R
E
K
E
A
U

T

S

B

41e jaargang
no. 11
december 2015

Redactieadres:
Molenberg 1
6191 KL Beek-Lb.
Tel. 046 - 437 37 28
E-mail: nuutsbaeker@ziggo.nl
nuutsbaeker@gmail.com

Bezorgklachten:

U

Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:
Blikvanger: Prins Peter II ....

pag.

8

Gemengd Koor Beeker Koorzang
neemt afscheid .................... pag.

12

Op ’n Benkske ....................

pag.

14

(Her)inzegening wegkruis
te Spaubeek ........................

pag.

31

Sinterklaas bij Ut Buurke ....

pag.

35

Beekse vrijwilligers in het
zonnetje tijdens geslaagde
vrijwilligersavond ................

pag.

42

D

E

N

Advertenties / druk:
Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren
zie pagina 2

INHOUD:

-

Van de Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel . . . 3
Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2015 . . . . . 4
17e Wafeltocht op zaterdag 2 januari 2016 . . . 5
Tribunes Plebes IXXX-X- MMXV . . . . . . . . . . . . 7
Prins Peter II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nieuwjaars Concert in Beek . . . . . . . . . . . . . . 10
30 Jaar geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gemengd Koor Beeker Koorzang neemt afscheid 12
Zonnebloemauto biedt vrijheid
Geef een dagje uit met de speciale cadeaubon . . 13
Op 'n Benkske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Leren bridgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Elsmuseum beter herkenbaar voor passanten . . 15
Help, mijn kind heeft huiswerk! . . . . . . . . . . . . 17
Schrijf nu in voor een computercursus bij
CDL-Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Voortbestaan rommelmarkt Spaubeek in gevaar . 21
Brandweer Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Terugblik 25 jarig bestaansfeest
gemengd koor Canta Libre . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wie kent Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
IVN Spau-Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tribunes Plebes XII-XI- MMXV . . . . . . . . . . . . . 27
Oliebollenactie28
Geriatriefysiotherapie, fysiotherapie
specialisatie voor senioren . . . . . . . . . . . . . . . 29
(Her-)inzegening wegkruis te Spaubeek . . . . . . . 31
Beek in Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Koninklijke onderscheiding voor John Bosch . . . . 33
Sinterklaas bij Ut Buurke . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Voorpret in Genhout voor Mansluu én Vrouluu! . . 36
Carnavalsmiddag Zonnebloem,
Centrum WenG en KVO . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pronkzitting van de Kabookes . . . . . . . . . . . . . 37
Evenementen Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
IVN Spau-Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Evenementenrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

In deze feestmaand bij uitstek,
waarin velen druk zijn met
voorbereidingen van activiteiten gericht
op de komende feesten, ontvangt u al weer
de laatste Nuutsbaeker van 2015. Een jaar
dat ons allen weer veel gebracht heeft.
Als we terugkijken zullen zaken van allerlei aard
de revue passeren. Goed om nog eens stil te staan
bij alles wat gebeurde. Enerzijds zien we zaken die stoppen en aan de andere
kant komen ook weer nieuwe activiteiten boven.
Jammer dat Gemengd Koor Beeker Koorzang na vele jaren helaas niet
meer verder kan. Zowel voor de leden en de dirigent van het koor, als ook
voor hun vaste publiek betekent dit toch een gemis. Bedankt voor vele mooie
uitvoeringen van allerlei aard die jullie in onze gemeente en daarbuiten steeds
enthousiast verzorgd hebben.
Soms komen dromen uit, zoals voor kinderen een bezoek van Sinterklaas op
uiteenlopende plaatsen in verschillende situaties.
Ook dromen van volwassenen kunnen wel eens werkelijkheid worden.
Wij wensen iedereen die dat overkomt een wakkere voortzetting van de realiteit.
Na 7 jaren nemen we ook afscheid van de column ‘Op ’n Benkske’.
U ziet, aan alles komt ooit een eind, terwijl de wereld toch doorgaat.
Ook Christy bedankt. Ze werd geroemd, geprezen en soms ook verguisd.
Jouw rubriek zal gemist worden, misschien niet door iedereen.
We kijken verder, er is zo veel nog om ons heen.
Nieuwe deadlines komen, andere zijn voorbij.
Was u te laat? Ze staan vermeld, weer voor een jaar.
Wij wensen u veel succes met alles en weer veel
leesplezier, maar bovenal een zalig kerstfeest en een
energiek 2016!

Gemeente info:
- Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie . . . . . . . .
- Gewijzigde openingstijden
rond de feestdagen . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bezorging gemeentegids en kalender in
laatste week van december . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . .
- Beekse vrijwilligers in het zonnetje tijdens
geslaagde vrijwilligersavond . . . . . . . . . .
Scheiden? Ja ik wil!
Afval scheiden wordt nóg eenvoudiger
vanaf 1 januari 2016 . . . . . . . . . . . . . .
- Afvalkalender via RWM . . . . . . . . . . . . .
- geen GFT- en restafvalinzameling in week 1
- Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 | Fax: 046-4362783 | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

Wij wensen u prettige Feestdagen
en een Gezond 2016!

Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel
Op Zondag 20 december 2015
aanvang 20.00 uur
organiseert Mannenkoor Beeker Liedertafel
het jaarlijkse Kerstconcert in het
Asta cultuurcentrum, Markt 6a te Beek.
De entree bedraagt € 8,=
Dit jaar staat het concert in het teken
van de jeugd. Medewerking verlenen
Jeugdorkest The Young Ones (de jeugd
van fanfare St. Caecilia Spaubeek) en de
Limburgse Koorschool Cantarella waar
jongeren van 5-18 jaar het ene muzikale
succes op het andere stapelen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25
Beek of reserveren:
www.beekerliedertafel.nl.
Bestellen bij een van de koorleden is
óók mogelijk.

Cantarella ontwikkelen
kinderen uit heel Limburg hun zangtalenten.
Marleen Everink zong
zelf als kind vele jaren in
concertkoor Multiple
Voices aan de Muziek
school Twente in Enschede.
Tijdens haar studie aan
de PABO volgde ze solozanglessen, waarvan
drie jaren in de talentenklas.
Teruggekeerd
van een jaar
vrijwilligerswerk in Mexico zette Marleen
haar zangstudie in 2007 voort
aan het concervatorium te
Maastricht en behaalde zij
haar master bij Charlotte
Margiono aan het Utrechtse
conservatorium.
Jeugdorkest
The young Ones

Limburgse koorschool Cantarella
De Limburgse Koorschool Cantarella
bestaat sinds 1981. Jarenlang stond het
koor onder de bezielende leiding van
Harrie Spronken. De afgelopen jaren
heeft Marleen Everink de succesformule
van Harrie doorgetrokken en nieuwe
jonge koorleden aan het koor kunnen
binden. Bij de Limburgse Koorschool

Jeugdorkest The Young Ones
is een belangrijk onderdeel
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek.
Het is het opleidingsorkest
van de vereniging. Leerlingen
die hun opleiding aan de muziekschool genieten leren in
dit orkest om samen te spelen en te
spelen onder een dirigent. Het
jeugdorkest bestaat momenteel uit leerlingen van de muziekschool en leden die ook al
in het fanfareorkest spelen.
Onder leiding van dirigent Erik
Stevens wordt gewerkt aan
muziekwerken die worden uitgevoerd tijdens concerten, beoordelingsconcerten
en jeugdorkestenfestivals, maar ook aan
basisfacetten
als
stemsteun, klank en
articulatie. Voor dit
kerstconcert hebben
zij een aantal prachtige kerstwerken ingestudeerd.

Mannenkoor Beeker Liedertafel
Het 125 jarig bestaansfeest van Mannenkoor Beeker Liedertafel werd vorig
jaar gevierd met een uniek jubileumprogramma.
Ook dit jaar stonden uitdagende projecten op de agenda met als hoogtepunt
de Ierse dans- en muziekshow die op
25 oktober j.l. in een uitverkocht Asta
cultuurcentrum plaatsvond.
Het koor hoopt dat U ook dit jaar weer
zult genieten van sfeervolle kerstliederen uit vele landen.
Het concert staat onder leiding van Dion
Ritten en de begeleiding is in handen
van Véron Jongstra.
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2015
Datum trekking: 26 oktober 2015
Hier volgt de uitslag van de Nationale
Zonnebloemloterij 2015.
Loterijvergunning verleend door de
Raad van Bestuur van de
Kansspelautoriteit aan Stichting
SNL/Zonnebloem 8727
d.d. 25 november 2014.

PRIJS:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR.
1057446
1411843
0171847
1156647
0803533
0621383
0321679
0026135
1069568
0749612
0270836
0962350
1059677
0322405
0815521
1168830
0370501
0937701
1127555
0184136
0679548
0851442
1009706
0721956
0418361

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
16440
€
100,00
27e prijs
56683
€
100,00
28e prijs
30102
€
100,00
29e prijs
8774
€
50,00
30e prijs
6559
€
50,00
31e prijs
4378
€
50,00
15,00
32e prijs
795
€
33e prijs
009
€
15,00
34e prijs
436
€
15,00
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle
7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m
34 worden toegekend aan de loten
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct
zijn. Dat betekent dat deze prijzen
voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening
van de Zonnebloem. Het recht op prijs
vervalt een jaar na de trekking.

Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt
naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

De fractie en alle leden
van BBB-NDB
wensen iedereen
hele Fijne Kerstdagen
en een Gelukkig
en Gezond

2016

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

17e WAFELTOCHT op zaterdag 2 januari 2016
Met de organisatie van de inmiddels
bekende Wafelwandeltocht op zaterdag
2 januari 2016 bijt het wandelkomitee
van de Beekse atletiekvereniging
Caesar de spits af van de Limburgse
wandelkalender voor het jaar 2016.
Als wandelkomitee hopen we dat 2016
voor iedereen een gezond jaar met veel
wandelgenot mag zijn.
Een wandeltreffen zo kort na de jaarwisseling is een mooie gelegenheid om
nieuwjaarswensen met andere wandelaars uit te wisselen.
De kantine van
AV Caesar / VV Neerbeek,
gelegen aan de Bloote Weg 21,
dient als vertrekpunt.
Tussen 8.30 en 14.00 uur kan men
hier kiezen uit de afstanden
8 – 12 – 16 en 20 km.
Alle wandelaars bereiken via verschillende routes het rustpunt in Groot
Genhout.
De wandelaar die voor 16 of 20 km
kiest maakt van hieruit een lus via
Pluijmendaal, Op ’t Broek en Hoogveld
om zo weer terug te keren in Groot
Genhout.
Na versterking van de inwendige mens
keren alle deelnemers via de mooie
paadjes van buurtschap Hobbelrade en
de Quattel terug naar het vertrekpunt.
Hier wordt tegen inlevering van de
startkaart een gratis wafel verstrekt.
Math Hulst, tel. 046-4371790,
en Lambert Bergers, tel. 046-4373623
verstrekken u gaarne nadere informatie,
die u ook kunt opvragen via
www.avcaesar.nl

Sanderboutlaan 9 • 6181 DN Elsloo • T 046 - 437 72 70 • www.boursgroep.nl

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl
Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN

www.bloemerievangurp.nl
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Welkom in de wereld van de meso-behandelingen!!

Mesotherapie
Net zo veelzijdig als onbekend
Mesotherapie is een toepassing die tussen 1948 en 1952 door een
Franse arts (1924-2003), Michel Pistor, werd ontwikkeld.
In eerste instantie werd mesotherapie alleen voor het bestrijden van pijn
en de behandeling van sportblessures gebruikt.
Tegenwoordig wordt mesotherapie vooral ingezet als
cosmetische behandeling.
Hoe werkt Mesotherapie?
Met de zogenaamde Mesogun kunnen
verschillende werkstoffen in uw huid worden
ingebracht zodat deze daar hun werk gaan
doen.
Hierbij kunt u denken aan rimpelbestrijding
door middel van het gebruik van hyaluron,
een lichaamseigen stof die rimpels laat vervagen
en zachter maakt.
Een heel andere toepassing is het bestrijden van
cellulite, striae en plaatselijke vetophopingen.
Mesotherapie kan worden gebruikt als extra
ondersteuning ter bestrijding van deze ‘aandoeningen’
die u door middel van enkel diëten en sporten niet onder
controle krijgt.

Is uw interesse gewekt?
Vraag vrijblijvend om info over de verschillende meso-behandelingen.

