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Nu we deze editie drukklaar maken blijkt de natuur
buiten een maand voor te liggen wat het uitlopen en
de groei betreft. Hopelijk zal een mogelijk later nog
invallende vorstperiode niet alsnog roet in het eten
gaan gooien door met ijzeren hand de voortgang 
alsnog te belemmeren of erger nog te breken.

Deze uitgave van onze Nuutsbaeker loopt ook vooruit en wel naar de 
komende verkiezingen. Er is veel aandacht aan besteed door de verschillende
partijen. Op de bladzijden 6 en 7 presenteren de 5 partijen van onze gemeente
hun standpunten met betrekking tot een achttal items naast elkaar, 
weliswaar beknopt, maar zonder loze beloften. Als u nog geen keuze gemaakt
hebt kunt u hier rustig lezend tot een voorkeur komen. Dit politieke podium
biedt u de kans om kennis te nemen van de verschillende ideeën  waar u wel
of niet warm voor loopt. Neem er wel kennis van en laat de politiek niet in de
kou staan, maar blijf ook zelf niet in ijzige temperaturen achter. 
Om met de burgemeester te spreken: “Wie stemt, beslist mee welke kant we
opgaan met Beek. En wie toch niet stemt? Die moet ook niet zeuren.”

Natuurlijk is er in deze editie ook veel aandacht voor het ‘vastelaovesgebeuren’.
Kleurrijk lachen de prinselijke hoogheden u toe en wordt er verslag gedaan
van installaties en uitroepingen. Dit ontvouwt zich voor u na bladzijde 3,
vanaf bladzijde 42.

Dat het leven daarna toch gewoon door gaat blijkt uit de vermeldingen van
komende activiteiten in grote variaties, van het aanmelden van nieuwe 
leerlingen tot de organisatie van de Paasveejaarmarkt, de Schintaler in de
Mondial en de 10e QueensParade op Koningsdag 2014. 

Voor wie niet in de Luciastraat woont wordt ook het begin van de 
werkzaamheden voor de ontkluizing van de Keutelbeek getoond. 
Wij zullen het blijven volgen. 
U toch ook?

Wiel Heijnen, 
eindredactie

Van de Redactie
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De viering van het 125-jarig jubileum van Mannenkoor Beeker Liedertafel
wordt geopend met een fantastisch concert dat U niet mag missen. 
Het DIAMANTENCONCERT, zo genoemd omdat de deelnemers allen uit
Beek afkomstige en inmiddels gevierde sterren in de muziekwereld zijn.
Samen met Beeker Liedertafel zullen zij U een onvergetelijke middag 
bezorgen.

Het concert met klassieke en hedendaagse werken vindt
plaats op zondag 16 maart 2014. Aanvang 15.00 uur.

Locatie: Asta Cultuurcentrum. 
De entree bedraagt € 10,-.

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij:

- Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek;
- Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek;
- Leden Mannenkoor Beeker Liedertafel. 
- Bestellen via secretariaat@beekerliedertafel.nl

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK
GRINDAKKER 7 - 6176 JC  SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99

DIAMANTENCONCERT

Als diamanten zijn te 
zien en te horen:

Claudia Couwenbergh

Claudia heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld
van toen al een ster bij
Cantarella tot een sopraan
met wereldfaam. Zij zingt
de sterren van de hemel in
de meest vooraanstaande
operahuizen van de wereld.
Eén van de hoogtepunten
was een optreden voor het
Koninklijk Huis. Naast
opera en haar breed gevari-
eerd oratoriumrepertoire
zingt zij ook hedendaagse
composities. 

Heidi Klinkers-Pittie

Heidi is eveneens be-
gonnen bij het jeugd-
koor Cantarella uit
Neerbeek. 
Zij heeft zich via het
conservatorium 
ontwikkeld tot een 
sopraan van allure.
Indertijd onderkende
André Rieu dat ook en
hij heeft haar meteen 
ingelijfd. Heidi heeft met
Rieu en zijn Strauss-
orkest 8 jaar de wereld
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rondgereisd, maar zij heeft dit hectische bestaan vaarwel ge-
zegd. Momenteel geeft ze zangles op muziekschool Kumulus
in Maastricht en is ze dirigent van het a capella koor Emotion
uit Elsloo. 
Tevens is ze werkzaam als zangsoliste bij stichting Erato.
Daarnaast treedt zij nog regelmatig op als gastsoliste.  

Floor Thissen.

Floor is een nog relatief
nieuwe ster aan het 
firmament, maar begint
steeds meer te stralen.
Na de vooropleiding 
musical in Alkmaar 
studeert ze nu muziek-
theater aan het conser-
vatorium in Arnhem.
Dit jaar doet zij 
eindexamen met een 
bewerking van de musi-
cal Sweeney Todd.
Speciaal voor dit 
concert heeft zij
Pokerface van Lady

Gaga bewerkt  en gaat zij dit samen met het koor uitvoeren.

Manon Meijs

Manon mag zeker gere-
kend worden tot de top
van violisten in Nederland.
Op dit gebied een prachtig
geslepen diamant. 
Zij maakte o.a. deel uit van
het Dshamilja strijkkwartet,
dat een internationale 
carrière doormaakte en
werd uitgenodigd voor het
vermaarde Tanglewood
Festival in de USA.
Daarnaast is zij ook 
dirigent van verschillende
symfonie orkesten. 
Zij zal U in vervoering 
brengen met prachtige vioolmuziek, en samen met enkele 
andere diamanten te horen zijn. 

Rob Meijers

Rob Meijers is één van de
weinige countertenoren
van Nederland.
Countertenoren zingen
met een techniek 
(falsetstem), die het 
mogelijk maakt nagenoeg
hetzelfde stembereik te
hebben als een alt. (Een
wat lagere vrouwenstem.)
Rob heeft zich op het 

conservatorium deze moeilijke zangtechniek eigen gemaakt
en behoort tot de besten van Nederland in zijn genre.

Rick Schmitz

Rick is een schitterende 
diamant op het gebied
van de moderne dans. 
Hij is nog jong, maar
heeft de absolute we-
reldtop bereikt. 
Hij behaalde 4x het
Nederlands kampioen-
schap in de solo en 2x
in de duo-klasse.
Vervolgens  werd hij
kampioen van Europa
alsmede wereldkampioen breakdance. Rick is een ware dui-
zendpoot. Hij is choreograaf, hij richtte zijn eigen dansschool
op en verzorgt workshops op middelbare scholen maar hij
geeft ook bijscholing aan sport-/dansdocenten. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het jubilerende koor heeft een aantal nieuwe werken 
ingestudeerd voor dit concert, maar is ook te horen samen
met de Beekse diamanten.
Ook zal tijdens dit concert een verrassend optreden plaats-
vinden van Rick met het koor.
Al met al zal de samenwerking
van al deze schitterende 
diamanten leiden tot een 
oor- en oogstrelend 
pronkjuweel. 

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur

dinsdag gesloten

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

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
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1. Sport en cultuur

2. Zorg door de gemeente 
gericht op o.a. zieken, 
ouderen, jongerenbeleid

3. Integrale veiligheid efficiënt 
invullen

4. Onderwijs en 
maatschappelijke vorming

5. Recreatie, milieu en 
omgeving

6. Kleine kernen, 
denk aan openbaar vervoer

7. Bedrijfsleven, 
denk o.a. aan MAA, 
maar ook aan particulieren

8. Reserves, 
zorg voor algemene dekking
voor nu en later. 
Is er ook nog ruimte voor 
subsidies?

BBB-NDB vindt het belangrijk dat we 
bewegen en sport stimuleren.
Wij willen voor alle inwoners een gratis 
gemeentelijke Beweegpas.
Voor de jeugd blijven we via NJOY cultuur-
educatie en participatie evenals  bewegen
stimuleren.

BBB-NDB wil samen met de inwoners, 
instellingen en organisaties op het terrein
van zorg en welzijn, werkgevers en andere
gemeenten aan de slag gaan om ervoor te
zorgen dat diegenen die hulp nodig hebben
dat ook krijgen.

BBB-NDB is tevreden dat  de recente cijfers
een positief beeld geven over de veiligheid.
Het bestaande veiligheidsbeleid moet 
daarom onverkort worden voortgezet.
Daarnaast is er specifieke aandacht nodig
voor het verbeteren van de verkeersveilig-
heid rondom het station Beek-Elsloo.

BBB-NDB is voorstander van kwalitatief
goed onderwijs in alle kernen van Beek en
zal zich blijven inzetten voor het behoud van
de school in Genhout en voor het behoud
van het openbaar onderwijs in de gemeente.

BBB-NDB wil het karakter, de leefbaarheid
en de vitaliteit van het landelijk gebied  
behouden en waar mogelijk versterken.
Uitbreiding van het Levensbomenbos. Tegen
verdere ontgronding groeve in Spaubeek en
in Kelmond: De herontwikkeling van het 
terrein van Gelissen Beton met een (klein-
schalige) toeristisch recreatieve invulling.

BBB-NDB is trots op alle kernen, van klein
tot groot. Ze bruisen van vitaliteit.
BBB-NDB wil daaraan meewerken. 
Door in te spelen op woonmogelijkheden
voor iedereen, veilige openbare ruimte, 
een schone leefomgeving en met de 
voorzieningen die nodig zijn om kernen 
leefbaar en vitaal te houden.

BBB-NDB wil het ondernemen in Beek 
stimuleren. De detailhandel versterken in 
de Centra en de uitbreiding van Makado 
realiseren.
BBB-NDB is voor het behoud van de lucht-
haven voor Zuid-Limburg en het benutten
van de kansen op het gebied van lucht-
vracht, vliegtuigonderhoud en opleidingen.

BBB-NDB wil dat de gemeente financieel
gezond en zelfstandig blijft, door het aan-
passen van  het financieel langetermijnbeleid
aan de gewijzigde landelijke regelgeving en
het  risicomanagement door te ontwikkelen
om zodoende risico’s beter te beheersen 
en kosten te verminderen. Zo kan ook het
subsidiebeleid in stand blijven.

Ja: 
- renovatie van sportvoorzieningen voor

Beekse verenigingen
Nee: 
- grootschalige herinrichting die eenmalig 12

miljoen kost en daarnaast (exploitatiete-
kort) voor elke Beekenaar jaarlijks € 42,50
Uitgangspunt = “Beekse maat”

Ja: 
- passende zorg- en woonvoorzieningen

voor ouderen o.a. gericht op het zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

- passend werk, ontplooiingsmogelijkheden
en betaalbare woonruimte voor jongeren

Nee: 
- belemmerende gemeenteregels

Ja: 
- Naast wijkagent moet buitengewoon opspo-

ringsambtenaar een taak krijgen in signaleren
en rapporteren onveilige situaties in wijken

- Vergroten veiligheid stationsomgevingen
Beek en Spaubeek door cameratoezicht

Nee: 
- dure geldverslindende onderzoeken

Ja: 
- inzetten op (minimaal) één school per kern

eventueel te bereiken door een verstandi-
ge spreiding van basisscholen

Nee: 
- doen van beloftes die niet waar te maken

zijn 

Ja: 
- herbestemmen van leegstaande panden (o.a.

