemeente Beek mantelzorgers wil waarderen in 2016
en verder.
Meer informatie en
aanvragen
De regeling is te raadplegen
via www.gemeentebeek.nl.
U kunt een individuele
mantelzorgwaardering 2015
aanvragen via het “Aanvraagformulier individuele
mantelzorgwaardering 2015”.
Dit formulier is te verkrijgen bij
het gemeentehuis of te
downloaden op
www.gemeentebeek.nl.
Het ingevulde formulier stuurt
u samen met de gevraagde
bewijsstukken naar de
gemeente Beek.
Uw aanvraag wordt dan in
behandeling genomen.
Heeft u vragen, neem dan
contact op met de gemeente
via 046 – 43 89 222.
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Vrijwilligers met en zonder beperking
schonen buurt op
Sinds kort helpen bezoekers van het Gemeenschapshuis Neerbeek mee om de openbare ruimte in
Neerbeek schoon te houden. De groep bestaat uit mensen met en zonder beperking. Drie ochtenden in de week trekt de groep de buurt in om zwerfvuil op te ruimen, verkeersborden schoon te
maken of andere kleine klussen uit te voeren.
Sinds de zomer van 2014 is
Gemeenschapshuis Neerbeek
gestart met de open inloop. Mensen
met en zonder ondersteuningsvraag
kunnen dagelijks in het gemeenschapshuis terecht, gewoon voor
de gezelligheid, voor hulpvragen of
activiteiten zoals bewegen, spelen
of creatief bezig zijn. Dit alles in
samenwerking met vrijwilligers,
clubs en verenigingen.
Aan de activiteiten is nu dus het
schoonhouden van de openbare
ruimte toegevoegd. De deelnemers zijn enthousiast dat ze op
deze wijze een zichtbare en
waardevolle bijdrage kunnen
leveren aan de Neerbeekse gemeenschap. De gemeente is blij
met de hulp van de vrijwilligers en
ondersteunt de werkzaamheden
waar nodig.

Wethouder Peter Hovens is blij met
de hulp van

de vrijwilligers.

De activiteiten in Gemeenschapshuis Neerbeek zijn overigens
een initiatief van OZO-doeikmee en Centrum WenG.

Gewijzigde openingstijden in april en mei
Het gemeentehuis is gesloten op:
-

maandag 6 april (Pasen)
maandag 27 april (Koningsdag)
maandag 4 en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 14 en vrijdag 15 mei (Hemelvaart)
maandag 25 mei (Pinksteren)

Het milieupark te Schinnen is gesloten op:
-

maandag 6 april (Pasen)
maandag 27 april (Koningsdag)
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 14 mei (Hemelvaart)
maandag 25 mei (Pinksteren)

Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gewoon geopend.
Ook het milieupark te Schinnen is dan gewoon geopend.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Begeleider(ster) bij jeugdactiviteiten en Bellers
De activiteiten worden bijna allemaal georganiseerd door
Beekse bedrijven, organisaties, verenigingen en winkels.
Het gros van de activiteiten wordt begeleid door vrijwilligers. Voor het begeleiden en organiseren van de activiteiten zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hier
in de vakanties steeds een paar uurtjes voor vrij willen
maken. (Vac. 11167)
• Chauffeurs B-rijbewijs
Chauffeurs gezocht, woonachtig in Beek of Stein voor de
Buurtbus. De Stichting Buurtbus 92 is een stichting, die
met de hulp van vrijwilligers, kleine dorpen en gehuchten
met elkaar verbindt door middel van openbaar vervoer.
(Vac.14114)
• Vrijwilliger activiteiten voor Mannen
Samen met onze mannelijke bewoners iets leuks gaan
doen, zoals bijvoorbeeld een borreltje drinken, video kijken, kaarten, dammen, of gewoon een gezellig gesprek.
U praat over leuke onderwerpen die mannen aanspreken
bijvoorbeeld de tuin, de duiven, auto`s enz. U draagt zorg
voor een gezellige en ontspannen sfeer. (Vac.15542)
• Vrijwillig(st)er voor individuele aandacht
Voor onze bewoners zijn we op zoek naar vrijwilligers die
wat individuele aandacht willen geven aan een van onze
bewoners. "Gewoon" een beetje aandacht voor een

oudere medemens! Onze bewoners praten graag over
vroeger en een kopje koffie drinken onder het praten
maakt het allemaal nog veel gezelliger. (Vac. 15544)
• Fractiesecretaris
Als fractiesecretaris ben je verantwoordelijk voor
vergaderagenda’s maken en versturen naar genodigden,
betrokken zijn bij alle organisatorische zaken aangaande
onze politieke afdeling, agendabeheer, zorgdragen dat
afspraken opgevolgd worden, actiepuntenlijst bijhouden,
(Vac.25308)
Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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in Winkelcentrum

ARDENNER
WEEK
6 - 7 - 8 - 9 mei 2015

VOLOP BELEVING EN
INFORMATIE OVER DE
ARDENNEN EN WALLONIË

Maak bovendien kans op leuke prijzen!!!
HISTORISCH JUBILEREND BEEK
Beleef dit spektakel mee in Makado Beek.
Op vrijdag 15 mei met de Stadskapel,
Nachtwachters en Torenblazers
van 14.30 tot 16.00 uur
en op zaterdag 16 mei met de Stadskapel
van 10.00 tot 12.00 uur

GRATIS
parkeren
D
J
I
T
AL
64 winkels onder 1 dak
I
MOO GRATIS kinderopvang
!
R
E
www.facebook.com/MakadoBeek
E
W
WWW.MAKADOBEEK.NL