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek - 06 - 55 80 23 65

www.skincarebycindyjonkers.nl

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

Skincare by Cindy Jonkers en Beautycare Marlie wensen u
Fijne Kerstdagen en een BEAUTIFUL 2016!
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Tribunes Plebes IXXX-X- MMXV
Vanwege de rond 20 oktober ingrijpende
politieke ontwikkelingen in de Gemeenteraad is de geplande vergadering van 22
oktober verschoven naar de huidige
datum 29 oktober 2015.Tevens is daardoor ook de toenmalige agenda gewijzigd en met de huidige aangepaste
agenda zitten we nu op een aantal van
12 punten.
De traditionele ‘opening’ en ‘spreekrecht
burgers’ zijn hamerstukken en dan belanden we bij agendapunt 3; coalitieakkoord en benoeming (4) wethouders.
De voorzitter geeft toe vrij weinig ervaring te hebben met een dergelijk agendapunt en hij zal dan ook vaak bij de
griffier te rade moeten gaan. Het is ook
niet niks, installatie van vier wethouders
en daarna dan ook nog eens twee
nieuwe Gemeenteraadsleden! Een ‘personeel’ mutatie van bijna 30% van de
Gemeenteraad + B&W. Over de politieke
gebeurtenissen in de afgelopen periode
is al genoeg door de media geschreven,
maar uiteindelijk is dit agendapunt het
eindresultaat van dit rumoer. De voorzitter geeft het woord aan dhr. Thijs van
Es, die als formateur in de afgelopen
periode een nieuw college heeft kunnen
samenstellen, om een toelichting te
geven over de ‘toekomst’. De formateur
zegt o.m. dat de samenstelling van de
nieuwe coalitie GEEN afrekening is met
de vorige coalitie en dat de huidige begroting in tact blijft. Ook zal de voortgang
van de grote projecten ( o.a. de Haamen,
Oude Pastorie) kritisch blijven gevolgd en
dat de huidige begroting in tact blijft.
De fractie PB maakt melding van hun
hun huis aan huis bezorgde folder; Wat
ging er mis? “Nu weet Beek waar ze aan
toe is” en vraagt naar de precieze verdeling van de portefeuilles per wethouder
en de daarmee samenhangende tijdsbesteding in fte’s. (zie voetnoot)

De fractie SBB vindt het wonderlijk dat
er een coalitie van de een op de andere
dag met een oppositie een nieuwe coalitie gaat vormen, maar heeft hierbij veel
vragen.
De VVD fractie heeft een hele waslijst
aan vragen over het coalitieakkoord,
maar staat sympathiek tegenover de coalitie, verder neemt ze de vrijheid om de
steun aan de coalitie per onderwerp af te
wegen.
De fractie van het CDA vindt dat de mix
in het nieuwe college, nieuw en onervaren plus een doorgewinterde wethouder
een goede basis is om samen aan Beek
te bouwen.
De ‘formateur’ doet na deze ronde géén
toezeggingen, dat kan pas het nieuwe
college doen na hun installatie Hij geeft
wel aan dat het nieuwe college moet
leren van de fouten die er in het verleden
gemaakt zijn. Dan is het tijd om de procedure te starten om de nieuwe wethouders te kiezen.
Alle (kandidaat) wethouders worden gekozen, te weten de heren; Thijs van Es,
Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en
Zorg (BBB-NDB), Hub Hodzelmans,
Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte, (CDA), Hub Schoenmakers, Portefeuille Sport, Grote Projecten
en Bedrijfsvoering (BBB-NDB) en Jean
Wachelder, Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen (CDA). We kunnen nu
starten met agendapunt 4; onderzoek
geloofsbrieven en beëdiging raadslid.
Door de ‘overstap’ van twee raadsleden
naar het College wordt in de vacature
van raadslid beëdigd Dhr. Marcel Meurkens (BBB-NDB) en op latere termijn
wordt nog Dhr. Rob Schwillens ( CDA) als
zodanig beëdigd.
Agendapunt 5+6; de personele mutaties in de diverse commissies, wordt
hamerstuk.

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

George Stevens

Agendapunt 7; aan de raad geadresseerde stukken, enkele vragen om het
stuk door te sturen.
Agendapunt 8; vaststellen besluitenlijst vorige vergadering; hamer!
Agendapunt 9; Regionaal Afvalplan
Westelijke Mijnstreek; hamer.
Agendapunt 10; Evaluatie welstand.
De discussie gaat hier voornamelijk over
de dorpsbouwmeester, een functionaris
die (ver) nieuwbouw controleert en eventueel begeleidt. PB stelt dat deze bouwmeester vanaf de vergunning- aanvraag
zijn activiteiten dient te starten. VVD
vraagt naar de functie eisen van deze toezichthouder bij particulier en zakelijke
(ver)bouw. Volgens de ‘nieuwe’ wethouder
zal het profiel van de dorpsbouwmeester
op korte termijn worden gemaakt.
Dan volgt agendapunt 11; vaststellen 2e
Bestuursrapportage 2015. De VVD fractie heeft nog altijd een beetje moeite met
het woord ‘Be-rap’ en verwijzend naar het
te verwachten tekort voor 2015, zijnde
ruim € 435.000, -, vraagt ze hoe dit tekort
kan worden verminderd. De ‘nieuwe kersverse’ wethouder stelt, gezien zijn korte
staat van dienst als verantwoordelijk wethouder, dat hij in de zeer naaste toekomst
deze vraag tot tevredenheid zal kunnen
beantwoorden. Als laatste
Agendapunt 12; het vragenuurtje; hier
maakt niemand gebruik van zodat de
voorzitter de vergadering met een subtiel
tikje van de hamer kan afsluiten.
Voetnoot; een fte ( fulltime equivalent)
is een rekeneenheid waarmee de (uren)
omvang van een functie per werkweek,
kan worden uitgedrukt.

uw hofleverancier wenst u
Fijne Feestdagen

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Openingstijden Kerst: Maandag 21 dec.:
DINSDAG 22 dec.:
Woensdag 23 dec.:
Donderdag 24 dec.:

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 16.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 16.00 uur
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Prins Peter II
ter de schermen prima opgevangen
door twee enthousiaste medewerkers
van de carnavalsvereniging.
Dat komt voor zeker één van die twee
heren heel goed uit. Er staat als het ware
een prijs op zijn hoofd. Ja ook in
Genhout is er dit jaar weer volop gewed
en gegist naar de volgende prins. Wie
zal het worden?

Zaterdag 21 november 2015 is de spanning in zaal Vroemen in Genhout te snijden. Het talrijke publiek geniet met volle
teugen van alle artiesten die in de loop
van de avond de revue passeren.

Het ‘Sjravelriek’ bruist van energie en
laat duidelijk zien waarin een klein dorp
groot kan zijn. De artiesten worden ach-

Er schijnen genoeg kandidaten, maar
er zijn ook natuurlijk, naarmate de dag
naderbij komt vanzelfsprekend afvallers. Blijft de kandidaat-prins rustig
genoeg, of bezwijkt hij uiteindelijk
onder de druk en verspreekt hij zich?
Een van de kandidaten, die met grote
zekerheid op de definitieve uitroeping
lijkt af te stevenen is Peter Janssen. Wie
kent hem niet in Genhout?
Hij is bij zo veel activiteiten betrokken en
zijn enthousiasme is vrijwel grenzeloos.
Achter de schermen worden vrienden en
bekenden die toch kortbij hem staan
steeds zekerder van hun zaak.
Maar Peter is beslist niet voor één gat te
vangen.
Als trouw lid van de voetbalclub GSV’28
vervult hij ook zijn verplichtingen zonder
merkbaar pijntje. Bij de veteranen speelt
hij zijn partijtje met veel plezier mee, dat
wil zeggen hij komt op het veld tussen
de lijnen in de tweede helft. Hij kent kennelijk zijn grenzen.
Na een wedstrijd is hij vanzelfsprekend
te vinden in de kantine om ook het
vochtgehalte op het juiste peil te
houden.
Deze gewoonte heeft Peter Janssen ook
op zaterdag 21 november 2015 traditie-

getrouw in
ere gehouden.
Dat was misschien
wel het laatste zetje dat
hij zijn vrienden nog moest
geven om hun te overtuigen dat hij dit
jaar geen prins zou worden.
En ze waren ook wel overtuigd, maar
toch, hij wilde dit al lang, dat wisten ze
zeker!
Peter wist het al van 2 april 2015.
Dat was snel beslist. Sabrina hoefde
maar te zuchten en dat was voldoende
om de vraag met een volmondig ‘Ja’ te
beantwoorden. Het bleef daarna ogenschijnlijk rustig rond dit gebeuren. Het
was nog ver. De droom ging verder. Het
bleef voorlopig in huize Janssen en de
voorbereidingen voltrokken zich in stilte.
Heerlijk als je omgeving het nog niet
weet.
De zomer kwam. Het bleef lang warm.
Paparazzi ontwaakten, zoals paddenstoelen in de herfst. De prinsenpoll
kreeg namen. Toch kon Peter blijven
doen wat hij altijd deed.
Actief meewerken bij GSV’28 en waar hij
verder iets kon betekenen. Steeds
enigszins op de achtergrond opererend,
niet om iets te verbergen, maar gewoon,
omdat hij dat het liefste doet.
Zijn droom werd geen nachtmerrie,
maar haast sprookjesachtig. Wat kwam
er allemaal op hem af?
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weten dat hun kandidaat graag een echt
prinsenpak heeft. Maar toch, dat voetballen eerder die avond.
Stukje voor stukje ontvouwt deze puzzel
zich. De zaal schudt op zijn grondvesten.
Met groot enthousiasme wordt de nieuwe prins ontvangen. Spontaan, vrij en
frank presenteert hij zich aan het toegestroomde publiek.
Op de bijgaande
foto’s is duidelijk
hoe de nieuwe prins
geniet van de
apotheose van deze
geweldige avond.

Zijn werk als
redacteur van de
Nuutsbaeker bleef hij
ook gewoon doen en vaak
stond hij klaar om over gebeurtenissen iets te schrijven. Met dit aandachtspunt zet hij Genhout ook op de
kaart.
Peter heeft trekken van een kameleon als
we kijken naar de verschillende ‘carnavalsrieken’ waar hij geweest is. We denken aan de Koeleköp van Meers, de
Kwakkerte van Spaubeek in het
Sittardse heeft vertoefd en is uiteindelijk
neergestreken bij zijn Sjraverlaire in
Genhout.

Zijn familie, die op het laatste moment
achter in de zaal is binnengeloodst is
zichtbaar geroerd en geniet met volle
teugen.
De laatste artiest van het programma
heeft weinig moeite om het publiek mee
te nemen. Al vlug vult zich de zaal met
een grote polonaise die geen eind meer
schijnt te krijgen.