Hennekenshof) en braakliggende grondstuk-
ken ( o.a. El Doradoterrein Spaubeek) en 

- flexibel gebruik openbare ruimte en ge-
bouwen bijvoorbeeld boerderijen omvor-
men tot kleine woon-/zorgcentra. 

Nee: - star vasthouden aan regelgeving

Ja:
- ‘Buurthuis van de toekomst’ in elke kern: centrum waarin brede

school, sportfaciliteiten, horeca, culturele instellingen, middenstand,
(paramedische) voorzieningen en (overheids)loketten zijn gehuisvest.
Juist door multifunctioneel gebruik ook financieel haalbaar. 

- “Kern-wethouder” is direct aanspreekpunt voor burgers en bedrijven.
Nee:
- Leefbaarheid beperken tot praten over interactief beleid

Ja:
- Iedere werkloze helpen die kan en wil 

werken (jong én oud)
- Structureel overleg met Beekse ondernemers en

ze serieus betrekken bij gemeentelijke opdrachten
- Behoud vliegveld
Nee: 
- Ondernemers niet betuttelen

Ja:
- Sober financieel beleid (geen lasten door-

schuiven naar toekomst)
- Verantwoord gebruik reserves met plan

voor nieuwe opbouw naar de toekomst
Nee:
- Geldverslindende projecten en onderzoeken
- Ontpotten 
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Doorontwikkelen Sportlandgoed De Haamen
en mogelijkheden om te sporten behouden
in de kernen. Cultuur zet mensen aan het
denken, mag zorgen voor enige onrust. 
O.a. stimuleren van Erfgoedportaal over
Beekse historie. Openhouden kerk Genhout
als kunstmuseum.

Geïntegreerde uitvoering nieuwe taken op
gebied zorg, jeugdzorg en participatie.
Hierbij nadruk op verantwoordelijkheid 
professionals, burgerparticipatie en 
verminderen bureaucratie. 
Zorg vanuit wijkgebonden teams.
Inschakelen GGD als beleidsadviseur.

Veiligheid is taak van elke burger. 
Aanstellen meer BOA’s, zo mogelijk met
inzet mensen aan onderkant arbeidsmarkt.
Optreden tegen burgers die zwerfvuil 
achterlaten. 

Basisscholen openhouden in alle kernen, en
de ontstane situatie die is veroorzaakt door
de krimp aangrijpen om het basisonderwijs
in heel Beek een kwaliteitsimpuls te geven.

Voltooien lopende projecten op gebied 
natuurontwikkeling: ontkluizing Keutelbeek,
Masterplan Centrum, verbetering stations-
omgevingen, Lusthof De Oude Pastorie.
Geen verdere ontgronding 
groeves Spaubeek.

Betrekken van burgers bij ontwikkelen visie
op hun eigen kernen. 
Uitvoeren van daarbij passende initiatieven.
Behoud van de huidige voorzieningen, 
inclusief vervoersvoorzieningen. 
Behoud basisonderwijs in de kernen.

Steun provincie voor openhouden 
luchthaven binnen de bestaande 
milieugrenzen. 
Steun uitbreidingsplannen Makado.
Opknapbeurt Beek-centrum om 
aantrekkelijke omgeving te creëren voor 
winkelfunctie. 
Blijvende focus op mogelijke leegstand.

Verantwoord inzetten van de royale Beekse
reserves voor doelen gericht op duurzame
samenleving. Totale woonlasten blijven
onder het provinciaal gemiddelde.
Handhaven huidige subsidiebeleid.

VVD draagt sport en cultuur een warm hart
toe, maar wil er wel op toezien dat iedere
vereniging/instelling gelijk behandeld wordt
en gelijke kansen krijgt met betrekking tot 
(financiële) ondersteuning. 

Voorop staat dat de zorg beschikbaar is voor
iedereen die dit nodig heeft. 
Mensen in hun waarde laten en 
zelfstandigheid aanmoedigen, is voor de
VVD Beek een pré.

VVD Beek wil een zichtbare en aanwezige
politie met wijkagenten die de buurt als hun
broekzak kennen. 
Meer straf en minder begrip voor criminelen;
zonder veiligheid geen vrijheid.

Passend basisonderwijs in een veilige 
leefgemeenschap met verenigingen is een
belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze
Beekse kinderen. Juist óók in kleine kernen.
Leren doe je niet alleen op school.

Beek biedt voldoende mogelijkheden om in
de omgeving te recreëren. 
Beek is aantrekkelijk om te winkelen. 
Dat wil VVD zo houden, door te kiezen voor
een beleid gebaseerd op groei. 

Toegankelijk openbaar vervoer, ook in kleine
kernen, ook voor senioren. 
VVD Beek wil onderwijs dichtbij, in de 
kernen. 
VVD Beek wil leefbaarheid in kernen zo goed
mogelijk in stand houden.

Bedrijfsleven en MAA vormen de motor van
de toekomst van Beek. 
Bovendien biedt het bedrijventerrein op
MAA bovengemiddelde kansen om onze 
gemeente gezond te houden en krimp tegen
te gaan.

De reserves zijn de afgelopen jaren danig
verzwakt door een ongebreidelde 
investeringsdrang van het huidig College.
Uiteindelijk gaan de inwoners van Beek het
gelag betalen. 

Voldoende toegankelijke sportaccommo-
daties met een grondige aanpassing v.w.b.
de kosten voor de Haamen. Ruimte bieden
aan alternatieve en vernieuwende cultuur-
uitingen.
Aanleg van kleine multifunctionele sport-
voorzieningen. Heldere subsidieregelingen
voor verenigingen, speciaal voor jeugdleden.

SBB eist dat zorg betaalbaar moet zijn, 
vrijwilligers en mantelzorgers beter onder-
steunen. Minder managers, minder bureau-
cratie en meer handen aan het bed.
Laagdrempelig advies en ondersteuning
voor ouders en jongeren. Actieve aandacht
voor jongeren d.m.v. goed onderwijs, werk
en recreatiemogelijkheden.

SBB wil een duidelijk en hard beleid op het
terrein van veiligheid. Waarden als orde, 
regelmaat en gezag zijn het uitgangspunt en
agenten en handhavers moeten niet alleen
aantreden maar ook daadwerkelijk optreden.
Bij planontwikkeling de sociale veiligheid en
een veilige leefomgeving voorop stellen.

SBB plei voor de hoogst haalbare kwaliteitsnorm /
vorm van onderwijs. De keuze van onderwijs ligt bij
de ouders, zo ook van de kinderopvang.
SBB pleit er tevens voor om een lesuur “gezond
lesuur” over conditie en gezond welzijn, o.a. drugs,
alcohol, roken en bewegen. Ieder kind krijgt tijdens
het basisonderwijs recht op volledig zwemonder-
richt, eventueel voor een deel na schooltijd.

SBB is van mening dat er een permanente
uitwisseling moet zijn van behoeftes in de
kernen, interactief beleid is hier gewenst.
Deze signalen moeten heel serieus worden
opgepakt.
Goede  fietspaden zijn belangrijk om de druk
van het toenemende verkeer te weerstaan
en daardoor de veiligheid te vergroten.

Kwaliteit van het dagelijks leven moet volgens SBB prioriteit
nummer 1 zijn. Bovendien is zij van mening dat de bewo-
ners van de kernen dan ook een eigen verantwoordelijkheid
hebben. De gemeente zorgt voor de basiskwaliteit en in
goed overleg kunnen er door de inspanning van de wijk ver-
beteringen worden gerealiseerd. De huidige mogelijkheden
voor ouderen om zich te verplaatsen dienen gehandhaafd
of verbeterd en/of uitgebreid te worden.

SBB pleit voor prioriteit van  plannen voor “upgrading “
van bedrijvigheid en bedrijventerreinen en dit hangt nauw
samen met de economische situatie van dit moment, de te
verwachten sterke toename van de werkloosheid en de
daarmee verbonden risico’s. Dit item heeft voor SBB een
hogere prioriteit dan b.v. een Centrumplan, Keutelbeek en
of andere persoonlijke voorkeuren. SBB pleit ervoor dat de
gemeente hierin een leidende rol vervult.

Kosten voor de Keutelbeek was 1/3 voor de gemeente
Beek, nu is dat al opgelopen tot 70% voor Beek. Geen
Keutelbeek in Neerbeek vindt SBB , want dat is volstrekt
overbodig als de beek vanaf de Oude Pastorie door het
veld naar de Geleenbeek gaat. Een visitekaartje van 
minimaal 4 miljoen euro is enkel egotripperij. Duurzame
energie zal het sleutelwoord vormen voor de toekomst.
SBB heeft daar de plannen voor.



Het is weer ouderwets gezellig in huize
Pirson in de Kleingenhouterstraat in
Genhout. De kerstboom is net de deur
uit gezet en het welkomstbord van de
Sjravelaire prijkt al weer op de gevel van
Dany, Carla en Nancy Pirson. Een huis
dat sinds de zomer ook onderdak biedt
aan Davi Porfirio. Breed lachend zit hij al
aan de tafel klaar voor het interview voor
de Blikvanger. 

Dus dit keer geen bedrijf of vereniging in
de Blikvanger, maar Fons zoals zijn
vrienden hem al noemen.
Carla en Dany hoefden niet lang na te
denken om de vraag van het project
Living Your Dream in te vullen, om een

Braziliaanse jongen een
jaar lang onderdak aan te
bieden. 
Ze hadden natuurlijk al er-
varing vanuit Stichting
Casa do Caminho, waar ze
hun steentje hadden bijge-
dragen. “Het voelt heel
goed om zo’n jongen een
kans te kunnen geven”,
zegt Dany. Hij voelde zich
ook meteen thuis, hij hoort
erbij. In huis was het even
wennen, maar een kaartje
bezet/vrij aan de badka-
merdeur doet wonderen. 
Ook post its op alle be-
langrijke dingen in huis
zoals tafel, bank, lamp
leerden hem snel Neder-
lands. 

Hij is een echte aanpakker
en dat zie je in alles terug.

Davi realiseert zich ook dat
hij een eenmalige en unie-
ke kans krijgt hier in
Nederland en pakt die
kans met beide handen
aan. Hij is heel gemoti-
veerd. Dat bleek al bij aan-
komst. 
Een hele delegatie stond
bij aankomst op hem te
wachten, maar Davi zat al
lang en breed bij het
Meeting Point op Schip-
hol. Gelukkig werden ze
snel herenigd en kon Davi

thuis meteen aanschuiven aan de buurt-
barbecue. 
En de dag erna stond hij al te voetballen
bij het 2e elftal van GSV’28 met een
enorme jetlag. Maar dat deerde hem
niks, zo gemotiveerd als hij is.