Peter we
feliciteren je als
Stichtingsbestuur
en redactie van de
Nuutsbaeker en
hierin betrekken
we natuurlijk ook
Sabrina, die haar
rol met plezier
aanvaard heeft. Joep als jongste lid
van de Sjravelsenaat zal zeker met
jullie meegenieten en Sanne zal er
beslist voor zorgen niet vergeten te
worden in dit feestgedruis!
Sjravelaire proficiat met deze
geweldige prinsen:
Peter II en jeugdprins Stef I. Alaaf.
Wiel Heijnen

Na 4 x 11 jaar, een mooi jubileumjaar in
dit verband, valt hem dan toch de eer te
beurt om als prins Peter II te regeren
over het Sjravelriek boven op de berg in
Genhout.
Om 11 minuten over 11 stond hij aangekleed als prins in wording achter het
scherm op de bühne in zaal Vroemen.
De waardigheidstekens ontbraken nog,
die waren voor voor het scherm. Stukje
voor stukje werden de luikjes weggepakt.
Het publiek let gespannen op. Wie staat
er in die nieuwe schoenen?
De maillots worden zichtbaar. Een prins
zonder pantalon. Er zijn aanwezigen die
in de juiste richting denken, want zij
9

Nieuwjaars Concert in Beek
Op zondag 3 januari 2016 a.s. organiseren de Koninklijke Harmonie St. Caecilia
Beek en het Gemengd Koor Beeker
Koorzang weer het inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert in het Asta cultuurcentrum aan de Markt in Beek.
De Kon. Harmonie St. Caecilia o.l.v. Ben
Essers en de Beeker Koorzang o.l.v.
Pierre Gerits met begeleiding van Jean
Lardinois op de vleugel, staan borg voor
een afwisselend en sfeervol concert.
Gemengd Koor Beeker Koorzang brengt
een verscheidenheid van populaire liederen, die zeker zoals voorafgaande
jaren in de smaak zullen vallen.
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Het geheel wordt dit jaar compleet met
deelname van Pascal en Heidi Pittie, zij
zullen samen optreden met koor en harmonie en ook solistische werken uitvoeren.
Voor de Beeker Koorzang is dit het laatste en tevens het afscheidsconcert van
dit Koor dat al meer dan 60 jaar actief
was in Beek
De Kon. Harmonie vervolgt het concert
met muziek waarbij u zich daadwerkelijk
in Wenen bij een Nieuwjaars Concert
waant, waarbij de bekende Radetski
mars niet zal ontbreken..
Dit jaar is er tevens een optreden van de

blokfluitgroep van Heidi Pittie en Gitte
Nijsten. Zij allen zullen u verassen op dit
traditioneel concert.
Tot slot zullen Harmonie en Koor ook
samen een optreden verzorgen.
U ziet een concertmiddag om niet te
missen, beide verenigingen hopen dan
ook velen van u te mogen begroeten op
deze unieke concertmiddag.
De aanvang van dit Nieuwjaars Concert
in de Asta, is om 15.00 uur en de entree
is een vrije gave.
Foto: Jozef Schuijren

30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang (december )1985
….. De voorpagina van deze laatste nuutsbaeker staat in het
teken van het naderende kerstfeest.
Dus nu beginnen ook de kerst- en nieuwjaarswensen
binnen te stromen.
….. Theo van Winkel belicht het feest van het licht in al zijn
facetten. Hij start in Scandinavië bij de zonnewende om
in Beek bij St. Lucia terecht te komen.
Het geheel verlu(i)cht met een stralende St.
Martinuskerktoren onder het schijnsel van de lichtstoet.
Een luisterrijk buitengebeuren waaraan wel eens een
echte Zweedse lichtkoningin deel nam.
….. Enkele uitspraken van John Bannier in zijn artikel
“....Even Aangehaald....”.
- Eindelijk mogen de buitenlanders ook stemmen op
19 maart. Wat een geluk voor de Maastrichtenaren.
- Frans Augustus (hoofdredactie) in de politiek (VVD lijst)
....Ernst of luim.
- Het half uitgebrande pand tegenover Frits Mennens is
velen een doorn in het oog. Het verfraait het aanzicht
van Beek niet.
- Werden vroeger niet veel stemmen voor een zetel aan
de bar gehaald? Wat een geluk dat carnaval voor de
verkiezingen valt.
….. Ook nu presenteert de Nuutsbaeker het volledig
programma van de vier carnavalsverenigingen van Beek.
Het is weer een hele pagina vol. (consumpties voor eigen
rekening.)
….. Een opmerking vóór de opening van het nieuwe
gemeentehuis......
Ik constateer dat er ongeveer 100 nieuwe slaapplaatsen in Beek zijn bijgekomen.....
….. M.J.v.Kampen legt ons uit waarom kerstfeest op
25 december valt.
….. Ook de Heemkunde ver. plaatst steeds unieke
foto’s van Beekenaren die herkend moeten worden.
Zo staat er nu een foto uit 1936 van een groep
fruitplukkers (hoogstam) die in het Overijselse
Wijhe voor fruithandelaar Jan Stassen een weekje
de boom gaan inklimmen.

7ddWijhWWj(+#(-=[b[[d
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Japo
….. Ook Willem Henssen uit Genhout is van de partij.
Hij werkte op de veiling van Schinnen en verdiende daar
15 gulden per week. Hij nam zijn ontslag en ging voor
Stassen plukken voor 27 gulden per week, reis en slapen
inbegrepen. De kost moest zelf betaald worden, 4 gulden
per week.
Daarvoor moesten ze wel 7 weken in Wijhe blijven in
verschillende boomgaarden.
….. En nu de politiek.
We maakten al gewag dat de
hoofdredacteur van de
Nuutsbaeker ook de politiek
ingaat.
Hij krijgt gezelschap van een
zekere Dr. Jan Schrijen die minder bekend als nr 2 op de lijst
van de VVD staat.
….. De gemeentelijke muziekschool
vertelt uitvoerig waarom een
mens muziek nodig heeft.
Na het lezen van dit arikel is
men overtuigd dat dit ook nodig IS.
….. De kroniekschrijver geeft in een jaaroverzicht weer wat er
zich allemaal in Beek heeft afgespeeld in 1985.
Een maandelijkse opsomming van leuke en minder leuke
feiten levert toch drie pagina’s uniek leesvoer op.
….. de politie waarschuwt dringend om toch voorzichtig met
vuurwerk om te gaan.
Hou u aan de strikte gebruiksregels.
….. De burgemeester van Beek en
mevr. A. v. Goethem-Heijnen
nodigen ons uit op de
nieuwjaarsreceptie op
1 januari 1986 om 12.00 uur
in de bovenhal van het
gemeentehuis.
En ook van mij zalig kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar.
Tot 1986.
Japo

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

11

Gemengd Koor Beeker Koorzang neemt afscheid
Op zondag 3 januari tijdens het nieuwjaarsconcert zingt het koor voor
de laatste keer. Na 63 jaar met geweldige concerten en leuke
activiteiten en vriendschappen komt hieraan een eind.
Met pijn in ons hart hebben wij helaas
dit besluit moeten nemen, ondanks de
nog vrij grote groep mensen kunnen wij
niet meer borg staan voor kwaliteit van
het koor.
De ouderdom en fysieke problemen
spelen ons parten en ondanks inspan-

ningen is het niet gelukt om nieuwe en
vooral jongere leden aan te trekken.
Wij kunnen zeker terug kijken op 63
mooie jaren waarin het koor vele hoogtepunten heeft meegemaakt zoals diverse jubilea, jaarlijks 6 à 7 optredens, opluistering van Eucharistievieringen en de

vele mooie reisjes.
Een groot hoogtepunt was zeker de
komst van de Wiener Sängerknaben.
In de lange historie van het koor heeft
het voor de leden vele mooie en sociale
vriendschappen gebracht waar men met
veel plezier aan terug kan denken.
Beeker Koorzang wil iedereen bedanken die ons heeft gesteund en ons een
warm hart heeft toegedragen. Het was
steeds heel erg leuk om concerten te
geven voor de Beekse gemeenschap.

Wij willen de laatste maal nog een
keer schitteren
i.s.m.
Koninklijke Harmonie St. Caecilia
Beek en de
solisten Heidi en Pascal Pittie.

MOL & GEURTS
bijzondere meubelmakers voor bijzondere mensen

EVEN EEN NIEUW STOFJE...!!
BEL NU DIRECT VOOR EEN GRATIS OFFERTE
TE
0 46 - 45 199 2 2

->

Korting geldt bij een door MOL & GEURTS uitgevoerde herstoffering

VOOR

NA ->

50%
KORTING
OP
DE STOF

Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard | (Handelsterrein Bergerweg) | E-mail: info@molgeurts.nll
Openingstijden showroom: dinsdag. t / m vrijdag. 10u - 17u - zaterdag. tot 16uu

->

HERSTOFFEREN
BIJ MOL & GEURTS MEER DAN

VOOR

NA ->

Zonnebloemauto biedt vrijheid
Geef een dagje uit met de speciale cadeaubon
Als iemand door een lichamelijke beperking in een rolstoel zit, ziet de wereld er vaak heel anders uit. Zo kan
reizen van de ene naar de andere plaats een enorm grote uitdaging zijn. Het openbaar en/of aangepast vervoer hebben vaak hun eigen beperkingen.
Zonnebloemauto
Vanuit Geleen verhuurt de Zonnebloem
sinds enige tijd een aangepaste rolstoelhuurauto aan rolstoel- en scootmobielgebruikers. Om de auto te kunnen
huren, moeten mensen via www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto een pas aanvragen. Die kost eenmalig tien euro.
Een dag autohuur kost veertig euro.
Daarbij zijn de eerste honderd kilometer
inbegrepen. De Zonnebloemauto geeft
huurders (bewegings)vrijheid. De huurder bepaalt zelf wanneer hij gaat en kan
ook nog eens enkele familieleden of
vrienden meenemen. De persoon die
gebruik maakt van de rolstoel bezet namelijk een plekje achterin de auto.
Meer informatie over de auto of de pas
aanvragen:
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
Cadeaubon

Over de Zonnebloem

Geef bijvoorbeeld tijdens de feestmaand
december een bijzonder geschenk aan iemand
met een handicap.
Verras diegene met een dagje huur van de
Zonnebloemauto.

Nationale Vereniging de Zonnebloem
streeft er naar dat iedereen met een
lichamelijke beperking zonder extra
zorgen deel kan nemen aan de
maatschappij. Vrijwilligers van lokale
afdelingen komen met regelmaat bij
deelnemers thuis.
Ook organiseert de organisatie
jaarlijks meerdere bijeenkomsten en
activiteiten voor mensen met een
handicap.
Ook kent de vereniging een
uitgebreid aanbod aan aangepaste
vakanties en dagjes uit.

Dat kan met de speciale Zonnebloem Cadeaubon.
Via www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto/cadeaubon
kan iedereen die kopen.
De bon kost veertig euro (zonder Zonnebloemautopas) of vijftig euro (inclusief de pas).
De huurder kan de Zonnebloemauto huren voor één
dag. Hij bepaalt zelf wanneer en waarnaar toe.

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

Het adres voor:

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

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

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.
9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
dinsdag gesloten
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Ik ga dan ook geen sentimenteel praatje houden.
Het is goed geweest.
Ik kan alleen maar zeggen: bedankt dat u 7 lange
jaren mijn onzin wilde lezen.

Christy

Trakteer ik u een laatste keer op een briljante slotzin:

Spring altijd in het diepe,
het ondiepe doet namelijk zeer.

Afscheid
Vandaag neem ik, met toch wel pijn in mijn hart, afscheid van u, mijn trouwe lezer.
Zeven jaar lang heeft mijn delicate achterwerk op een
harde, houten bank gezeten en het wordt hoog tijd
de beentjes weer te strekken.
Mijn benkske is uiteindelijk ingehaald door social
media. Ik kan niet meer concurreren met het fenomeen Twitter, Facebook, de site De bès van Baek
es… en recent de nieuwe FB pagina Inwonersbelangen Beek. Bovendien moest mijn allergrootste fan zo
nodig naar Heerlen verhuizen.

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

p.s. Aan alle winkeliers, restaurants, ondernemingen,
banken, carnavalsverenigingen, schoenwinkels,
politici, etc., u kunt weer met een gerust hart
gaan slapen. r

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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LEREN BRIDGEN
Bent u in 2016 ook
toe aan een nieuwe
uitdaging?
Kom dan bij ons in
Beek goed leren
bridgen.
Het houdt uw geest scherp en kan eenzame uren voorkomen!
Begin februari 2016 start B.C.B. weer cursussen
voor beginners, gevorderden en afspeelcursussen*.
Wanneer: Op maandagmiddag, dinsdag- of
woensdagavond.
Waar:
In 't Auwt Patronaat Burg. Janssenstraat 45 Beek.
Wie:
Onder leiding van onze uitstekende leraar
Piet Gerris
(in kleine groepen, met persoonlijke aandacht)
Meer weten?
Aarzel niet en bel Mieke tel: 046-4379613
of Jeannet tel: 06-48695802 of Piet tel: 043-3643369
* Bij voldoende deelname

Elsmuseum beter herkenbaar voor passanten
Het Elsmuseum Beek heeft recent zijn naamsvermelding aangebracht op de oosthoek van de noordgevel van het Elsmuseum,
zodat passanten komende vanaf de Prins Mauritslaan en de Stationstraat meteen op dit distilleerderijmuseum worden
geattendeerd.
Gekozen is voor het lettertype, dat vanouds de Elskruidenbitter op de bekende vierkante fles aanduidt. Met medewerking van
het architectenbureau Paumen Architect Solutions uit Beek en Digital Does uit Sittard is de naamsvermelding in forse zwarte
letters met grijze
schaduwrand op
de gevel aangebracht.
Schildersbedrijf
Dahlmans uit
Beek verzorgde
de steiger en
behandelde de
ondergrond.
Zodra de
bestemming van
het naastliggende terrein wordt
ingevuld, zal ook
de rest van deze
museumgevel
onder handen
worden
genomen.
Foto: Ad
Goltstein Beek
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Help, mijn kind heeft huiswerk!
Voor veel mensen is het herkenbaar dat
in de bovenbouw van de basisschool en
in de brugklas van het voortgezet onderwijs ook een beroep op de ouder(s)/verzorger(s) wordt gedaan bij het plannen
en maken van huiswerk van hun kind.
Er is een zorgvuldige schoolkeuze gemaakt die past bij de leerling.
Toch is de werkwijze met verschillende
leerkrachten voor een leerling, afkomstig van het basisonderwijs, een grote
verandering.
Na de introductiedagen is de leerling
zelf verantwoordelijk voor zijn huiswerk
en de planning hiervan.
Om dit in goede banen te leiden heeft de
leerling hier mogelijk sturing en begeleiding bij nodig.

steunpunt. Al snel bleek dat in een behoefte werd voorzien.

Veel ouders komen pas rond zes uur van
hun werk thuis en dan moet er nog
gegeten, gesport en dergelijke worden.
De leerlingen zijn in de regel al om 3 uur
in de middag thuis.
Het zou ideaal zijn wanneer de kinderen
de periode van 3 tot 6 uur zouden gebruiken om hun huiswerk maken.

• Een leerling is thuis snel afgeleid
door bijvoorbeeld de smartphone,
TV, tablet of computer
• Een leerling heeft onvoldoende
interne motivatie
• Een leerling wil achterstand
wegwerken
• Een leerling vindt het gewoon
prettig om huiswerk te maken
onder begeleiding en in een rustige
omgeving

Dit waren de gegevens die Michel
Janssen, leerkracht in het speciaal- en
voortgezet onderwijs in Sittard en
Geleen, 7 jaar geleden op het idee
bracht in Spaubeek te beginnen met
huiswerkbegeleiding.
Omdat deze behoefte in Spaubeek nog
niet ingevuld was en een mooie geschikte ruimte in het Multi Functioneel
Centrum van Spaubeek voorhanden
was werd begonnen met het Studie-

Leerlingen uit alle klassen van
het voortgezet onderwijs uit
Puth, Schinnen, Schimmert,
Spaubeek, Neerbeek en
Geleen wisten de weg te
vinden naar de Musschenberg in
Spaubeek.
In 2012 werd het Studiesteunpunt
ondergebracht in de maatschap
Huiswerkbegeleiding Spaubeek.
Inmiddels is de conclusie getrokken
dat er nog meerdere redenen zijn om
van huiswerkbegeleiding gebruik te
maken, zoals:

Het team van Huiswerkbegeleiding
Spaubeek bestaat nu uit
Sjoukje Wrobel-Elgersma en
Marion Meijs-Boosten. Beiden zijn
naast hun activiteiten binnen de
huiswerkbegeleiding nog parttime
werkzaam in het primair onderwijs en
gespecialiseerd in gedragsproblematiek.

Ook Michel Janssen is in een adviserende rol nog steeds aan de huiswerkbegeleiding verbonden.
Huiswerkbegeleiding Spaubeek functioneert nu al weer bijna acht jaar en toont
duidelijk aan in een behoefte te voorzien. Het onderscheidt zich op de volgende punten:
• Alleen ervaren leerkrachten zorgen
voor deskundige begeleiding
• Maatwerk voor de leerling
• Begeleiding en sturing
• Financieel haalbaar voor iedere beurs
• Periodieke terugkoppeling naar
ouder(s)/verzorger(s)
Huiswerkbegeleiding Spaubeek is
op schooldagen geopend van
14.30 – 18.00 uur.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u,
bij voorkeur via e-mail, altijd een
afspraak met ons maken voor een
vrijblijvende kennismaking.
Ons e-mail adres is:
info@huiswerkbegeleidingspaubeek.nl
Voor meer informatie zie onze website:
www.huiswerkbegeleidingspaubeek.nl

Sjoukje Wrobel-Elgersma
en
Marion Meijs-Boosten

17

DIART

Schrijf nu in voor

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

CDL staat voor: Computer Doe- en Leercentrum.

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

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

CDL werkt samen met Partners in Welzijn (PIW) en bestaat
uit vrijwilligers met als doel 50-plussers met weinig of geen
kennis van computers op weg te helpen.
Voor meer informatie over de verschillende cursussen kijk
op onze website www.cdl-beek.nl of haal het info-boekje
bij de verschillende vestigingen van Partners In Welzijn.

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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een computercursus bij CDL-Beek
Onze cursusplanning voor het voorjaar 2016
Cursusplan 2016
Basiscursus Windows
Januari 2016
Workshop Tablet Android
Instapcursus: Werken met digitale foto's
Workshop Tablet iPad
Open Office (Tekstverwerken en rekenbladen)
Overstappen naar Windows 10
Internet en E-mail
Februari 2016
Basiscursus Windows
Fotoboek maken
Overstappen naar Windows 10
Internet en E-mail
Maart 2016
Instapcursus: Werken met digitale foto's
Fotobewerken met The GIMP (gevorderden)
Impress (Vgl. powerpoint)
Workshop Tablet Android
Onderhoud en Veiligheid
April 2016
Overstappen naar Windows 10
Basiscursus Windows
Internet en E-mail
Mei 2016
Uw Stamboom op de PC
Workshop Tablet iPad
Workshop werken in de CLOUD

(Start data onder voorbehoud bij voldoende deelnemers)

Aantal
blokken
8

Startdatum

Einddatum

Tijd

maandag 7 december 2015

15-2-2016

19.00 uur

4
7
4
9
1
5

maandag 11 januari 2016
dinsdag 12 januari 2016
dinsdag 12 januari 2016
woensdag 13 januari 2016
woensdag 13 januari 2016
donderdag 14 januari 2016

1-2-2016
1-3-2016
2-2-2016
16-3-2016
13-1-2016
11-2-2016

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

8
4
1
5

dinsdag 16 februari 2016
woensdag 24 februari 2016
woensdag 24 februari 2016
maandag 29 februari 2016

5-4-2016
16-3-2016
24-2-2016
4-4-2016

13.30 uur
13.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

7
6
3
4
4

maandag 7 maart 2016
dinsdag 8 maart 2016
woensdag 23 maart 2016
woensdag 23 maart 2016
woensdag 30 maart 2016

25-4-2016
12-4-2016
6-4-2016
13-4-2016
20-4-2016

13.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
13.30 uur
10.00 uur

1
8
5

maandag 11 april 2016
woensdag 13 april 2016
dinsdag 19 april 2016

11-4-2016
8-6-2016
17-5-2016

10.00 uur
19.00 uur
13.30 uur

3
4
4

maandag 9 mei 2016
dinsdag 17 mei 2016
maandag 23 mei 2016

30-5-2016
7-6-2016
13-6-2016

19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Een les duurt 2 ¼ uur, waarvan een kwartier koffie/thee pauze.
Als ondersteuning bieden we ook een vrije INLOOP MIDDAG, waar U met vragen terecht kunt: Elke Donderdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur. (U moet wel aanwezig zijn vóór 14.00 uur). Kosten: Voor cursisten gratis, en anderen een geringe bijdrage.
Bereikbaarheid:

Planning: (Informatie en aanmelden): planning1.cdl.piw@gmail.com en/of Mob.: 06 - 186 439 16
Correspondentieadres (o.a. voor inschrijfformulieren):
Partners In Welzijn, t.a.v. Computer Doe en Leercentrum, Postbus 110 / 6160 AC Geleen
Adres cursuslokaal (Ingang: achterkant van het gebouw via parkeerplaats):
MFC De Molenberg, Molenstraat 158, Beek
Ga naar website: www.cdl-beek.nl voor uitgebreide informatie over het CDL,
onze activiteiten / cursussen en voor het downloaden van inschrijfformulieren.

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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GEZELLIGHEID OP BOERDERIJ KOM & ZIE OP OUDJAARSDAG

KZ KERK & KZ HELPCENTER NODIGEN UIT….
Op oudjaarsdag wordt de KOM & ZIE Boerderij
(Breinder 5 te Schinnen) omgetoverd tot idyllisch
dorp. Er zullen oud Hollandse spelen plaatsvinden en er is een barbecue.
Tussen 13.00 uur en 17.00 uur wordt het terrein
opengesteld voor heerlijke hapjes en drankjes.
Zowel oud en jong kunnen zich ouderwets
vermaken met sjoelen, balspelen, bibberspel en
ringwerpen.

Kom en Zie Helpcenter is nu 1 jaar actief.
Zij wil die middag ook haar netwerkpartners bedanken
voor het vertrouwen het afgelopen jaar.
Mede door de steun van gemeente Schinnen, zorgpartners
en diverse supermarkten, bakkerijen en andere lokale
ondernemers kunnen wekelijks (op dit moment)
25 gezinnen dankbaar gebruik maken van dit initiatief.
Naast de voedselbank is er een kledingwinkel.
Deze winkel is voor een ieder te bezoeken iedere vrijdag
van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Meer weten of gewoon heerlijk genieten deze dag?
Kom gezellig langs op 31 december tussen 13.00 en 17.00 uur. We heten u graag welkom!

www.komenziehelpcenter.nl

www.komenziekerk.nl

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

Uw adres voor:

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

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

Ook het adres voor uw

•
•
•
•

Triggerpoint therapie
Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutische massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Postkantoor
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Servicepunt

Servicepunt

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

Voortbestaan rommelmarkt Spaubeek in gevaar
De rommelmarkt van 2015 was
wederom een succes, maar we
zullen er geen doekjes om
winden: het voortbestaan van de
markt staat op losse schroeven.

Wat houdt het organiseren van de
loterij in?
Vanaf medio juni actief op zoek gaan
naar prijzen, bijvoorbeeld door winke-

De huidige werkgroep, verantwoordelijk voor de organisatie
van de markt en het inzamelen
door het jaar heen, bestaat momenteel uit slechts zes personen die onmogelijk alle taken
op zich kunnen nemen.
Indien we vóór januari 2016 onvoldoende versterking hebben,
dan is de markt van 2015 helaas de laatste editie geweest.

Keuken
Lijkt het u wat om op zondag de keukenploeg aan te sturen en bent u niet
bang om de handen uit de mouwen te
steken, meld u zich dan bij
ons aan.
Ook zoeken we medewerkers
die op vrijdag en/of zaterdag
willen helpen bij het verzorgen van de medewerkers
door bijvoorbeeld koffie te
zetten, frikadellen te bakken
en te helpen bij het bereiden
van de lunchpakketten.
Boeken

We hebben voor de gehele organisatie van de markt minimaal vier extra personen nodig
om alles goed te laten verlopen.

Het groepshoofd belt in juni
de medewerkers om te vragen of ze mee willen doen,
helpt bij het inrichten van de
kramen en begeleidt op zondag de verkoop evenals het
opruimen.
Belangstelling voor schilderijen en boeken is een pré,
maar geen eis.

Concreet zoeken we
dames en heren voor:
- De coördinatie van de
loterij door liefst 2 personen
- Een keukenbaas
- Een groepshoofd voor de
boekenstand met de schilderijen
- Een groepshoofd voor de afdeling
terreinen.
De werkgroep vergadert regelmatig over
lopende zaken.
Hebt u zin om de werkgroep te komen
versterken en ervoor te zorgen dat
de markt ook in 2016 kan plaatsvinden, mail of bel ons dan snel:
rommelmarktspaubeek@xs4all.nl
of 046 - 443 30 06.
Leeftijd is niet belangrijk, enthousiasme des te meer.
Loterij
Tot teleurstelling van velen was er tijdens de afgelopen markt geen loterij.
Het is een onderdeel dat de werkgroep zelf ook erg heeft gemist: de
loterij zorgt niet alleen voor een
mooie opbrengst, maar biedt bedrijven en inwoners van Spaubeek en
omstreken ook de gelegenheid om
iets aan de markt bij te dragen in de
vorm van een prijs.
We willen komend jaar dan ook
graag weer een loterij houden, maar
daarvoor zijn organisatoren nodig, bij
voorkeur twee tot drie personen.

liers en bedrijven te benaderen of particulieren op te roepen een prijs ter beschikking te stellen.
De verzamelde prijzen worden vervolgens feestelijk ingepakt, naar het MFC
gebracht en daar uitgestald op de loterijkraam.
Hulp bij verkopen van lootjes op de
markt mag maar is geen must.