Bezig bijtje is drijfveer 
voor anderen

Het is een bezig mannetje. Dat was in
Brazilië ook al zo. Naast studeren plaat-
ste hij schotelantennes, sloot hij televi-
sies aan en zette hij meubels in elkaar.
Hier in Nederland zit hij ook zeker niet
stil. 1 dag per week gaat hij naar het
Arcus College in Heerlen om te leren
voor elektricien. Daarnaast werkt hij 4
dagen bij Laeven Installaties en Advies.
Woensdag en zaterdag Nederlandse les,
twee keer trainen bij GSV’28 en werken
aan de carnavalswagen van jongeren-
groep Sjterrevösj. Dit alles heeft zelfs
zijn invloed in Brazilië. Jongeren daar
zien de progressie die Davi maakt via
Facebook en Skype en melden zich
spontaan aan voor de Engelse les in
Brazilië. 

Ontdek je plekje

In zijn spaarzame vrije tijd maakt Davi
ook nog leuke uitstapjes. Niet alleen
hebben Dany en Carla hem Maastricht
laten zien, maar ook hun geliefde
Frankrijk en wel het mooie Parijs. Maar
ook onze politieke hoofdstad Den Haag
heeft hij met jongeren van het uitwisse-
lingsprogramma YFU (Youth for
Understanding) bezocht. En dan niet te
vergeten de reünie in Hamburg met een
aantal vrijwilligers uit het Casa do
Caminho. “Ik voel me overal heel snel
thuis” constateert Davi. Maar vooral in
Genhout bij Dany, Carla en Nancy. Het
was in het begin wel even wennen zoals
de Nederlandse kost, typisch Neder-
landse gebruiken zoals Sinterklaas, de
Nederlandse en Limburgse taal. Maar
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de gastvrijheid van de familie Pirson
maakt zijn verblijf tot een onvergetelijke.
Davi en de familie Pirson willen vanaf
deze plaats ook iedereen bedanken
voor hun bijdrage in welke vorm dan
ook.

Brazilië versus Nederland

Kans is aanwezig dat Nederland Brazilië
treft op het WK voetbal. Is het niet in de
voorronden dan in de finale. “Davi zal
die wedstrijd dan op zijn kamer moeten
kijken” lacht Dany. In zijn beste
Nederlands zegt Davi: “Dan maak ik het
raam open en roep: Hey Dany, 3-0 voor
Brazilië”. En we blijven lachen want op
de vraag of hij ook al Limburgs praat,
schatert hij “ mismieters” en “sjoen
sjeun”. De Maastrichtse invloed van
Dany en Carla is duidelijk merkbaar. Dan
komt de rode kaart in zijn debuut voor
GSV’28 1 ter sprake. De tweede gele
kaart was niet terecht. Tja wat wil je als
je zelf wat aan de kleine kant bent en
een grote kerel tegenover je hebt staan.
Dan tref je andere voorzorgsmaatrege-
len. 

Samen met Nancy zingen

Nederland is natuurlijk rijk aan een aan-
tal tradities. Carnaval en kerst vieren ze

natuurlijk ook in
Brazilie, maar Sinter-
klaas. Daar had Davi
nog nooit van ge-
hoord. En zoals het
gebruikelijk is in huize
Pirson moet er voor
de schoorsteen een
Sinterklaasliedje ge-
zongen worden. 
En ook de wortel mag
niet ontbreken even-
als de chocolade en
het cadeau.

Overigens is kerstmis hier beter: “ hier
vier je 2 dagen in plaats van 1” glundert
Davi. En het volgende feest staat al weer
voor de deur: carnaval. Hij heeft de sei-
zoensopening en de prinsuitroeping bij-
gewoond en ook het Sjravelkiene 11 ja-
nuari. Voor Davi werden zelfs na de
pauze de nummers in het Engels afge-
roepen. En ook de optocht gaat hij mee-
lopen met zijn vrienden
van de Sjterrevösj. Heel
anders dan in Brazilie,
waar Davi alleen maar
naar de optocht ging kij-
ken.

Toekomst

Over de toekomst is Davi
heel stellig. Hier gaat hij
zijn certificaat voor elek-
tricien halen, blijft hij
Nederlands studeren en
alles met beide handen
aanpakken. 

In de zomer keert hij terug naar Brazilië
met een tas vol mooie herinneringen. En
gaat hij zelfs verder studeren in Brazilië,
op zijn eigen wonen en het motor en au-
torijbewijs halen. Davi komt er wel. 
Maar eerst wil hij nog volop genieten in
Limburg. 

Peter Janssen
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9. Ben Derks
raadslid

10. Dennis Van Es 11. Kenny Hanssen 12. Wendy Montulet 14. Sebastiaan Franssen 15. Marcel Meurkens13. Davy Pepels

Laat uw stem horen op 19 maart!  

• Kwalitatief goed onderwijs in alle kernen, het
behouden van de school in Genhout en het be-
houd van openbaar onderwijs in Beek.

• Een actieve ondersteuning van de jeugd op het
gebied van taalachterstand, bewegingsonder-
wijs, cultuureducatie en bibliotheekvoorzienin-
gen op school.

• Actief ouderenbeleid, door informatie-
voorziening door veiligheids- en ouderen-
adviseurs en activiteiten om eenzaamheid te
voorkomen.

Samen Verder!
BBB-NDB is goed op weg. Als grootste lokale partij hebben wij,
dankzij het mandaat van de kiezers, de afgelopen acht jaar onze
verkiezingsbeloften kunnen waarmaken.

Wij willen verder; Samen verder! 
Hoe? Dat leest u in ons verkiezingsprogramma. 
Kijk daarvoor op www.bbb-ndb.nl en lees onze folder die in maart huis aan huis wordt bezorgd.

Onze belangrijkste speerpunten hebben we hier alvast voor u op een rij gezet:

• Vrijwilligers en mantelzorgers actief 
ondersteunen en in het zonnetje zetten op de
vrijwilligersavond.

• Een uitgebreid minimabeleid, een actief 
reïntegratiebeleid met inzet van werkzoekenden
in de eigen wijk en voorkomen dat kinderen in
armoede opgroeien.

• Uitbreiding van de sportzorgprogramma’s 
door de introductie van de beweegpas voor alle
inwoners.

1. Thijs van Es 
lijsttrekker / kandidaat wethouder
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2. Maurice Wierikx
kandidaat weth.

3. Hub Schoenmakers
fractie voorzitter

4. Miranda v. Reenen
raadslid

5. Ger Hurenkamp
raadslid

6. Paul Montulet
raadslid

7. Danny Hendrix
raadslid

8. Riet Boel

16. Roger Cuypers 17. Jan Meijers 18. Tim Gijzen 19. Leonard Ponsen
Voorzitter

20. Errol Ramsche 21. Hub Beckers
Secretaris

22. Arthur Lieuwen

Kijk voor ons verkiezingsprogramma en meer op

www.bbb-ndb.nl

  BBB-NDB rekent (weer) op u.

• Wijkgericht werken, ondersteund door een
goede digitale sociale kaart en in samenwerking
met de wijkverpleegkundige, de huisarts en het
maatschappelijk werk.

• Groenonderhoud door de inwoners tegen een
vergoeding.

• Samen met de inwoners zorgen voor krachtige
en leefbare kernen, waarbij wij de gemeen-
schapshuizen willen inzetten als laagdrempelige
sociale ontmoetingsplek.

• Het ondersteunen van de woonconsument 
door het voortzetten van de starterslening, 
de uitbreiding van de duurzaamheidslening en
het invoeren van een lening voor het renoveren
en levensloopbestendig maken van particuliere
woningen.

• Het behouden van de luchthaven voor 
Zuid-Limburg en de realisatie van de uitbreiding
van Makado.

• Voortzetten van het huidige evenementenbeleid.

• Behouden en versterken van het landelijk 
gebied, onder andere door het stopzetten van
de ontgronding in de groeve van Spaubeek en
een  uitbreiding van het levensbomenbos.

• Aanpassen van het financieel langetermijnbeleid
aan de gewijzigde regelgeving en een 
organisatiebreed doorontwikkeld risico-
management om zo de kosten te verminderen.

• Het verminderen van de bureaucratie als 
effectieve bezuinigingsmaatregel.

• Behouden van onze zelfstandigheid door 
effectief samen te werken op basis van 
gelijkwaardigheid.
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Kennismaking

Alle nieuwe ouders en kinderen laten we
graag kennismaken met onze school.
Dat doen we in een apart gesprek. We
vertellen u dan meer over de manier
waarop we onderwijs geven, over hoe
we met de kinderen omgaan, over onze
kijk op de groei van onze kinderen.
Natuurlijk is er dan ook alle tijd om uw
vragen te beantwoorden en een kijkje in
de groepen te nemen, zodat u kunt zien
hoe levend ons onderwijs is en hoe ple-
zierig en rustig de sfeer. Neem contact
op met de interim-directeur van de
school, Martin Kempen, voor een ken-
nismakingsgesprek (tel. 046-4431632 of
m.kempen@bsspaubeek-spaubeek.nl).

Parapluregels

Op onze school hebben we vier basisre-
gels afgesproken die in alle groepen

worden gebruikt. We noemen die de pa-
rapluregels. Op twee plekken in onze
school hebben we die regels op de
wand geschilderd. In elke groep staat
elke maand dezelfde regel centraal
zodat er altijd aandacht is voor de ma-
nier van omgaan met elkaar. Zo zorgen
we voor een fijn klimaat waarin het res-
pect voorop staat, we aardig met elkaar
omgaan, er een gedeelde zorg is voor
onze school en we elkaar helpen als dat
nodig is.

Zelfstandigheid

Kinderen die onze school verlaten zijn
zelfstandig geworden, durven eigen
keuzes te maken, voelen zich verant-
woordelijk voor hun werk en durven te
vertrouwen op hun talenten. Ze zijn so-
ciaal vaardig en weten op een effectieve
en plezierige manier om te gaan met kin-
deren en volwassenen. In ons onderwijs

besteden we veel aandacht aan deze
vaardigheden. 
Ook leren we de kinderen te werken met
een weektaak, zodat ze goed worden
voorbereid op de stap naar het voortge-
zet onderwijs. We halen kennis in school
door gastlessen te laten geven (bijv.
over DSM) en maken regelmatig uitstap-
jes in de omgeving om ons onderwijs te
verbinden met onze samenleving (bijv.
naar de kinderboerderij). 

Kom dus gerust eens langs om een kijk-
je te nemen. 
U bent van harte welkom!

Basisschool Spaubeek is een fijne school waar alle kinderen uit Spaubeek (en
omliggende dorpen) van harte welkom zijn. Er is een open, vriendelijke sfeer
waarin ieder kind en elke ouder welkom zijn. We zijn trots op onze school en op
de resultaten die we behalen. Met oog voor de verschillen tussen de kinderen
stemmen we ons onderwijs af op de ontwikkeling van elk kind, want we weten
zeker dat élk kind talenten heeft en we genieten ervan die te zien groeien en
bloeien. Daar willen we u graag meer over vertellen, zeker als u een kind heeft
dat in het schooljaar 2014-2015 vier jaar wordt.

Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2014-2015
Basisschool Spaubeek: Leren met plezier en talent!

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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De Marktcommissie Beek gaat tijdens
de komende Paasveejaarmarkt(en) een
evenement organiseren voor liefhebbers
van oldtimers. Het is de bedoeling om
zowel een Concours D’élegance als een
toertocht voor oldtimers te rijden.
Hieraan kunnen eigenaren en bestuur-
ders van oldtimers in de breedste zin
van het woord deelnemen. 

Onder oldtimers verstaan wij auto’s, mo-
toren en bromfietsen  die de
leeftijd van 30 jaar of ouder
hebben bereikt. 
De Paasveejaarmarkt te Beek
is de uitgelezen mogelijkheid
om uw oldtimer te showen aan
liefhebbers en geïnteresseer-
den.

Tijdens het Concours D’éle-
gance zal een rondrit door de
kern van Beek worden ge-
maakt met een defilé op de
Mauritslaan. 
Tijdens het defilé zal een vak-
kundige presentator uw oldti-
mer becommentariëren. 

De toertocht van ca.40 km
wordt verreden  in Beek en
omstreken, met als begin en
eindpunt de Maastrichterlaan
in Beek. 
Tijdens deze dag worden alle
deelnemers getrakteerd op
een natje en een droogje, en
ontvangt U een unieke herin-
nering aan de deelname in de
vorm van een rally-schild.

Voor deelname aan het Con-
cours D’élegance en/of aan de
Toertocht vragen wij een finan-
ciële bijdrage van € 10,-- per
inschrijving. 

Om aan de verwachtingen van
de vele duizenden jaarmarkt-
bezoekers te voldoen, rekenen
wij niet alleen op U, maar wij
verzoeken u tevens om uw
oldtimervrienden in uw naaste
omgeving hiervoor te benade-
ren en te enthousiasmeren.
Immers dan is succes verze-
kerd. 

FEESTWEEK van 10 t/m 15 maart
Elke dag een VERRASSENDE ACTIE

Het geheim van de bakker
Ja, het is alweer 150 geleden dat 

‘Jengske’ Martens naam maakte 

als suikerbakker in Beek.  

Sinds 1864 is Bakkerij Martens 

een begrip in Beek en omstreken. 

Vele generaties Bekenaren groei-

den op met ons heerlijke brood  

en banket en smulden van de 

speculaas en andere specialitei-

ten, die nog altijd volgens geheim 

recept worden bereid.

150jaar

Bakkerij Martens 
Beek

Dat is een traditie om trots op te 

zijn. En dat blijft zo. Want ook nu 

kunt u elke dag van ons vakman-

schap genieten. Op een vertrouw-

de wijze, met pure ambachtelijke 

producten en met verrassende, 

verrukkelijke lekkernijen. Als 

vanouds, zeg maar. Dat is ons  

geheim... Dag in, dag uit. Kom 

maar proeven in de feestweek!

Tim en Gwen Geven-Dohmen

Bakkerij Martens, 150 jaar vakmanschap

Stg. Marktcommissie Beek
Oldtimer bezitters, wij nodigen U uit  op de Paasveejaarmarkt 2014

Voorlopig beknopt programma:

10.00 - 11.30 uur. Vertrek van de deelnemers aan de Toertocht.
15.00 - 15.30 uur. Defilé en uitreiking herinnering.

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij U bij deze uit om 
aan dit evenement deel te nemen.

Voor meer informatie kunt U terecht op onze website:  
www.marktcom-beek.nl,  of neemt U contact op met dhr. Ad Laeven.
Telefoon 06-10847523 (na 19.00 uur) e-mail: a.m.jlaeven@freeler.nl
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De basis 

De Limburgse Koorschool Cantarella is
al vele jaren een begrip in de koorwereld
vanwege het constante en kwalitatief
hoge niveau dat elke keer weer wordt
waargemaakt. Maar om op dit niveau te
blijven moet al op jonge leeftijd en
steeds weer vanaf het begin worden be-
gonnen met de basis van samenzang.
Kinderen vinden het van nature fijn om
te zingen, en dat is het uitgangspunt
voor de klassikale lessen. Als daar uit-
eindelijk een klein aantal van doorgaat
om zich verder te bekwamen in koor-
zang is dat mooi meegenomen, maar
het is niet het hoofddoel van deze activi-
teit. Steeds vaker worden door
Cantarella projecten gestart om het zin-
gen van kinderen in algemene zin te be-

vorderen. In samenwerkingsverbanden
met Opera Zuid en de Maastrichtse
Muziekschool Kumulus zijn onder lei-
ding van de dirigenten Marleen Everink
en Patrick Vaessens al een aantal in het
oog springende projecten gerealiseerd
het afgelopen jaar. De gemeente Beek
maakte het nu mogelijk om door middel
van gastlessen de leerlingen van de
groepen 4 en 5 te laten kennismaken
met deze culturele NJoy activiteit. Een
unieke kans om een grote groep kinde-
ren te enthousiasmeren samen muziek
te maken. 

De Limburgse Koorschool Cantarella uit Beek heeft afgelopen weken een uniek
project begeleid op een aantal basisscholen in de gemeente Beek. De kinderen
in de groepen 4 en 5 hebben daar vanaf de herfstvakantie wekelijks zanglessen
gevolgd onder leiding van een échte dirigent. Ze hadden er veel plezier in en er
werd heel veel gezongen. In de Kerstvakantie was een drukbezochte einduit-
voering in de muziekschool. Maar daarmee is het nog niet afgelopen. 

De fractie Hoogeboom/Muurmans gaat verder als:

Lijst

5
1. Roel Hoogeboom
2. Adri Hellenbrand
3. Mathieu Schraven
4. Corné Vorstenbosch
5. Jan Steijns
6. Jaré Janssen
7. Kees Maassen
8. Guus Martens
9. Ilona Tilmanns

10. Tim Wouters
11. René Muurmans

Cantarella laat kinderen zingen op 



Ons motto: Lagere Beekse Lasten / Aandacht en respect!
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Zingen is gewoon leuk

Met veel plezier hebben maar liefst 213
kinderen in 8 zanglessen diverse nieuwe
liedjes ingestudeerd. Everink, naast diri-
gente en solozangeres ook pedago-
gisch geschoold: “de kinderen vonden
het superleuk als ik na een week weer
terugkwam voor een volgende les. En
hoewel ze mij voor die tijd niet eens ken-
den, vinden ze het nu al jammer dat het
bijna afgelopen is. Ze hebben direct heel
goed meegezongen vanaf het begin. In
sommige groepen merk ik zelfs dat een
echte koorklank aan het ontstaan is.
Maar het is vooral het plezier in zingen
dat ik heel belangrijk vind om te stimule-
ren. Zingen is gewoon leuk!”  
Op 23 december waren alle liedjes te
horen tijdens een drukbezochte eind-
uitvoering in muziekschool Artamuse
onder leiding van Marleen Everink en
Patrick Vaessens. 

Het vervolg

Het is bekend dat verenigingen het

steeds moeilijker hebben om hun leden
te behouden of nieuwe leden te werven.
Wekelijkse verplichtingen zijn soms
moeilijk om voor lange tijd aan te gaan
en het heeft vaak ook een financiële
consequentie in de vorm van contribu-
tie. Cantarella gaat daarom in samen-
werking met het VNK Limburg
(Vereniging voor Nederlandse Koren)
een vervolg aanbieden aan de kinderen
die het leuk vinden om één uur per

week, vrijdags van 16.00 tot 17.00 uur,
met Marleen te blijven zingen tot aan de
zomervakantie. Op deze manier is het
voor de ouders een mooie test om te kij-
ken of het wekelijks zingen ook past bij
hun kind en of het met het drukke jonge
gezinsleven kan worden gecombineerd.
Deelname is kosteloos en start op pro-
jectbasis vanaf 14 februari.  
Aanmelden kan nog steeds, via de 
website www.limburgsekoorschool.nl

Stem lokaal in het stemlokaal
voor je eigen wijk of straat

basisscholen
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Afgelopen Nieuwjaarsnacht, alweer meer
dan een maand geleden, is het leven in
het nieuwe jaar 2014 voor veel burgers
van Beek ‘knallend’ en met vuurwerk be-
gonnen. 
De eerste Gemeenteraadsvergadering
van 2014 deed hier niet veel voor onder!
De vergadering begint met een totale
bezetting van zestien raadsleden (VVD
heeft één afmelding), de sluiting daar-
entegen vindt plaats met veel lege
stoelen en wordt nog bijgewoond door
slechts acht raadsleden.
Vanaf het begin, zeg maar bij het eerste
echte agendapunt worden de messen
geslepen. Oppositie contra coalitie. Prie-
mende vragen uit de Raad die volgens
de verantwoordelijke wethouders onder-
tussen achterhaald zijn c.q. in de diverse
commissies al zijn beantwoord. 
Welles, nietes spelletjes, spraakverwar-
ring, misverstanden, gebrek aan dossier-
kennis, debatteren wordt bijna onmo-
gelijk door felle en soms ongenuan-
ceerde interrupties. Alles vliegt er over de
tafel. Er is zichtbaar veel irritatie, ook bij
de voorzitter en menig wethouder zit tan-
denknarsend op zijn spreekbeurt te
wachten. 
Verhitte hoofden, zichtbaar ongenoegen
en dito reacties. Het wordt meer en meer
een “Poolse landdag“ met alleen maar
plat gezegd “vreigelen”.
Doordat de voorzitter als een strenge on-
derwijzer de boel met moeite onder con-
trole houdt, wordt het net geen chaos.

Maar even terug naar het begin; de agen-
dapunten 1 t/m 4, te weten de opening,
spreekrecht burgers, brieven aan de
Raad, aan de Raad geadresseerde stuk-
ken en verslag van de vorige vergadering
vallen vandaag allemaal in de categorie
‘hamerstukken’. 
Als eerstvolgende komt agendapunt 5
met de zeer lange titel; ”Transitiearran-
gement Jeugdzorg Zuid-Limburg incl.
de definitieve bijlagen” een hele mond
vol.

De VVD fractie vindt dat in het transitie-
arrangement alleen de contouren worden
genoemd en dus zullen er nog ‘handen
en voeten’ aan gegeven moeten worden.
Zo zullen de aanbiedingen van de onder-
scheidene zorgleveranciers kritisch moe-
ten worden beoordeeld, liefst door een
onafhankelijk instantie. De VVD heeft een
lijst met zes vragen voor de wethouder
die heel veel bestaan uit cijfertjes. Ook
zegt de VVD dat hun vragen voortkomen
uit zorg voor de Zorg. 
De CDA fractie gaat akkoord met het ar-

rangement en wijst de VVD fijntjes op het
feit dat hun vragen in de Commissiever-
gadering gesteld hadden moeten wor-
den. De toon is gezet. 
De factie BBB-NDB en PB steunt ook
het voorstel. De verantwoordelijke wet-
houder memoreert dat het transitiearran-
gement kader stellend is en door de
Overheid deze manier vereist wordt. 
Met de bekende hamerslag wordt dit
agendapunt dan afgerond. 