Terreinen
Degene die dit onderdeel voor zijn rekening neemt, meet het terrein uit, coördineert de verdeling van de kramen en de
zeilen op de kramen.
Werkgroep Rommelmarkt Spaubeek

prestatie motivatie veilighe
id zelfstandigheid kleinsch
aligheid sfeer gymnasium
atheneum havo vmbo
open dag: 24 januari 2016
van 10.30-14.00 u
kennismakingslessen: 20 en 21 januari 2016
Kinskystraat 15 Stein / www.groenewald.nl

jij komt toch ook!

groenewald
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK
Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post.
Dit betekent dat er op maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.
Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:

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

Deze maand: FEESTVERSIERING
Slingers, vlaggen, papieren
vlaggetjes en andere versieringen
bepalen hoe snel een brand om zich
heen grijpt.
Het is daarom belangrijk dat
versieringen moeilijk ontvlambaar
zijn en dat u bij het ophangen van
de versieringen, de voorschriften in
de gaten houdt.

Bereikbaarheid

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

Voorschriften

VRIJWILLIGER BIJ DE
BRANDWEER

Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben
de juiste brandvertragende kwaliteit.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid
om versieringen aan te schaffen en op
te hangen die brandveilig zijn. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet
aanschaffen.

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/

op de markt. Soms gemaakt van
veilige materialen zoals aluminiumfolie
en soms geïmpregneerd.
Het is alleen niet eenvoudig te zien
welke materialen veilig zijn en welke
niet. Vraag de winkelier daar dus
nadrukkelijk naar en kijk op de
verpakking.

Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook
van de televisie.
Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.
Hoe herkent u brandveilige versiering?
Er zijn veel brandveilige versieringen

Bij het versieren van straten en buurten, moet u rekening houden met de
bereikbaarheid van uw straat of buurt
voor brandweer en ambulance. Er zijn
een paar eenvoudige regels bij het versieren van de ‘openbare weg’:
- Versieringen boven de openbare
weg moeten hoger dan 4,2 meter
hangen.
- Versieringen boven de weg moeten
breder zijn dan 3.5 meter; dan kunnen vuilnisauto's en de auto's van
de hulpdiensten er door.
Denk er ook aan dat u de brandkranen
vrij houdt. Deze brandkranen liggen
meestal in het trottoir en zijn afgesloten met een ijzeren deksel met als opschrift ‘brandkraan’ of ‘hydrant’. Ze
zijn ook wel aangeduid met een bordje
op de gevel of op een ander object in
de buurt.

Verder wenst de brandweer
U fijne en veilige feestdagen.
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Fijne feestdagen!
RegioBank
wenst u ﬁjne
feestdagen en
een gezond
2016!

Wij zijn gesloten
op 25 en 26 december
2015 en op
1 januari 2016.

Adviesgroep Reijnders BV

LHW Groep B.V.

Stationsstraat 29
6191 BB BEEK
T 046 - 437 73 00
E info@adviesgroepreijnders.nl
I www.reijndersadviesgroep.nl

Peterstraat 9
6151 EA MUNSTERGELEEN
T (046) 451 66 69
E info@lhwgroep.nl
I www.lhwgroep.nl

Terugblik 25 jarig bestaansfeest gemengd
koor Canta Libre
Het feest begon met het opdragen van een H. Mis
voor onze overleden leden en leden van ons koor.
Deze mis werd opgeluisterd door Janine
Goossens en muzikaal begeleid door Harrie
Spronken. Het geheel was prachtig en we hebben
er allemaal van genoten.

X

F REE

EE
R
F
X

TA

EE

December

TA

Na de mis gezamenlijk naar het feestpaviljoen opgetrokken waarna voor genodigden en onze leden
vlaai en koffie werd aangeboden.
Harrie Schoffeleers had intussen al gezorgd voor
de koffie.
Na deze hartversterking werd er begonnen met de
huldiging van onze jubilarissen.

maand

TA X F R

Betaal van  december t/m december
GÉÉN BTW!!* op bijna ons gehele
assortiment parfumerieën, cosmetica,
huidverzorging, geschenkdozen, toilettassen,
spiegels, enz.

21%

BTW KORTING
op het complete assortiment*

Pour Vous Meertens dé beauty expert van Beek
Marktstraat 30 - Beek - T 046 4260177
*Wordt verrekend als 21% korting op de adviesprijs. Niet geldig op lopende promoties, reeds afgeprijsde artikelen, kadobonnen,Rituals,
Bottega Veneta, Perris, Narciso Rodriguez en Alaïa. Geldig van  december t/m  december 2015.
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Deze leden zijn reeds 25 jaar
lid van onze vereniging. Zij
werden geëerd met fraaie
bloemenruikers. Huub Dirks
werd tevens benoemd tot erelid van Canta Libre, hetgeen
Huub zeker verdiend heeft. Als
zingend lid en als verenigingsmens is hij voor menigeen nog
steeds een voorbeeld.
De voorzitter bedankte ook
onze dirigent voor zijn tomeloze inzet voor het koor.
Ook onze voorzitter werd in de
feestvreugde betrokken en
mocht een mooie bloemruiker
in ontvangst nemen.
Na het officiële gedeelte kon
het feest beginnen in de vorm
van een warm en koudbuffet
en dat liet zich ieder goed
smaken.
De diskjockey zette het
Limburgs volkslied in dat
spontaan door ons koor werd
meegezongen.
Er werd gedanst, polonaise gelopen en diverse optredens
van onze leden.
Om 24.00 uur was het feest
jammer genoeg voorbij en
werd het feest besloten met
een medley van ons koor repertoire.
Verder willen we allen bedanken die dit feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Ook onze sponsoren mogen
we niet vergeten en onze eigen
leden voor al dat werk dat zij
hebben verricht
Canta Libre wenst verder alle
medewerkers fijne feestdagen!

Wie kent Wie

Aflevering 119

Nu we weer in een periode zitten van een burgemeesterswisseling in Beek viel ons oog op een foto die gemaakt is in 1933 bij
de installatie van jonkheer W. Michiels van Kessenich als burgemeester van Beek. Het is duidelijk wie de nieuwe burgemeester
is op de foto.Kent u ook andere personen die met hem op de foto staan?
Mogelijk zijn het wethouders en ambtenaren. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.
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.

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

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

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

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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IVN Spau-Beek
Op 10 januari presentatie
over de Otter in Limburg bij het
IVN Spau-Beek door Carin Menger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

DE TERUGKEER
VAN DE OTTER IN LIMBURG
De otter is in Nederland bezig met een heuse
come-back. Dit is te danken aan herintroducties
vanaf 2002 in de laagveenmoerassen in de Kop van
Overijssel en Zuidoost-Friesland. Momenteel is er
sprake van een groeiende populatie die oprukt van
uit het noorden naar de Nieuwkoopse plassen,
Ameide en Gelderland. Het is aannemelijk dat de
otter zich via de Maas verder uitbreidt naar Limburg
en er zo een verbinding gemaakt kan worden met
populaties in de Eifel en de Ardennen.
Daarom bereidt de provincie Limburg zich voor op
de terugkeer van de otter langs rivieren en beken.
Afgelopen tientallen jaren is met succes gewerkt om
de waterkwaliteit van beken en rivieren te verbeteren
en natuur in uiterwaarden en beekdalen is op veel
plaatsen hersteld. Voor een veilige terugkeer van
otters langs de Rijntakken en de Maas was nog wat
extra werk nodig.
Tijdens de lezing gaan we kijken naar wie de otter
nu eigenlijk is, de geschiedenis van de otter in
Nederland, wat hij voor Limburg kan betekenen, wat
we in de toekomst mogen verwachten en welke
aanpassingen de provincie zoal doet voor de komst
van de otter!

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl

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

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Tribunes Plebes XII-XI- MMXV
In de raadsvergadering van vandaag
staat Programmabegroting 2016 op de
agenda van de Gemeenteraad.
Nu wil het toeval dat het huidige college
recentelijk nagenoeg helemaal vernieuwd is en dat daardoor niet in de gelegenheid was om een ‘eigen’ begroting
te schrijven die ‘hun DNA draagt’.
Een eigen begroting dan ook mede gebaseerd op onderwerpen uit het coalitieakkoord.
Door de voorzitter wordt voorgesteld de
discussies over de beschikbare begroting wél op te pakken met in het achterhoofd de wetenschap dat het college
niet alle vragen zou/ zal kunnen beantwoorden.
Er staan zeven agendapunten in de
wachtrij en we beginnen te hameren.
Punt 1; Opening.
Punt 2; Spreekrecht burgers; hamer.
Punt 3; installatie nieuw lid van de
Gemeenteraad. Door de overstap van
een CDA raadslid naar het college is er
een vacature binnen de CDA fractie en
deze wordt vandaag ingevuld door dhr.
R. Schwillens.
Na onderzoek van zijn ‘geloofsbrieven’
zoals ze dat noemen volgt de beëdiging
en neemt hij plaats aan de vergadertafel.
Punt 4; aan de Raad geadresseerde
stukken; hamerstuk.
Punt 5; vaststellen besluitenlijst vorige
raadsvergadering; hamerstuk.
Punt 6, eigenlijk het hoogtepunt van de
dag;
Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019.

Met in het achterhoofd het voornoemde
verzoek van de voorzitter om niet “te
diep inhoudelijk te duiken in de cijfertjes“
met de daarmee verbonden discussies.
De fractie PB vermeldt echter dat zij
haar op- en aanmerkingen t.a.v. de begroting 2016 heeft verwoord/ vertekst
alsof alles normaal was. Als een van de
grootste fracties krijgt de fractie BBBNDB de aftrap. Voor hen is het ‘helemaal
anders’, van coalitie met PB naar een coalitie met CDA, nodigt de Raad uit om
veel op- en aanmerkingen/ toevoegingen
te doen zodat de Begroting een stuk van
de gehele Gemeenteraad wordt.
Fractie CDA heeft problemen met het
afschaffen van de Maatschappelijke
Stage door de Overheid. Los van het feit
dat het een sociaal onderdeel van de
scholing is, zijn de deelnemers in principe ook de vrijwilligers van de toekomst!
De fractie PB meldt dat de coalitie hun is
opgelegd en dat ze een open debat
wenst over de inhoud van de begroting.
Zij noemt zich niet de oppositie maar de
‘propositie’.
De eerste opmerkingen/vragen over de
begroting vliegen over de tafel.
Onder andere; de muziekschool (wordt
afgestoten), sluiting bieb (andere insteek)
de dorpskernen en dan de vraag;
waarom staat Beek niet op de lijst van
meer dan 230 Gemeenten die een brief
schreef naar minister Plasterk om meer
‘duidelijkheid’.
Zij dient een motie in waarin ze het college verzoekt om de mogelijkheden te
onderzoeken samen met andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, te
komen tot de oprichting van een Regionaal Werkbedrijf.
De fractie SBB noemt de begroting
technisch en niet taakstellend en volgens
de fractie VVD is de begroting die nu op
papier staat niet realistisch door de vele

George Stevens

recente wisselingen in het college en gemeenteraad samenstelling.
Ook hoopt ze dat de OZB opbrengst
niet- woningen in Beek niet gebruikt
worden om de Beekse evenementen te
ondersteunen c.q. uit de rode cijfers te
houden. Dan is het tijd voor de reacties
van de portefeuillehouders/ wethouders.
Wethouder van Es; hij steunt het voorstel van CDA t.a.v. de maatschappelijke
stage en neemt de motie van PB over
t.a.v. het werkbedrijf.
Ook het doelgroepen vervoer komt aan
de orde omdat de vergunningen van de
vervoerders bijna verlopen.
Wethouder Schoenmakers; t.a.v. de
ontwikkelingen van project ‘de Haamen’
komt er op korte termijn een nieuwsbrief
uit over de activiteiten van de laatste acht
maanden zodat iedereen weer op de
hoogte is.
Wethouder Hodselmans ‘gaat de boer’
op om met alle mensen waar mee hij
gaat/ kan samenwerken te praten en
overleg te plegen.
Wethouder Wachelder wordt niet ´uitgedaagd´.
Dan is het de beurt aan de voorzitterwethouder Weekers; hij beklemtoont
nogmaals dat de coördinatie in Limburg
t.a.v. asielzoekers bij de Gouverneur in
Maastricht ligt; het evenementenbeleid
en de evenementen worden geëvalueerd; voor de carnavaleske Lichtstoet
stelt hij een bedrag beschikbaar van
max. € 18.000,-. Verder zullen begin januari 2016 de 1e Begrotingswijzigingen
2016 in de daar geplande reguliere Gemeenteraadsvergadering worden aangeboden./ besproken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter de vergadering.
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SAMEN DE NEDERLANDSE
TAAL OEFENEN?
Kom elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
naar MFC “De Molenberg”,
Molenstraat 158
(In de lente en zomer naar de muziekschool!)

GRATIS!!!
Meer informatie
neem contact
op met
Partners in Welzijn:
046-4288060
of mail:
mbrangers@piw.nl.

OLIEBOLLENACTIE
Op 31 december zal Drumfanfare en
Majorettenkorps Irene/Lucia zoals gewoonlijk,
weer met een kraampje op de markt in Beek staan.
U bent vanaf 09.00 uur tot
ongeveer 16.00 uur van harte
welkom om overheerlijke
oliebollen, diverse soorten
wafels, appelbeignets en Berliner
bollen bij ons te kopen.
De lekkernijen zullen net als vorig
jaar weer afkomstig zij van Brood
en Banketbakkerij MARTENS.

Dit alles wordt
gedaan om de
verenigingskast
te spekken.

Deze conversatielessenzijn
een initiatief van
WijkOntwikkelingsPlan “De Carmel”.

Hopelijk mogen wij U aan ons kraampje begroeten.
Mocht dit niet het geval zijn willen wij U langs deze weg
alvast een gezond en muzikaal 2016 toewensen.
Hopelijk tot dan
Met vriendelijke groet,
Leden en bestuur Irene/Lucia
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Geriatriefysiotherapie, fysiotherapie
specialisatie voor senioren
Sinds april van dit jaar mag ik deel uitmaken van het team
Fysiotherapie GCN. Mijn naam is Roy Houben en ik werk als
geriatriefysiotherapeut voor de regio Beek / Neerbeek.
Als geriatriefysiotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in het
behandelen van ouderen. Hierdoor heb ik meer kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische
behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de
ziekte van Parkinson, dementie of valincidenten. De behandeling is erop gericht klachten te verminderen en verdere achteruitgang te voorkomen, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Ik zie het als een taak om
gezinsleden en mantelzorgers waar nodig te adviseren en te
begeleiden.
Wat?
Als geriatriefysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van meervoudige, complexe ziektebeelden. Als geraitriefysiotheapeut heb je extra kennis en inzicht betreffende de lichamelijke, psychische en emotionele
problematiek die kan voorkomen bij de oudere, zieke en/of gehandicapte mens. Interdisciplinaire samenwerking met bijvoorbeeld ergotherapie en/of logopedie, maar ook de thuiszorg staat hierbij hoog in het vaandel.

Waar is de geriatriefysiotherapeut onderscheidend ten
opzichte van de algemene fysiotherapeut?
- Gerontologie (algemene veroudering)
- Trainen met ouderen
- Motoriek bij de ouder wordende mens en bij geriatrische
ziektebeelden
- Neurorevalidatie (beroerte, MS, Parkinson en dementie)
- Valpreventie (individueel of in een groep)
- Osteoporose, Artrose en Artritis
- Loophulpmiddel instructie en -training
- Transfertraining (Voor patiënt, maar ook voor mantelzorgers
of thuiszorg)
Waar?

Tevens is advies geven over de inhoud, prioritering en verwachtingen van de fysiotherapeutische behandeling een taak.
Denk hierbij aan opties aandragen tot samenwerking met andere disciplines en bijdragen in het totale behandelplan van de
bijvoorbeeld huisarts of geriater. Dit wil niet zeggen dat ik volledige behandeltrajecten hoef uit te voeren. Het adviseren
en/of ondersteunen van collega’s is hierbij zeker een optie.

Behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, maar ook in de
thuissituatie van de cliënt.
ClaudicatioNet
Daarnaast ben ik binnen Fysiotherapie GCN verantwoordelijk
voor de trajecten voor de patiënten met etalagebenen oftewel
Claudicatio Intermittens.
Deze bewezen effectieve vorm van gesuperviseerde looptraining werkt goed bij de omgang en verbetering van pijn in de
benen bij vaatproblematiek.
Voor vagen of een kennismakingsgesprek ben ik elke
woensdagochtend bereikbaar onder nummer 046-437 4664
of via mail: roy@fysiotherapiegcn.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Op vertoon van deze advertentie

10% extra
december korting
op alle
hulpmiddelen!
Scootmobielen
vanaf

350,-

Rollators
vanaf

49,-

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Het Stichtingsbestuur
en de redactie van de
Nuutsbaeker
wensen u een
Zalig Kerstfeest
en een
Voorpsoedig

2016

Senioren Belang Beek
is voor alle burgers
van de gemeente Beek
belangrijk!
✔ Zoals u bekend is heeft zich in de gemeente Beek
een nieuwe coalitie in de Raad gevormd; ook een
wens van Senioren Belang Beek. Zij trachten een
meer sobere uitvoering te geven aan de bestaande
plannen; Senioren Belang Beek ondersteunt dit van
harte.
✔ Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de bibliotheek met zijn functies in het centrum te behouden;
de portefeuillehouder heeft dit onderschreven.
✔ Senioren Belang Beek heeft maatregelen gevraagd
voor de wanorde aan de hoek Pr. Mauritslaan/
Vondelstraat en aan de hoek Wolfeynde/Stationsstraat; de nieuwe coalitie zal dit oppakken.
✔ Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de hoge
uitgaven voor het Evenementenbeleid nader te
onderzoeken; er zal op korte termijn een evaluatie
plaatsvinden om te komen tot kostenbesparingen.
✔ Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de
besluiten van de Gemeenschappelijke Regelingen
(Vixia, RWM, GGD en andere) transparanter te
maken voor de bevolking; hier zal ook actie worden
ondernomen.
✔ Senioren Belang Beek zal de komende coalitieperiode voorstellen doen om te onderzoeken of
het mogelijk is om de wateroverlast vanaf de
Oude Pastorie te voorkomen zonder de Keutelbeek
open te leggen. Gedacht wordt aan het vergroten van
de waterbuffers. Hierdoor kunnen miljoenen euro’s
bespaard worden.

Het bestuur en de fractie van
SENIOREN BELANG BEEK
wensen alle inwoners van BEEK

Prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig

2016

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
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Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

(Her-)inzegening wegkruis te Spaubeek
Op zaterdagavond 24 oktober 2015 is
onder grote belangstelling het gerenoveerde wegkruis, staande op de hoek
van de Soppestraat, Heggerweg en
Kupstraat, (her-)ingezegend door de
pastoor J. Geelen van Spaubeek.
Renovatie was noodzakelijk aangezien
vandalen enige tijd geleden hebben geprobeerd om het corpus van dit wegkruis te stelen, maar daarin zijn ze gelukkig niet geslaagd. Wel hebben ze het
corpus in een deplorabele staat achtergelaten.
Wat is de geschiedenis van dit
wegkruis?
Theo van Winkel heeft hierover gerapporteerd in het boek Wegkruisen en
veldkapellen en andere uitingen van de
volksvroomheid in de gemeente Beek
(11e deel uit de serie ‘Wat Baek ós bud’,
Beek, 1986). Hij meldt o.m., dat het een
metalen corpus betreft dat bevestigd is
aan een houten vliegermodel onder een
met zink bekleed afdak. Het houtwerk
werd in 1953 gemaakt. Toen het kruis in
1972 op de oude plek moest verdwijnen
wegens nieuwbouw, bood de familie
Kösters-Schetters een plaats hiervoor
aan in de voortuin links van de boerderij,

hier noordelijk schuin tegenover. Door het IVN
Spaubeek werd het 20
jaar oude kruis opgeknapt en herplaatst op de
huidige locatie.
Het was opnieuw deze
vereniging, thans IVN
Spau/Beek, Werkgroep
Kruisen en Kapellen, die
het voortouw nam om het
hout- en dakwerk onder
handen te nemen en het
geheel in frisse rode en
bruine kleuren te schilderen. Voor het herstel van
het corpus konden zij
terug vallen op Wiel Erven
uit Voerendaal, die vaker
de helpende hand biedt
als ijzerwerk van wegkruisen hersteld dient te
worden. Dit laatste komt
vaker voor, want genoemde Werkgroep heeft
zich de zorg aangetrokken van alle niet door derden onderhouden wegkruisen en kapellen in de
gemeente Beek.

Sfeerfoto van het gerenoveerde wegkruis in Spaubeek
(Foto Sander Van Daal)
Terugkomende op de inzegening van
het wegkruis.
Na de avondmis in de Laurentiuskerk
van Spaubeek gingen de kerkbezoekers
met brandende kaarsen in processie
naar het kruis.
Daar aangekomen en na een uitgesproken welkom vond de inzegening plaats
en na een gebed speelde een delegatie
van Fanfare St.-Caecilia van Spaubeek
passende muziek.
Als afsluiting van deze geslaagde en
stemmige avond werden de aanwezigen
uitgenodigd voor een kop koffie met
Spaubeeker vlaai bij een van de omwonenden.
Opgemerkt wordt, dat dit hele gebeuren
veel belangstelling uit de buurt trok, hetgeen voor de instandhouding van dit
kleinood een prima perspectief biedt.

Inzegening van het gerenoveerde wegkruis aan de Heggerweg/Soppestraat/Kupstraat te Spaubeek
onder grote belangstelling. (Foto Sander Van Daal, afgevaardigde van Bisdom Roermond)

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Foto’s: Loe Bergers

in beeld

Werk in uitvoering
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Koninklijke onderscheiding voor John Bosch
Op zondag 22 november 2015 ontving Beekenaar John Bosch (64), tijdens de viering van het Sint Caecilia feest van Koninklijke Harmonie
Sint Caecilia, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Weekers. Hij heeft zich sinds 2000 op een bijzondere,
maatschappelijk aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor het
muzikale verenigingsleven, in het bijzonder voor de Koninklijke
Harmonie Sint Caecila.
Wij citeren hierbij burgemeester
Frans Weekers:
“de heer John Bosch is een man met
een groot verenigingshart, gekenmerkt
door een grote sociale bewogenheid
en betrokkenheid. Hij is een zeer
belangrijke schakel binnen de
vereniging en wordt gezien als een
onmisbare rots in de branding voor de
Koninklijke Harmonie Sint Caecilia.”

De heer John Bosch is sinds 2000 een
gedreven penningmeester, voorheen secretaris en vicevoorzitter van de
Koninklijke Harmonie Sint Caecilia te
Beek. Hij is zeer betrokken bij het wel en
wee van de verenging en geldt als vertegenwoordiger van de vereniging naar
buiten toe. Zijn financiële deskundigheid
is zeer lovenswaardig. Daarbij stimuleert
hij de samenwerking met koren en an-

dere muziekkorpsen en is hij in staat
‘out of the box’ te denken. Tevens is hij
secretaris van de Stichting Steun- en
Faciliteitenfonds Koninklijke Harmonie
Sint Caecilia die tot doel heeft de financiën, instrumenten en uniformen van de
vereniging professioneel te beheren.

Jubilaris Sander en Vrijwilligster José van Harmonie Sint Caecilia

Sinds 1996 is decorandus tevens een
actief collectant voor het Longfonds en
sinds 2003 als organisator van de jaarlijkse collecte te Beek. Sinds 2013 is hij
daarbij financieel adviseur bij Partners in
Welzijn te Beek alwaar hij mensen met
financiële problemen helpt orde op
zaken te stellen.

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Gespecialiseerd in
medische
Shockwave-therapie
Heeft u last van hielspoor,
tennis/golfarm,
slijmbeurs heup,
pijn schouder,
mortons neuralgie,
achillespees ontsteking,
triggerfinger,
triggerpoints rug en nek
Let op: GEEN bijdrage eigen risico

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl

Langweide 35
De Leesakker 24

info@sian.nl

046-4862857
040-2217188

Kortom, de heer John Bosch
heeft zich langdurig op een bijzondere
maatschappelijke
aansprekende wijze belangeloos verdienstelijk gemaakt
voor de gemeenschap, in het
bijzonder voor Koninklijke
Harmonie Sint Caecilia.
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Wij wensen U allen
Prettig Kerstdagen
en een
Gezond en
Voorspoedig

2016

Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
046 - 437 23 38
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

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

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

EUROGARANTIEBEDRIJF

www.autoschadejosbogman.nl
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Sinterklaas
bij
Ut Buurke

Zaterdag, 21 november, was Sinterklaas op bezoek bij
kinderopvang ut Buurke in Kelmond.
Hij had echter zo’n drukke nacht gehad dat hij in de
schuur in slaap gevallen was.
Alle kinderen die aanwezig waren (95 kinderen en hun
ouders) hebben hem toen in de schuur gevonden en
wakker gemaakt met liedjes.
De Pieten hebben allemaal grapjes met de kinderen
gemaakt en de hele ochtend is er gelachen en veel
plezier beleefd!