En bij de overgang naar agendapunt 6;
Eindevaluatie Collegeprogramma komt
het ‘spel op de wagen’. 
Deze evaluatie is door het college inge-
voerd om zelf kritisch te kijken naar de
achterliggende periode en om te kijken;
“wat waren onze voornemens, doelstel-
lingen en hoever zijn wij ermee”? 
Het CDA gooit de knuppel in het hoen-
derhok en spreekt van eenzijdige schijn-
evaluatie en goedkope verkiezingsstunt.
De teksten uit het oorspronkelijke colle-
geprogramma zijn nu deels aangepast,
er zijn onderwerpen weggelaten, niets
deugt ervan. Veel projecten aangezet,
niets uitgevoerd. Ze stelt dat al in de
Commissie Inwonerszaken door hun is
aangegeven dat dit rapport nog niet klaar
is en dan zeker geen plaats op de
agenda van de Raadsvergadering wet-
tigt. 
VVD zegt geen behoefte te hebben om
mee te doen aan de beraadslaging van
dit agendapunt en stelt dat de VVD toen-
tertijd al tegen het Collegeprogramma
heeft gestemd. Deze publicatie is te zeer
eenzijdig vindt men. 
Fractie PB vindt het een goede evalua-
tie maar stoort zich toch ook veel aan de
negatieve uitgesproken gedachten van

CDA en VVD. 
BBB-NDB steekt de loftrompet voor de
Gemeente Beek over allerlei onderdelen;
sportief/ cultureel/ financieel gezond etc.
Zij ondersteunen het rapport en vragen
zich hardop af of dit nu, gezien de dis-
cussies, de verwijten en interrupties van
de oppositie soms een afrekening moet
zijn tussen coalitie en oppositie. 
De repliek van de wethouders tot al
deze reacties vanuit de Raad loopt uit-

een van felle bewoording tot een waar-
schuwend vingertje. Ze blijven erbij dat
er niet geknoeid is met de tekst noch
projecten niet ter hand zijn genomen en
kijken vooruit, want binnenkort staat het
College en de Raad voor een enorme uit-
daging als de diverse taken van de over-
heid naar de Gemeenten worden
overgeheveld. 
Onderlinge spanningen kunnen dan fu-
nest zijn voor een proces waar iedereen
SAMEN aan de ´bak´ moet. 

Voordat het agendapunt ter stemming
wordt gebracht vraagt CDA een schor-
sing aan van 5 minuten. 

Na deze schorsing besluit de hele op-
positie! Unaniem uit protest de raads-
zaal te verlaten om over dit laatste
agendapunt niet te hoeven stemmen.
Het agendapunt wordt aangenomen en
de voorzitter sluit de vergadering. 

Na afloop hangt er in de Raadszaal een
onbeschrijflijke sfeer, een ´trieste´ verto-
ning vindt zijn einde.

George Stevens

Tribunes Plebes XXIII-I- MMXIV



07. Pauline Hendriks  Beek

08. Samira Guerrouj  Neerbeek

09. Ilias Alami  Neerbeek

10. Jan Bijen  Genhout

11. Renate Louis  Beek

12. Harrie Vangangelt  Neerbeek

13. Jos Hennekens  Neerbeek

14. Martijn Kösters  Beek

15. Sjaak Frenken  Spaubeek

16. Annelies van Rens-Wilms  Beek

17. Peter Scheers  Kelmond

18. Luck Vrancken  Neerbeek

19. Rick Hillen  Beek

20. Hans Klaasse  Neerbeek

21. Jan Houtermans  Spaubeek

22. Toon Zwart  Neerbeek

23. Gerard Bischoff  Beek

24. Alexander Maatje  Beek

Onze kandidaten voor de

gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014:

Herman van Rens
Beek

04.
Dany Pirson
Genhout

03.

Eric Heitzer
Spaubeek

06.
Maurice Weusten
Beek

05.

Stan Nijsten
Beek

01.
Charles Willems
Beek

02.

Kijk op onze website voor meer informatie over onze kandidaten, ons programma en het laatste nieuws:

       www.progressiefbeek.nl

Het is weer tijd voor de gemeenteraads-
verkiezingen! U gaat op woensdag
19 maart stemmen en bepalen wie
de komende vier jaar uw stem mag
vertegenwoordigen in de Beekse
gemeenteraad. Progressief Beek rekent
na twee succesvolle raadsperiodes
opnieuw op uw steun.

De afgelopen periodes zijn wij als coalitie-

partij in staat geweest onze verkiezings-

beloftes waar te maken. Er zijn tientallen 

succesvolle besluiten genomen waardoor

de gemeente Beek terecht de stempel

‘Belevend Beek’ draagt. Zowel op sociaal

als ruimtelijk gebied hebben we goede

resultaten laten noteren. En dit ook nog

eens met verbeterde Beekse financiën:

sluitende begrotingen, lagere woonlasten

en geen schulden. Progressief Beek gaat 

verder. Bij de verkiezingen worden we geleid 

door Stan Nijsten, onze energieke jonge 

lijsttrekker. Maar ook de oude, ervaren garde 

blijft meedoen. Het blijft nodig om in Beek 

het progressieve gedachtengoed te blijven 

uitdragen. Want nog steeds doet in Beek niet 

iedereen mee. Wij rekenen opnieuw op uw 

steun. Wij beloven opnieuw onze inzet.

STEM SOCIAAL, DUURZAAM EN LEEFBAAR. 
STEM 19 MAART LIJST 3,
PROGRESSIEF BEEK!

STEM
19 MAART,

LIJST 3!
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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)

RESERVEER NU VOOR UW COMMUNIE BUFFET !

Japo

30 JAAR 
GELEDEN….

10e jaargang nr. 6 (februari)1984

….. De voorpagina van deze Nuutsbaeker start met het af-
schieten van raketten naar het nieuwe carnavalsseizoen.
’Hier gaat al een welgemeend proficiat naar de
Pottentaote met het motto 9 x 11.

….. De bemanningen zijn respectievelijk de prinselijke 
hoogheden van  Beek, prins Rob I en jeugdprins Stefan I;
van de Genhouter Sjravelaire prins Robert I en jeugdprins
Alain I; van de Neerbeekse Doorzetters prins Ton I en
jeugdprins Jos II; De Spaubeekse Kwakkerte prins
Herman I en van het bejaarden centrum de Kloaster
Stampers prins Paul I.

….. Theo van Winkel maakt een geweldig verhaal van het
gehucht Webrig: drie huizen, twee gemeenten. 
Vooral hoeve De Rooy. (Recent uitgebrand).

….. Er wordt al vooraankondiging gedaan van een te houden
enquete over de toegankelijkheid van de gemeente voor
ouderen en gehandicapten.

….. Speelgroep het Nieuwe Masker bestaat 10 jaar.  
1 januari 1974 startte een nieuwe vereniging na het 
“klasjeneere” van Pierre Smeets, Frans Augustus en 
Sef van Leike  met de eerste voorstelling “mansluu zin
mer mansluu”. In dit jubileumjaar zal opgevoerd worden
“Die gooj tant Truus”.

….. Het wielercomité van Neerbeek is zich aan het 
voorbereiden met de organisatie van de wielerronde van
Neerbeek.  Het wordt de 27e uitgave van dit evenement.

….. Een demonstratietrip van de honk-en softbalvereniging
langs de Beeker basisscholen is zeer enthousiast 
ontvangen. Daarom zal in maart op de velden van
Proostdijveld Noord een Peanutinstuif worden gehouden.
Materiaal is ter beschikking om een wedstrijdje te spelen.

….. En Frans Ramaekers heeft in zijn rubriek  
“Baeker sjpraok” het “graas al op huppelkes gezat.”

….. De modelbaan-hobbyvereniging houdt in ‘t Kaar een
grote modelbaanshow. Dus allemaal treintjes kijken.

….. Info gemeente Beek stelt haar wethouder Jan Eyssen
voor.

….. Er worden geen bestrijdingsmiddelen voor ongedierte
meer door de gemeente verstrekt. Dit ter  voorkoming
van onoordeelkundig gebruik. Ondervonden overlast van
ratten en muizen, geen mollen en woelratten, worden van
gemeentewege kosteloos bestreden.

….. De gemeenteraad heeft een nieuwe taakverdeling van de
wethouders Dirx, van Erp en Eijssen vastgesteld. 
Ook de portefeuille van de burgemeester.

….. Goedkeuring is verkregen voor de nieuwbouw van het
gemeentehuis. Het huidige gebouw vertoont 
bouwkundige gebreken (lekkages). De afdelingen zijn in
diverse gebouwen gehuisvest, en over diverse kamers
verdeeld. Het leefklimaat is slecht.
Men is begonnen met de afbraak van de 
St. Martinusschool waar de nieuwe vleugel van het 
gemeentehuis zal verijzen. 

….. De uitbreiding omvat ca 8000 m3. De kosten zijn 
6,4 miljoen. De bouw zal een periode van 16 maanden in
beslag nemen.

….. Beek wordt geteisterd door een groot aantal 
autodiefstallen, vernielingen aan auto’s en ontvreem-
dingen uit auto’s. Dit is geconstateerd aan de Miro, 
de manege in Genhout, Maastrichterlaan, Klinkeberglaan
en Eisenhowerlaan.

Blijf waakzaam en voorzichtig
Japo

IVN Spau-Beek 
zondag 23 maart
IVN Spau-Beek
zet tussen 11.00
en 16.00 uur zijn
deuren weer wijd open voor
iedereen die kennis willen
maken met de diverse 
activiteiten van deze natuur-
educatieve vereniging.

Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.

Deelname /toegang is gratis.

Aanvang 11.00 uur.
Adres:
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl
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THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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Dit idee is ontstaan toen een jaar geleden
twee mannen van “de vriendengroep FM”
(samengesteld uit een aantal vrienden van
zvc de Kneeschers en zvv Neerbeek) mee
hebben gedaan met de alternatieve Alpe
d’HuZes. Ze kwamen zo enthousiast terug
uit Frankrijk dat ze de gehele groep hebben
kunnen overhalen om ook iets te gaan bete-
kenen voor dit geweldig initiatief.

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelne-
mers, alleen of in een team, geld bijeen
brengen waarmee zij een bijdrage leveren
aan de strijd tegen kanker. Onder het motto
"Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische
Alpe d'Huez tot maximaal 6 keer beklommen. 

Op 5 juni 2014 zullen
de vrienden van de
FM club de Alp gaan
beklimmen met als
doel zoveel mogelijk

donaties te verzamelen namens de Beekse gemeenschap
voor het goede doel KWF. 