C K S H UYS B
A
AK & KAD O.. E E K
EMTABTABAKSPECIAALZAAK
.
G
PASFOTO SERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s

4 veur de pas en
4 veur de sjpas

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

voordeuren

garagedeuren

horren

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

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
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Voorpret in Genhout voor Mansluu én Vrouluu!
Het carnavalsseizoen is inmiddels begonnen, in diverse plaatsen zijn al Prinsen of Prinsessen uitgeroepen en met een kort
seizoen voor de boeg moeten de vele activiteiten een plaatsje
vinden op de volle kalender. Zo ook de Mansluuzitting en het
Vrouluutreffe in Genhout die dit jaar hun 11-jarig jubileum vieren en niet meer weg te denken zijn van de carnavalskalender.
In eerste instantie bedoeld om tijdens de lange winterstop
een feestelijke activiteit te organiseren voor de senioren van
de club, maar zeker ook om de diverse sponsoren de gelegenheid te geven om met hun relaties naar een ‘zitting’ te
komen, begon voetbalclub GSV’28 inmiddels alweer 11 jaar
geleden met het op touw zetten van zowel de Mansluuzitting
als het Vrouwluutreffe. De Mansluu vinden daarbij al die jaren
al onderdak bij het Trefpunt, de Vrouluu worden altijd in stijl
van het jaarlijkse thema ontvangen in de kantine van GSV’28.
Inmiddels is het een traditie geworden en hebben alle grote
artiesten van de Limburgse carnavalswereld wel al eens opgetreden: Erwin, Fabrizio, Big Benny, W-Dreej, Fer Naus,
Hub Stassen, Jan Gerards en ga zo maar door.

Gezellig samenzijn, een goed glas bier én een ‘goede
bodem’ zijn de belangrijkste ingrediënten. De presentatie
van het geheel is altijd in handen geweest van ‘plaatselijke
bekendheden’ zoals Nic Brouns (inmiddels 7 jaar overleden), Jos Nijsten of Max Limpens. Een team onder leiding
van Jos Nijsten, Wil Wijnen en Wiel Stassen zorgt in goede
samenwerking met de kasteleins van zowel Gemeenschapshuis het Trefpunt als de GSV’28 kantine voor de uitstekende organisatie en verzorging van deze dag met voorpret voor het carnavalsseizoen.
Kortom… een geslaagde, gezellige activiteit die mede door
een groot aantal onmisbare sponsoren niet meer weg te
denken is van de activiteitenkalender van GSV’28 en de
Genhouter Vastelaovend!
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Wil Wijnen, in de kantine en bij
Unique by Anique.
Peter Janssen
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CARNAVALSMIDDAG
Zonnebloem,
Centrum WenG en KVO
Op woensdag 20 januari 2016
wordt, zoals inmiddels alweer een
aantal jaar gebruikelijk is, een
gezellige carnavalsmiddag
georganiseerd voor leden van de
Zonnebloem, Centrum WenG en
KVO-ers in het gemeenschapshuis te Neerbeek.
Natuurlijk zijn alle overige
geïnteresseerden ook van harte
welkom.
De entree voor deze middag is
€ 3,00 (inclusief 1 kop koffie/thee
met cake).
De middag zal opgeluisterd worden door diverse artiesten
met zang, dans en Buut, onder het genot van een kop koffie/thee en een lekker stukje cake.
Verder zullen CV ‘de Doorzetters’ hun opwachting maken en
worden de nieuwe prins(es) en jeugdprins(es) 2016 aan U
voorgesteld.
De aanvang is om 13.45 uur en het einde zal zijn ca. 16.30 uur.
Wij zien U graag in opperste stemming tegemoet.
Vriendelijk uitnodigend,
Het organiserend comité

20 dec. Café D’n Dobbele Vônck Voorverkoop Mansluujzitting
zvc De Kneeschers
2016
2 jan.
3 jan.
3 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.
17 jan.
17 jan.
17 jan.
18 jan.
22 jan.
23 jan.
23 jan.
27 jan.
29 jan.
30 jan.
30 jan.
30 jan.
31 jan.
31 jan.
2 febr.
5 febr.

PRONKZITTING
van de Kabookes
MET UITROEPING VAN PRINS(ES)
op 15 JANUARI 2016

5 febr.
6 febr.
6 febr.
6 febr.
6 febr.

MET DIV ARTIESTEN:
DE GELIENDE-EN (EEN GROEP)
WINNAAR’S VAN HET L.V.K.
DANSMARIETJES
KELLY-MARCEL
OLIGSCHLAGER
AANVANG 19.00 UUR
IN VIVANTES TE BEEK
PRIJS € 12,KAART VERKOOP VANAF
4 JANUARI 2016 IN VIVANTES

Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
Mansluujzitting Mondial zvc De Kneeschers
Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
Groate Zitting mit Prinsoetreuping 19.45 uur in Asta,
Baeker Pottentaote
Grote zitting CV De Doorzètters Aanvang 19.49 uur in het
Gemeenschapshuis Oos Heim
Jeugdzitting Cv. De Doorzetters Neerbeek. Aanvang 15.11 uur
in het Gemeenschapshuis Oos Heim
Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
Jeugdzitting mit oetreuping Jeugprins en Hofnar, 14.00 uur
in Asta, Baeker Pottentaote
H.M. in de Laurentiuskerk en Receptie CV De Kwakkerte,
Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 14.00 uur
Optochtvergadering, 20.00 uur, Auwt Patronaat,
Baeker Pottentaote
Sjravelkienen Jeugdcommissie C.V. De Sjravelaire
Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
Receptie CV De Doorzètters. Aanv. 20.00 uur Café de Keulsteeg
Verkoup Vasteloavesgezet, Baeker Pottentaote
Jeugprinsebal, 19.00, Café Auwt Baek, Baeker Pottentaote
Prinsebal, 20.30 uur, Asta, Baeker Pottentaote
Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 19.00 uur.
Auwt Wieverbal CV De Doorzètters. Aanvang 21.11 uur
Café de Keulsteeg
Carnavalsmis St. Hubertuskerk C.V. de Sjravelaire
Grote Optocht C.V. de Sjravelaire
Aankoms Blauw Sjuut, Spaubeek
Sjwoalevaseloavend, 09.00 uur, Baekse Sjwoale,
Baeker Pottentaote
Jeugprinsereceptie, 19.00 uur, Cafe Auwt Baek,
Baeker Pottentaote
Opleveren Vasteloaveswagens, 12.30 uur, Optochthal,
Baeker Pottentaote
Sjleuteleuverdracht, 18.00 uur, gemeentehuis
Prinsereceptie, 20.00 uur, Zalencentrum 't Kaar,
Baeker Pottentaote
Tienerbal CV De Doorzètters. Aanv. 20.00 uur Café de Keulsteeg

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

H. Mis met aansluitend vlag hijsen CV De Doorzètters.
Aanvang 10.00 uur
7 febr. Optocht CV De Kwakkerte, aanvang 14.11 uur
7 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
7 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
8 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
8 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 20.00uur
9 febr. Optocht door Neerbeek CV De Doorzètters. Aanvang 14.11 uur
9 febr. Vaan Sjtrieke, 23.45 uur, Beeld Pottentoat bij gemeentehuis
9 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanvang 16.11uur
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
10 febr. H. M. Askruisje halen. Heringbiete. CV De Kwakkerte
Locatie M.F.C. te Spaubeek.
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Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 436 18 18
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@office046.nl
I www.office046.nl

BUREAUSTOEL

Actieprijs

€ 160,-

Nieuw in Sittard:

Office 046
voor al uw kantoormeubilair
Kom eens een kijkje nemen in onze
vernieuwde showroom en laat u
verrassen door onze acties.

DRAAIDEURKAST

Actieprijs

€ 99,-

Evenementenrooster

2015-2016
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 met Per Cantare uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
2016
2 januari

17e Wafeltocht W.C. Caesar

3 januari

Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek

21 januari

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

28 januari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

18 februari

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

20 februari

Jubileumreceptie 30 jarig bestaan toneelver. “Sjpaubik Sjpeelt” M.F.C. t’Roadhoes,
Musschenberg 101 te Spaubeek, aanvang 20.00 uur

25 februari

IVN Spau-Beek
Zaterdag 26 december

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

27 en 28 febr. Toneeluitvoeringen Sjpaubik Sjpeelt, M.F.C. t’Roadhoes, Musschenberg 101 te Spaubeek
+ 5 en 6 mrt. aanvang 20.00 uur
13 maart

Paasveejaarmarkt Beek

17 maart

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

31 maart

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

9, 10, 15, 16 Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ speelt ‘Pension du Lac’

Traditionele Kerstwandeling
in Spaubeek.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt NS station Spaubeek 13.30 uur
Adres:
Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek

en 17 april

in het Asta Cultuurcentrum in Beek om 20.00 uur

21 april

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

23-24 april

Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van
het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"

27 april

Queensparade Beek

28 april

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

19 mei

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

26 mei

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

11 juni

Jubileumconcert Gemengd Koor Neerbeek b.g.v. van het 60-jarig bestaan van
Gemengd Koor Neerbeek met medewerking van Afrika-koor Kwimba Zabula.
Gemeenschapshuis Oos Heim, 20.00 uur. Toegang gratis.

Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Vincentiusvereniging Beek

12 juni

23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

16 juni

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

30 juni

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

7 augustus

Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek

4 september

Rommelmarkt waarvan opbrengst volledig bestemd is voor de Spaubeekse missionarissen.
Gratis toegang. Van 11.00 tot 16.00 uur in en rondom het MFC in Spaubeek

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

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

27 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik
29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
20 oktober

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

27 oktober

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

30 oktober

30e herfstwandeltocht Kon. Harmonie St. Caecilia Beek start Ooshaka

17 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
15 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum, 20.00 uur
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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.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
We staan aan de vooravond van 2016,
een nieuw jaar met vele mooie kansen en uitdagingen.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar tijdens onze
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari. U bent van harte welkom tussen
12.00 en 14.00 uur in de bovenhal van het gemeentehuis van Beek.

Wij wensen u prettige feestdagen,
een fijne jaarwisseling en
’n voorspoedig en belevend 2016 toe!

Gewijzigde openingstijden
rond de feestdagen

Bezorging gemeentegids en kalender
in laatste week van december

Vanwege Kerstmis is het gemeentehuis gesloten op
vrijdag 25 december.
Ook op nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari, is het gemeentehuis gesloten.
Op maandag 4 januari gaat het gemeentehuis een uur
later open, namelijk 10.00 uur.

De gemeentegids en kalender voor 2016 worden in de
laatste week van december of uiterlijk de eerste week van
januari huis-aan-huis bezorgd. Anders dan voorheen treft u
in de gids en kalender geen afvalinzameldata meer aan.
Informatie over de afvalinzameldata voor uw adres kunt u
vinden op uw persoonlijke Afvalwijzer van afvalinzamelaar
RWM. Deze wordt medio december separaat verstuurd.
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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:
• Mantelzorgvrijwilliger Beek (V1652)
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek zoekt vrijwilligers die de mantelzorger, woonachtig in de gemeente
Beek, wil ondersteunen. Hierdoor kan de mantelzorger
even een kleine adempauze nemen en weer energie
opladen om te zorgen voor zijn/haar zorgvrager.
• Vrijwilliger Planning Computer Doe- en Leercentrum
(CDL) (V1651)
Je ontvangt en verwerkt de aanmeldingen van cursisten
die zich inschrijven voor een van de cursussen.
Die aanmelding kan zowel telefonisch, via de mail of via
een formulier binnen komen.

• Individuele begeleiding (V1561)
Een bewoner van Huize Franciscus, een heer van 66 jaar
oud, heeft een verstandelijke en een visuele beperking.
Hij wandelt graag in en om Beek. Hij luistert graag
muziek, is nog zeer actief en onderneemt allerlei
activiteiten. Bovendien is hij positief en sociaal ingesteld.

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.