Het streven van de club is om in totaal € 25.000,= bij elkaar te
sprokkelen en dit te overhandigen aan de stichting Alpe
d’HuZes. Een belangrijk uitgangspunt van deze stichting is,
zeker gezien de negatieve berichtgevingen van het afgelopen
jaar, dat zij absoluut zuiver en integer willen handelen.  Geld
dat door sponsoren wordt gegeven gaat één op één naar KWF
Kankerbestrijding. Ook na storting in het Alpe d'HuZesfonds is
de afspraak met KWF Kankerbestrijding dat zij geen over-
headkosten ten laste van het Alpe d'HuZesfonds mogen bren-
gen. Hierdoor ontstaat de garantie dat iedere gedoneerde euro
naar het verwezenlijken van hun doelstellingen gaat. 

Op dit moment zijn we volop met de voorbereidingen bezig
(helaas nog te weinig met trainen) om het geld bij elkaar te krij-
gen. U zult in Beek de komende maanden geregeld van ons

horen, want we willen dit  groots onder de aandacht brengen
bij u met een aantal activiteiten. 

In de volgende edities van de Nuutsbaeker zullen we u op de
hoogte houden van de tussenstand van de donaties en  van
de  evenementen die volgen. 
Eén van de hoogtepunten zal het Glazen Huis op de Markt
worden. Tijdens de paasveemarkt in Beek zullen alle leden van
de FM club 32 uur om toerbeurt  “fietsend” in het glazen huis
verblijven. We hopen dat deze actie in Beek, net zoals het

echte glazen huis van
Serious Request,  gaat
leven en dat scholen,
verenigingen, kinderen,
bedrijven en particulie-
ren ons gaan helpen om
tijdens deze 2 dagen
geld in de brievenbus te
stoppen. 
Dan moet het toch luk-
ken om een heel eind
richting de € 25.000,- te
komen. 
Doen jullie mee, Beek? 

Natuurlijk kunt alvast
een kijkje nemen op de
site van het FM team op
de officiële site van Alpe
d’HuZes en eventueel
een persoonlijke donatie
storten op een teamlid of
voor het gehele team,
site: 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-fm/

We houden u de komende weken graag op de hoogte!

Evenementen: 
• Deelname aan carnavalsoptocht in Beek op maandag 

3 maart
• Verkoop “unieke” (!)  wieler verjaardagskalender
• 5-6 april Glazen Huis Markt te Beek
• 18 mei Benefiet festival MONDIAL
• Diner “ kreeften voor kanker” in brasserie ’t Schip te

Beek, januari - februari - maart 2014

Team FM Beek Alpe D'huzes

Tien vrienden uit Beek gaan naar de Alp! 
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Ieder jaar staat een goed doel centraal.
Dit dient een plaatselijke activiteit te zijn
met een maatschappelijke waarde en
dat dicht bij de mensen van Beek staat.
Na het Ateljeeke is het dit jaar de beurt
aan KinderVakantieWerk (KVW) Beek.
Na een oproep van filiaalmanager Henk

Reubsaet om een goed doel aan te dra-
gen, werd door toenmalige werkneem-
ster Lindy Wintraecken KVW voorge-
steld. Lindy is reeds jaren leidster bij
KVW Beek.
Het voorstel heeft er toe geleid dat  op
zaterdag 11 januari aan het winkelend

publiek kenbaar werd gemaakt

dat KVW het gehele jaar het goede doel
van Jan Linders is. Koffie en soesje wer-
den uitgedeeld door de leden van de
kerngroep. De vrijwillige bijdrage die
werd gegeven, wordt door Jan Linders
verdubbeld en komt de kinderen van
Beek ten goede tijdens de KVW week in
de zomervakantie. 
Tevens zullen er gedurende het jaar
meerdere activiteiten (bijv. een emballa-
ge inzameling) in of nabij Jan Linders
plaatsvinden ten behoeve van het
KinderVakantieWerk Beek.

Jan Linders supermarkten bestond in 2013 50 jaar. In het kader van dit
jubileum is de Stichting 'Jan Linders Fonds' opgericht. Een zelfstandig
fonds dat in 2014 58 lokale doelen ondersteunt.

KinderVakantieWerk Beek 
uitgeroepen tot het goede doel 2014 
van supermarkt Jan Linders in Beek
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Ik wil in de politiek!

Welke partij kan me gebruiken?
De BBB-NDB? Het CDA? Progressief Beek? De VVD? 
De SBB?
Welke partij heeft een boost nodig?
Voordelen: Ik ben redelijk bekend, heb een charismatische

uitstraling, kan goed lullen, met een stalen ge-
zicht liegen, hou van mensen, kinderen en die-
ren, vind Belevend Beek geweldig, kan
uitstekend notuleren, heb een auto ter beschik-
king en genoeg vrije tijd. 

Nadeel: Ben het meestal met geen enkele partij eens en
zal nooit met de kudde meegaan.
Indien de fractievoorzitters me benaderen, de
hoogste bieder mag van mijn kwaliteiten ge-
bruikmaken. Doe een goed bod en ik ben van u!

Waarom deze oproep?

Omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat, als je iets goed
genoeg promoot, je voor 99% de wedstrijd hebt gewonnen.
Om nog even in de politieke sfeer te blijven: elk mens stemt
op  de partij die de meeste aandacht op zich vestigt, de 
leukste slogan heeft, het beste promo materiaal uitdeelt, 
het vriendelijkst tegen de medemens is, met de kindjes op de
foto gaat, etc. etc. Wat die partij verder uitdraagt zal niemand
veel interesseren.

Waar wil ik naar toe? 
Naar Döbbel 3 met hun schlager Tata Tata Tata.

Terwijl ik dit benkske schrijf, is nog niet bekend of ze de finale
van het LVK hebben gehaald. Uiteraard hoop ik dat van harte,
maar mocht het niet zo zijn, het heeft niet aan Döbbel 3 gelegen.
Ik had nog nooit van Döbbel 3 gehoord, maar ineens werd ik
overspoeld met filmpjes, foto’s, anekdotes, noem maar op. In
een mum van tijd vergat ik die naam niet meer, sterker nog, ik
werd fan! Heb hun liedje geluisterd, zag hun uitstekende pro-
motie campagne. Ik genoot toen ze Beek trakteerden op een
live optreden tijdens hun rondtrek door de straten. Hun Face-
book-pagina is gewoon briljant. Döbbel 3 heeft de aandacht
op zich gevestigd in slechts enkele weken.

Misschien begrijpt u nu waar ik naar toe wil. 

Beste partijen, neem een voorbeeld aan Döbbel 3. 

Christy

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.



De Culturele Werkgroep Beek 
organiseert op zondag 13 april om
15.00 uur het derde CultuurCafé in
het café van De Heeren van Beeck in
de Burg. Janssenstraat 26 te Beek. 
De toegang is gratis.

Een van de doelen van de Culturele
Werkgroep Beek is om in het
CultuurCafé een plek te creëren waar
beroepsmatige kunst- en cultuurbeoefe-
naars en het publiek zich vrijblijvend
kunnen ontmoeten. Het café wil diverse
vormen van kunst en cultuur aan bod
laten komen.
Gespreksleidster Toos Hofstede staat
voor de derde keer garant voor een
boeiende middag. In het eerste
CultuurCafé stond de ontmoeting tus-
sen fotografe Lilith en de bezoekers
centraal. Het tweede CultuurCafé werd
druk bezocht en Romain van Beek boei-
de de toeschouwers met zijn fantastisch
gitaarspel.

Zondag 13 april staan muziek en litera-
tuur centraal. Literatuur is natuurlijk een
breed begrip. Er zijn verschillende lite-
raire genres, zoals roman, gedicht, ver-

haal, etc. Bovendien uit verschillende
tijdsperiodes en diverse talen en landen. 
In het cultuurcafé ontmoet men onder
andere Govert Derix. Hij is een bekende
auteur van diverse publicaties en ook
van columns in Dagblad De Limburger.

Niet alleen literatuur staat die middag
centraal, maar het publiek wordt verrast
met muzikale optredens van veelbelo-
vende startende artiesten.

Paul Mennens

CultuurCafé zondag 13 april

Van onbekend naar BB-ers in slechts enkele weken. Zo moet
je een campagne voeren. Iedereen kent u, iedereen stemt op
u. Maak een kalender met elke maand een pikante foto, 
huur een wagen, rij door de straten van Beek, verkondig uw
boodschap luid en duidelijk. Succes verzekerd.
Wilt u stemmen ronselen? Wilt u dat uw partij de grootste
zeggenschap krijgt? Stop dan met die onzinnige “wij beloven
blablabla etc.” onzin, maar organiseer een flitscampagne.
Neem een voorbeeld aan deze foto. Verander de tekst, hou

wel het bord alsjeblieft goed op de plaats, en u hebt absoluut
mijn stem.

In gedachten zie ik jullie, heren/dames politici, staan. 
Trots, zelfverzekerd en bereid jullie ziel en zaligheid aan de
kiezers te verkopen.

Om jullie een beetje op weg te helpen voor een 
pakkende slogan, enkele tips:

Wat rijmt op BBB-NDB, VVD, of SBB?:
Recht door zee, denkt met de kiezer mee, huisje weltevree,
wij roepen nee, etc.

En op Christen Democratisch Appèl?: 
Die weten het wel, trekken aan de bel, zijn jong en snel, etc.

Of op Progressief Beek?:
Sterk en niet week, lage hypotheek, geen zondagspreek, etc.

Maak er gebruik van, het zal u geen windeieren leggen.
Partijen, succes met de komende verkiezingen.

Rest me de zin voor maart:

Wie niet rookt, 

drinkt of autorijdt, 

is een belastingontduiker!

Toos Hofstede in gesprek met Romain van Beek
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In de raadsvergadering van 23 januari jl. is een eenzijdige en aantoonbaar op 
vele punten onvolledige evaluatie van de resultaten van het gevoerde beleid 
in de achterliggende raadsperiode door de coalitiepartijen aangenomen. 
Als CDA hebben we daar niet mee ingestemd. Elders in dit blad leest u 
uitvoerig het evaluatieverslag door de gemeente. Daarmee wordt met 
gemeenschapsgelden campagne gevoerd voor BBB/NDB en Progressief 
��������	�
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�������
breedvoerig uit te pakken. Het stevig onderbouwde weerwoord dat ons 
raadslid Hub Hodzelmans namens de CDA-fractie heeft gegeven, leest u 
daarom op www.CDA-Beek.nl. Hier willen we ons tot het volgende beperken:

Ja
Het CDA Beek evalueert de 

afgelopen periode en kijkt 

naar de toekomst

Nee 

Wij communiceren daarover 

niet op kosten van u als 

belastingbetaler

Aan u op 19 maart de keuze.

Het moet anders
Juist nu

Per 01 januari 2014 zijn praktijk Back2Balance en praktijk
Well4Life een samenwerkingsverband aangegaan om zo-
doende een professioneel, zo breed mogelijk pakket aan
zorg te kunnen bieden.

Deze zorg heeft als doel het verminderen of elimineren van
pijn, middels diverse technieken, zodat cliënten balans krijgen
betreffende hun mobiliteit, kracht en stabiliteit. 