• Vrijwilligers voor inzamelactie (V1644)
Speelgoedbank de Grabbelton is per direct opzoek naar
tijdelijke vrijwilligers die van aanpakken houden om te
helpen met het schoonmaken en nakijken van speelgoed.
Vanwege de komende feestdagen gaat het erg druk
worden en kunnen wij zeker wat extra hulp gebruiken
• Coördinator Computer Doe- en Leercentrum Beek
(CDL) (V1648)
We zijn op zoek naar een Coördinator die o.a.de volgende taken voor zijn rekening neemt, is voorzitter bij
CDL vergaderingen (algemene vrijwilligers, docentenoverleg), onderhoudt de contacten tussen de
verschillende taken, in samenwerking met de secretariaat
voorbereiden van de vergaderingen.

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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Beekse vrijwilligers in het zonnetje tijdens
geslaagde vrijwilligersavond
Op woensdag 25 november jl. reikte wethouder
Thijs van Es namens de gemeente Beek voor het vijfde
achtereenvolgende jaar de Sport-, Cultuur en
Waarderingsprijs uit. Bovendien ontvingen 2 jongeren,
die zich belangeloos inzetten voor anderen, de
jeugdvrijwilligersprijs uit handen van de wethouder.
De prijzen werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersavond in het Asta Cultuurcentrum te Beek,
waar ca. 500 bezoekers waren van zo’n 70 vrijwilligersorganisaties. Deze avond is een blijk van erkenning
en waardering voor het werk dat ieder jaar door vele
vrijwilligers wordt verricht voor de gemeenschap in
de gemeente Beek.
De sportprijs werd mee naar huis genomen
door Youri Keulen. Hij heeft zich in de afgelopen jaren ontzettend goed ontwikkeld tot een
nóg betere topsporter dan hij al was. Drie keer
per dag traint hij om zijn doel het WK Triathlon
in Rotterdam te halen. Hij is zelfs bezig met
een internationale carrière tot in Spanje aan
toe. Dit jaar heeft hij geweldige prestaties
neergezet, o.a. Nederlands Kampioen
duatlon en crossduatlon. In september is hij
Nederlands Kampioen crosstriathlon geworden.
Geheel nieuw dit jaar was een livestream vanuit het Asta
Cultuurcentrum naar Woonzorgcentrum Franciscus (Vivantes). De bewoners en hun familie en vrienden konden live
genieten van het programma van de vrijwilligersavond op
een scherm in de grote zaal. Geheel in het teken van
de vrijwilligersavond werd de livestream ook door vrijwilligers verzorgd. Ook hebben raads- en commissieleden en ambtenaren tijdens deze avond
belangeloos meegewerkt in de ondersteuning van
deze avond
De waarderingsprijs is dit jaar uitgereikt aan Miranda
de Jongh - Sanders. Deze onmisbare vrijwilliger is
genomineerd door Drumfanfare & Majorettenkorps
Irene/Lucia en is al 31 jaar actief in diverse functies
binnen haar vereniging. Majorette, trompettist, instructrice en sinds enkele jaren verzorgt ze vol overgave het secretariaat. Tevens collecteert ze al
menige jaren voor de Brandwondenstichting en het
Reumafonds.
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Canta Volare mocht de cultuurprijs ontvangen. In mei 2015
behaalde het ensemble een groot succes tijdens
Internationaal Korenfestival Canta Rode en mocht het de

publieksprijs en de prijs voor beste uitvoering van het verplichte werk-dameskoren in ontvangst nemen. Daarnaast
kreeg dirigent Jori Klomp tijdens dit festival de prijs voor
meest veelbelovende dirigent uitgereikt. Op 11 oktober jl.
wist Canta Volare op het Limburgs korenfestival een finaleplek voor het Nederlands Korenfestival in 2016 in de wacht
te slepen.
Dit jaar zijn er 2 jeugdvrijwilligers in de prijzen gevallen,
namelijk Gemmi van de Pol en Fatima Karimi, beide sinds
2 jaar vrijwilligsters bij Vivantes.

De winnaars van de waarderingsprijzen ontvingen een
beeldje, ‘Het hart van Beek’, gemaakt door Marc Donkers.
Wethouder Thijs van Es: “Ik ben er uitermate trots op dat
zoveel vrijwilligers zich in de gemeente Beek belangeloos
inzetten voor een of soms zelfs meerdere vereniging of
stichting. Zij vormen het cement van de samenleving.
Vrijwilligers zullen in de toekomst ook steeds belangrijker
worden in die samenleving. Het is dan ook niet meer dan
gepast dat de gemeente Beek hen koestert en hen deze
avond aanbiedt als dank voor hun inzet.”
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Scheiden? Ja ik wil!
Afval scheiden wordt nóg eenvoudiger vanaf 1 januari 2016
De gemeenten in de regio hebben afgesproken om ernaar
te streven de hoeveelheid restafval terug te dringen van
123 kg naar 100 kg per persoon per jaar. Restafval
verminderen kan heel eenvoudig door afval beter te
scheiden. Beter scheiden levert echt wat op! U draagt een
steentje bij aan het hergebruik van grondstoffen en
daarmee aan een beter milieu. En het goed scheiden van
afval betekent ook voor uzelf lagere kosten. Een win-win
situatie dus!
Nog veel winst te behalen
Per jaar belandt er zo’n 90 kg afval per persoon bij het
restafval, terwijl het ergens anders thuis hoort.
Het gaat vooral om plastic verpakkingsafval, papier, textiel
en GFT-afval. Afval dat allemaal gerecycled kan worden en
dat u gescheiden kunt aanbieden.

• Tarieven milieuparken verlaagd en tuinafval gratis
Per 1 januari zijn in alle gemeenten van de Westelijke
Mijnstreek de tarieven bij de milieuparken verlaagd en
gelijkgetrokken. Tuinafval mag u voortaan zelfs het
gehele jaar gratis inleveren.
De openingstijden van de milieuparken zijn verruimd en
u mag als inwoner van de regio Westelijke Mijnstreek bij
elk milieupark in de regio uw afval inleveren.
Afvalkrant
Meer informatie is te lezen in de speciale Afvalkrant die in
december op uw deurmat valt, met daarin alle veranderingen nog eens op een rij.
Meer informatie over de wijzingen vindt u ook op
www.gemeentebeek.nl

Afval scheiden vanaf 1 januari nóg eenvoudiger
Vanaf 1 januari is afval scheiden nog eenvoudiger. De 4
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben een aantal
maatregelen afgesproken die ervoor moeten zorgen dat er
meer afval wordt gerecycled en dat er minder restafval
overblijft:
• GFT goedkoper, restafval duurder
Uit sorteerproeven met het restafval
blijkt dat de hoeveelheid GFT-afval
in de restafvalcontainer opvallend
hoog is. Het verwerken van GFTafval tot compost is veel goedkoper
en minder milieubelastend dan het
verwerken van restafval. Bovendien levert het
waardevolle grondstoffen voor hergebruik op.
Daarom is besloten om GFT-afval per 1 januari 2016
nog goedkoper te maken (van € 0,12 naar € 0,10 per
kg.) en het legen van de restafvalcontainer duurder te
maken (van € 0,19 naar € 0,26 per kg). Het tarief voor
het laten leegmaken van uw restafvalcontainer is € 0,80
per keer.
• Meer afval in de Plastic Heroes-zak
Vanaf 1 januari 2016 kunt u meer afval kwijt in de Plastic
Heroes-zak. Dan mogen, behalve plastic verpakkingen,
ook drankkartons en metalen verpakkingen (blik) in
deze afvalzak. De Plastic Heroes-zakken zijn gratis
verkrijgbaar en worden één keer per maand gratis bij u
opgehaald.
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Afvalkalender van

DO

E

RWM wil u als inwoner zo optimaal mogelijk
informeren over de afvalinzameling en het goed
scheiden van afval. Daarom ontvangt u de jaarlijkse
afvalkalender met alle actuele afhaaldagen vanaf
2016 niet meer via de gemeente, maar van RWM.
Deze Afvalwijzer van RWM wordt in december per
post bezorgd. U vindt hierop een handig overzicht
met alle afvalophaaldata die gelden voor uw adres.
Op de website rwm.nl kunt u de afvalkalender ook
online bekijken en vindt u nog veel
meer informatie over het correct
NLOAD D
scheiden van uw afval.
W

Download de gratis RWM-app
Uw persoonlijk afvalinformatie
altijd bij de hand?
Download de gratis RWM-app op
uw smartphone of tablet. In deze app
vindt u alle informatie over de ophaaldagen voor uw
adres. Wijzigt er iets in het ophaalschema, dan krijgt u
automatisch bericht van RWM.

Let op: geen GFT- en
restafvalinzameling in week 1
In de week van 4 januari wordt er geen GFT- en restafval ingezameld. De reguliere inzameling schuift dus
een week door, waardoor er eenmalig een periode
van drie weken tussen de ledigingen zit (in plaats van
de reguliere twee weken). Zie voor meer informatie de
Afvalwijzer van RWM, die in december bij u thuis
wordt bezorgd.
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Beweeg, beleef en
ontmoet
in De Haamen!
Alle medewerkers van Sportlandgoed De Haamen heten u
van harte welkom en staan voor u klaar om u te helpen
aan informatie of hulp bij het sporten!
Stimuleringsprogramma senioren
Op 25 en 26 februari 2016 vindt er op Sportlandgoed De
Haamen een Beweegmarkt met fitheidstesten plaats.
Inwoners van de gemeente Beek Oost, Beek West en
Neerbeek in de leeftijd van 58 t/m 75 jaar zullen persoonlijk
worden uitgenodigd per brief vanuit de gemeente om deel
te nemen. Deelname aan de fittest en beweegmarkt is
gratis en vrijwillig en voor iedereen toegankelijk. Na afloop
van de fittest, waar enkele vaardigheden worden getoetst,
krijgt u een beweegadvies. Tevens kunt u zich inschrijven
voor een beweegprogramma dat aansluit bij uw wensen en
mogelijkheden. Tot slot maakt u kennis met de beweegaanbieders in de omgeving door een rondje te lopen over
de beweegmarkt. Er is aanbod voor diverse doelgroepen
aanwezig.

In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen.
Het Sportland-goed heeft een bijzondere functie
binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden
voor de reguliere sporters en recreanten gaat hier
speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken
en mensen met beperking.
De Haamen zwemt af met 16 kinderen
Donderdag 22 oktober jl. zijn 16 kinderen van De Haamen
afgezwommen voor het KNZB zwemdiploma. De
kinderen kwamen één voor één de zwemzaal binnen,
onder applaus van de ouders. Waar begonnen werd met
wat survival elementen, lieten de kinderen daarna
technisch keurige zwemslagen zien. Daarna werd er
nog hilarisch gespeeld met buikspieroefeningen en
opdrukken op de kant. Uiteindelijk gingen alle lesgevers
met de groep mee in het water en konden de kinderen zich
omkleden voor de diploma uitreiking.

Discozwemmen
Disco zwemmen is altijd op vrijdag van 20.00 tot
22.00 uur. Op deze vrijdagen komt het recreatief
zwemmen van 20.00 tot 21.30 te vervallen!
De komende data voor dit seizoen zijn:
18 december 2015
29 januari 2016
26 februari 2016
25 maart 2016

Vitaliteitsdag tijdens de Carrousel
Studenten afkomstig van verschillende opleidingsrichtingen van Fontys Hogeschool hebben de bezoekers van de
Carrousel tijdens de vitaliteitsdag gezondheidsbevorderende interventies met vitaliserende activiteiten aangeboden. Het doel van de vitaliteitsdag, met als thema ‘De
wereld rond in één dag’, was om een bijdrage te leveren
aan de gezondheid en kwaliteit van leven bij verstandelijk
beperkten. Het doel dat tijdens deze dag centraal stond is
de deelnemers motiveren om zich op een positieve manier
bezig te gaan houden met sport, beweging en gezonde
voeding.
Het was een TOP dag en zo mooi om te zien hoe studenten (professionals van de toekomst) met onze bezoekers
aan de slag gingen. Hoogtepunt was de polonaise van bezoekers en studenten richting het zwembad! Het was een
prachtige dag en zeker voor herhaling vatbaar!

Discozwemmen kost € 4,40.
Kinderen met ODS pas hebben vrij toegang.

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

KOOP
ZONDAGEN
t/m 24 januari 2016
12.00 - 17.00 uur

gezellig

boodschappen

winkelen

makkelijk

www.makadobeek.nl