Therapeutische praktijk Back2Balance is gespeci-
aliseerd in myofasciale trigger-
point therapie, bindweefselthera-
pie, therapeutische massage,
Dorn methode en kinesiotaping.
Well4Life, praktijk voor Neuro-
musculaire Therapie en Pijnmana-
gement, heeft jarenlange ervaring
op het gebied van myofasciale
triggerpoint therapie en APS-the-
rapie, myofascial release technie-
ken en Dorn methode.
Tevens bieden beide praktijken
voedings- en gezondheidsadvies
en coaching bij zelfbehandeltech-

nieken, waardoor 
de cliënt actief 
betrokken wordt bij
zijn genezingsproces.
De praktijken blijven 
voorlopig ieder hun eigen 
locatie behouden, maar er 
wordt gebruik gemaakt van 
elkaars kennis en kunde, waardoor we een optimale en doel-
treffende behandeling kunnen bieden.

Tevens wordt binnen beide praktijken Dry-Needling toegepast.
Diepe dry-needling is een behandelmethode waarbij met een
acupunctuurnaald de myofasciale triggerpoint aangeprikt
wordt met als doel deze triggerpoint te deactiveren. 
Deze behandel-methode wordt vooral toegepast voor de be-
handeling van chronische pijn en myofasciale problemen.

Meer informatie:

Praktijk Back2Balance: info@backtwobalance.nl
www.BacktwoBalance.nl

Praktijk Well4Life: well4lifepijntherapie@gmail.com
www.Well-4-Life.nl

Back2Balance en Well4Life 
bundelen hun krachten
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Hier een foto van begin jaren fijftig. Deze foto is genomen in Frankrijk
in de buurt van bedevaart plaats Lourdes. 3 personen op de foto heb-
ben al een naam, namelijk: Mevrouw Fien Sleijpen-Eijsen van het
voormalige pand hoek Adsteeg Molenberg,de heer Alfons Kusters uit
de Daalstraat in Geverik en de heer Pie Hamers van op de Adsteeg.

Wie kent nog meer personen in deze bus? Misschien weet wel ie-
mand waar en wanneer deze foto precies gemaakt is?
We hebben deze foto gekregen van Jean Hamers uit Genhout. 
In verband met de elders in deze editie gevraagde aandacht voor old-
timers, leek ons dit plaatje goed in het geheel te passen.

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

Natuurlijk kunt u ook een bericht sturen naar 
Jean Hamers Kleingenhouterstraat 12, 6191 PP Beek. 

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat
in een volgende editie van dit blad.

WIE KENT WIE aflevering 100

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl www.studiocarmen.nl        Schimmert



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

Zelf kaarten ontwerpen?
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Met de start van 2014 heeft ook het Computer Doe en
Leercentrum (CDL) aan de Molenstraat te Beek een aantal ver-
nieuwingen doorgevoerd. Dankzij een subsidie van het Oranje
Fonds is de inrichting van ons leslokaal sterk verbeterd. 

Zo zijn er in de loop van 2013 nieuwe ergonomische stoelen
voor de cursisten aangeschaft die aan een betere zithouding
bijdragen. Ook zijn in dat jaar toetsenborden met grotere let-
ters en cijfers gekomen, wat voor het werken aan de computer
een hele verbetering is.

In december 2013 hebben we voor een andere opstelling van
de Pc’s in het leslokaal gekozen. Mede door de veranderde
opstelling en de nieuwe beamer met een grotere lichtsterkte
en scherper beeld was het mogelijk om het scherm groter en
scherper te projecteren. Hierdoor hoeft er minder verduisterd
te worden, zodat het lezen van de lesboeken geen problemen
geeft.
Bovendien is er een ringleiding geïnstalleerd die het voor cur-
sisten met een gehoorprobleem mogelijk maakt de lessen
goed te kunnen volgen.

Naast deze aanpassingen heeft het CDL ook haar cursuspak-
ket gewijzigd. Natuurlijk zitten onze bestsellers “Kennismaking
met Windows” en “Internet en E-mail” nog steeds in ons pak-
ket. Met de komst van Windows 8 is er voor de cursisten die
hiervan gebruik maken een extra leseenheid ontwikkelt. Deze
gaat in op de verschillen tussen Windows 8 en de oudere
Windows versies. 

Nieuw zijn de cursussen “Stamboom op de Pc”, “Onderhoud
en Veiligheid” en “Sociale Media (Skype, Twitter en Facebook).

Nieuw zijn ook workshops! 

Bij workshops is er meer interactie tussen de deelnemers en
docent. Er is wel een rode draad over de zaken die behandeld
worden, maar er is meer vrijheid om op de vragen en/of pro-
blemen van de deelnemers in te spelen.

Welke  workshops organiseert het CDL dit voorjaar?

1. “Windows 8 verschillen”. In deze workshop worden de
verschillen tussen Windows 8 en de oudere Windows 
versies behandeld en 

2. “Het gebruik van Tablets”.

Ja, ook CDL is niet ontkomen aan het fenomeen Tablets. Met
een deel van de subsidie van het Oranje Fonds hebben we een
aantal iPads en Androïd tablets aangekocht. CDL heeft een

workshop ontwikkeld die bestaat uit een viertal bij-
eenkomsten van 2 uur. Zowel gebruikers van iPads
als Androïd tablets kunnen hieraan deelnemen. De
eerste bijeenkomst richt zich op de eigenschappen
en het algemene gebruik en bediening van het ta-
blet. Vervolgens komen de Apps (zo noemen we de
programma’s op de Tablets) aan de beurt. In de
derde sessie ligt de nadruk op verzenden en ont-
vangen van e-mails eventueel voorzien van foto’s.
Als laatste staat het gebruik van de agenda en uit-
wisselen van gegevens tussen Tablet en Pc cen-
traal.

Voor het geval dat u en uw partner gezamenlijk aan
deze workshop wilt deelnemen maar slechts over
één Tablet beschikt hebben wij een beperkt aantal
tablets voorhanden, zodat u beiden aan de oefe-
ningen kunt deelnemen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een zogenaam-
de Tablet snuffelmiddag waarbij we onze Tablets
inzetten om deelnemers met de veelzijdige moge-
lijkheden van deze apparatuur te laten kennisma-
ken. Gedacht wordt aan een groep van 8 tot 12
deelnemers. Dit kan eventueel op een locatie zijn
die in de nabijheid van de groep deelnemers ligt.

De locatie moet dan wel over een aantal essentiële faciliteiten
beschikken zoals bijvoorbeeld draadloos internet (Wi-Fi). 

Voor het actuele lespakket en workshops kijk op onze website
www.cdl-beek.nl
Voor meer informatie bel 06-18643916 of via e-mail 
planning1.cdl.piw@gmail.com of kijk in de CDL- infoboekjes
die in de rekken bij de receptie/balie van de Partner In Welzijn
vestigingen liggen. Hierin zit ook een inschrijfformulier met de
actuele cursusprijzen. We heten u graag welkom.

Facelift voor het Computer Doe- en Leercentrum 
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Op zondag 19 januari zijn een vijftal jeugdige solisten van
Drumfanfare en Majorettenkorps Irene/Lucia in Maastricht op
solistenconcours gegaan. 

Het concours werd georganiseerd
door de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. De jeugdleden van
Irene/Lucia komen regelmatig langs
in de plaatselijke media maar dan
gaat het meestal over de behaalde
successen van de majoretten.  Het is
meer dan 20 jaar geleden dat jeugdi-
ge muzikanten van Irene/Lucia op so-
listenconcours zijn gegaan. Om deze reden zijn we dan ook
supertrots te mogen melden dat alle vijf de muzikanten, ieder
in hun eigen divisie, met een eerste prijs huiswaarts zijn ge-
keerd. De blazers werden deels begeleid door een pianiste
zodat ook het samenspel beoordeeld kon worden.

Joep Colen, trompet, scoorde 82 punten, 
Ben Werdekker, trompet, scoorde 86 punten (promotie) en
plaatsing voor het L.K. 
Nick Werdekker, Saxofoon, scoorde 83 punten
Paul Werdekker, kleine trom, scoorde 85 punten 
(promotie) en plaatsing voor het L.K.
Max Werdekker kleine trom, scoorde 83 punten.

Behalve dat we solisten en hun begeleiders willen feliciteren
met hun behaalde resultaten willen we Ben en Paul alvast veel
succes wensen op de Limburgs Kampioenschappen op 22 en
23 maart 2014.

Bestuur en leden Irene/Lucia

Solisten Irene/Lucia

Achterste rij  v.l.n.r.: Fabienne Crützen (pianiste) José Muijsers, Elvire
Fatzinger en François Janssen (begeleiders) Rick Bouman ontbreekt.

Middelste rij v.l.n.r.: Max Werdekker, Nick Werdekker en Ben Werdekker
Voorste rij V.L.N.R. Paul Werdekker eb Joep Colen

De Fysiotherapeuten
Kring Beek (FKB)

informeert

Bent u goed verzekerd voor
fysiotherapie?
• Wist u dat fysiotherapie vergoed wordt uit

de aanvullende verzekering en dat daarvoor
geen eigen risico geldt?

• Wist u dat u dus voor de fysiotherapie wat
binnen die dekking valt NIETS zelf hoeft 
te betalen?

• Heeft u fysiotherapie nodig en heeft u uw
budget voor dit jaar nog niet opgebruikt:
start nu uw behandeling bij de 
FKB-fysiotherapeut.

Kijk voor meer info op www.fkbeek. nl
• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een afspraak maken?

Kijk voor meer info op
www.sportspreekuurbeek. nl

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

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

• Reparaties • Banden / Velgen
• Onderhoud motoren • Uitlaten / Accu’s
• Onderhoud en APK • Uitlijnen
• Voorruiten (zonder eigen risico)* • Airco Service
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Op vrijdag 4 april a.s. geven de Schintaler in de oude
Polka bezetting een concert in het uitgaanscentrum
de Mondial in Beek.

Vastelaovesvereniging de Baeker Pottentaote en de Kon.
Harmonie St. Caecilia Beek is het gelukt dit grandioos orkest
te contracteren in een voor Beek unieke lokatie. Dit is het eer-
ste concert van de Schintaler in 2014 en dus voor de echte
Schintalerfans een optreden dat beslist niet gemist mag wor-
den, te meer omdat de Schintaler hebben aangegeven slechts
een beperkt  aantal keren per jaar te zullen optreden. 

Dus wees er snel bij want vol is vol.

Na drie jaar afwezig te zijn geweest hebben de Schintaler be-
sloten weer op te zullen treden in de oude bezetting van 1995,
genoemd de Polka bezetting. Ze laten oude glorie weer her-
rijzen met hun vertrouwde Polka sound.

Het wordt een groot feest van herkenning met bekende hits
als “ De Limburgse meid“,  “Greumele vla “ en “Veer höbbe zin
drin “, maar ook de nieuwe polka’s “ Ich wil eine polka huére “
en “ Hie is gét oet “ zullen zij ten gehore brengen.

De Schintaler in de Mondial te Beek

Kortom het wordt weer een spetterend
optreden in de Mondial welke is gelegen
nabij station (Beek/Elsloo) met gratis
ruime parkeergelegenheid

De aanvang is om 21.00 uur en de zaal
is open vanaf 20.00 uur. 

De entreekaarten kosten  € 12.50 en zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij:

• Lemmens tweewielers Beek
Maastrichterlaan 1, Beek

• Sjeunkes kinderschoenen 
Burg. Janssenstraat 12, Beek

• Café de Veldwachter 
Burg. Janssenstraat 24a, Beek

• Muziekland Makado 
Weth. Sangersstraat 234, Beek

• Café Zaal De Dikke Stein
Julianastraat 3, Elsloo

Organisatie: Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek en VV de Baeker Pottentaote

Mondial
Vrijdag 4 april 2014

Vanaf 20.00 is de zaal open.

live on stage!

Entree  € 12,50 VOORVERKOOPADRESSEN:

Lemmens 2Wielers Beek
Maastrichterlaan 1, Beek

Sjeunkes kinderschoenen
Burgemeester Janssenstraat 12, Beek

Café de Veldwachter
Burgemeester Janssenstraat 24a, Beek

Muziekland Makado
Wethouder Sangersstraat 234, Beek

Café Zaal De Dikke Stein & IJssalon Marion
Julianastraat 3, Elsloo



Mooie tanden voor iedereen • N
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Alles voor een MOOIE TANDEN onder één dak

Bij Ed Houben Mondzorg vindt u complete tandzorg onder één dak, van
tandtechniek en tandprothetiek tot implantologie en tandheelkunde. Dat
maakt het mogelijk om intern nauw samen te werken. De tandarts, im-
plantoloog en tandprotheticus vormen een multidisciplinair team dat uw
gebit snel en efficiënt omtovert tot een stralende rij mooie (witte) en ge-
zonde tanden. Ed Houben Mondzorg beschikt bovendien over een eigen
tandtechnisch laboratorium waar bruggen, kronen, gebitsprothese, fra-
meprothesen en klikgebitten van hoogwaardige materialen vervaardigd
worden. De tevredenheid van de cliënt staat bij Ed Houben Mondzorg al-
tijd centraal… zowel bij het bleken van tanden, een cosmetische gebits-
renovatie als een gebitsprothese of een prothese op implantaten. 

Onze dienstverlening

Algemene tandheelkunde
Om mooie en functionele tanden te houden is soms meer nodig dan het
vullen van een gaatje of het professioneel reinigen van het gebit. De mo-
derne tandarts beschikt over diverse middelen om uw gebit in topcondi-
tie te houden.

Esthetische tandheelkunde
De esthetische tandheelkunde richt zich op het verbeteren van het uiter-
lijk van uw tanden met onder meer kronen en bruggen. Andere opties
zijn facings, implantaten, het bleken van de tanden en het vervangen van
grijze vullingen door witte.

Jeugdtandheelkunde 
Mondverzorging moet zo vroeg mogelijk beginnen, bij voor-
keur bij het doorbreken van de eerste tandjes. Gezonde
melktanden zijn de basis voor een gezond blijvend gebit. 

Angsttandarts
Laat u niet weerhouden door uw angst, maar praat er-
over. Wij houden er rekening mee; nemen de tijd voor u;
bespreken de behandeling vooraf duidelijk door en ge-
bruiken speciale technieken en verdovingsmogelijkheden
zodat u geen pijn voelt. 

Preventieve tandheelkunde
Maar hoe u ook bekijkt... voorkomen is en blijft altijd beter
dan genezen. Wie een of tweemaal per jaar het gebit laat
controleren, komen wij dan ook graag tegemoet met
een extra laag tarief voor preventieve mondzorg.

Kijk voor spoedgevallen op www.mondzorg.com

Chirurgie
Soms is de deskundigheid van een algemeen
tandarts net niet genoeg om een probleem op te
lossen. Operatief ingrijpen is dan de enige optie.
Bij Ed Houben Mondzorg vindt u een tandarts
met affiniteit voor chirurgie. 

Mondhygiëne
Een mondhygiënist richt zich op preventie en
mondverzorging, met als doel tandbederf en
tandvleesaandoeningen zoals paradonditis te
voorkomen en te bestrijden. Redenen om een
mondhygiënist te bezoeken zijn onder meer bloe-
dend en gezwollen of terugtrekkend tandvlees,
losstaande tanden en kiezen, tandsteen, vieze
smaak of adem et cetera.

Implantologie
Een implantaat is een kunstmatige tandwortel die
na verlies van een tand of kies in de kaak wordt
geplaatst en na het vastgroeien de functie van de
tand of kies overneemt. Een ideale oplossing als u
een of meerdere voortanden en/of kiezen mist. 

Klikgebit 
Het klikgebit is vergelijkbaar met een
gewone gebitsprothese. Het
verschil is, dat een klikge-
bit wordt vastgeklikt op

twee, vier of zes implan-
taten, waardoor het muur-

vast zit. Voor het reini-
gen neemt u de
prothese uit de mond.
Afhankelijk van het
aantal geplaatste 
implantaten in de 
bovenkaak is het 
mogelijk om zonder
gehemelteplaat te
werken.
Hierdoor 
behoudt u uw
oorspronkelijk
smaakgevoel.

5 jaar gratis nazorg bij uw ku
Preventieve mondzorg extra 



Nieuwe patiënten welkom

unstgebit 
voordelig

Vergoeding
Een gedetailleerd overzicht van de standaardkosten
vind u op www.mondzorg.com. Ed Houben Mondzorg
heeft prijsafspraken gemaakt met alle grote 
ziektekostenverzekeraars. Hierdoor kunt u rekenen op
betaalbare mondzorg: behandelingen van kinderen
tot 18 jaar vallen altijd onder de verzekering, 
evenals de kosten van een volledige prothese en een
klikgebit (afhankelijk van voorwaarde zorgverzekeraar
en wettelijke eigen bijdragen). Bovendien declareren
wij de kosten rechtstreeks bij uw verzekering. U heeft
er geen omkijken naar. Vraag naar de mogelijkheden.

De medewerkers bij Ed Houben Mondzorg zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde (NMT), 
Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) of
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Ed Houben is persoonlijk ook
nog aangesloten bij
Stichting Garantiefonds
Mondzorg.

Tandprothetiek
Veel Nederlanders hebben een slecht passend of 
verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Is dat bij u ook het geval, breng 
dan een bezoek aan een tandprotheticus. Hij zorgt  
dankzij nieuwe technieken en materialen dat uw kunstgebit 
beter past. Een tandprotheticus is een erkende specialist in het
aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hij regelt alles van 
A tot Z, zonder dat u een verwijzing van een tandarts nodig heeft.

Kunstgebitgarantieplan
Bij aanschaf van een kunstgebit bieden wij u de mogelijkheid 
gebruik te maken van het Kunstgebitgarantieplan. Hiermee 
bent u 5 jaar na vervaardiging van uw kunstgebit verzekerd van 
deskundige begeleiding. Geen luxe. Immers, na verloop van tijd
kan de situatie in uw mond veranderen.

Het plan omvat:
- jaarlijkse uitnodiging voor een persoonlijke controle
- uitvoerige inspectie van mond en prothese
- reiniging prothese (daadwerkelijke kosten als professioneel 

reinigen en aanpassingen worden in rekening gebracht)
- 10% korting op reinigingsproducten
- inloopspreekuur zonder afspraak voor kleine ongemakken

tengevolge van uw kunstgebit

Kijk voor meer info op www.mondzorg.com
of bel voor een gratis tandprothetisch advies 

en vraag naar de mogelijkheden.

Houben Mondzorg 
Van Sonsbeecklaan 3A Beek
Prof. Pieter Willemstraat 21-23 Maastricht
Zorgboulevard Orbis Medisch Centrum, 
Dr. H. Van der Hoffplein Sittard-Geleen 

Behandeling uitsluitend op afspraak. 

U kunt elke werkdag een afspraak maken, 
bij voorkeur tussen 08.00 uur en 12.00 uur,
via ons algemene 
telefoonummer 088 500 21 00. 

Kijk voor spoedgevallen en 
klachtenbehandeling op 
www.mondzorg.com.
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl

Zijn er problemen met uw
afvoeren of uw riolering,

dan lossen wij dit voor u op,
tegen een betaalbaar tarief en

geen voorrijkosten.

24 UUR BEREIKBAAR!!
Themu Riooltechniek B.V.

Kapelstraat 38
6191 RG Geverik-Beek

www.THEMU.NL
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Met het thema ‘Reizen’ en het motto ‘Ondertussen ergens anders’
draait het in de Boekenweek van 8 t/m 16 maart 2014 om reizen. 
Tommy Wieringa schrijft het Boekenweekgeschenk. Jelle Brandt
Corstius schrijft het Boekenweekessay 2014.

Extraatje voor bibliotheekleden

Leessuggesties en achtergrondartikelen bij het
thema Reizen zijn te vinden in het speciale
Boekenweekmagazine. Speciaal voor biblio-
theekleden is er ook de Boekenweekbundel,
getiteld Ondertussen ergens anders. Hierin
nemen bekende Nederlandse reizigers lezers
mee op reis naar hun meest dierbare reisherin-
nering. Ze beschrijven de reiservaring die hen
het meest aan het lachen maakte, het diepst
ontroerde of misschien zelfs wel hun kijk op het
leven veranderde. Bekendheden als Floortje
Dessing, Adriaan van Dis, Frans Timmermans,
Derk Bolt, Redmond O'Hanlon, Erica Terpstra,
André Rieu en vele anderen treden samen met
de lezer het onbekende tegemoet. 

Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt

Schrijfwedstrijd

De Boekenweekbundel Ondertussen ergens anders bevat een bijzondere schrijf-
wedstrijd voor bibliotheekleden.. De opdracht van de schrijfwedstrijd luidt exact
hetzelfde als aan de schrijvers, artiesten en coryfeeën die in de bundel staan: be-
schrijf een reiservaring (van maximaal 1000 woorden) die je altijd bijgebleven is.
De schrijfwedstrijd heeft een fraaie hoofdprijs voor de 5 beste verhalen: op literai-
re ontdekkingstocht naar Marokko met Abdelkader Benali! De start van de schrijf-
wedstrijd is 1 februari 2014.

Gratis reizen op zondag 16 maart met Boekenweekgeschenk

Boekenweekgeschenk en boekenweekessay zijn verkrijgbaar in de boekhandel.
Het boekenweekgeschenk krijgt u gratis bij aankoop van tenminste € 12,50 aan
Nederlandstalige boeken. NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. 
Daarom mag iedereen op zondag 16 maart 2014 op vertoon van het Boeken-
weekgeschenk gratis mee in de 2e klas. 

Meer info t.z.t. op www.boekenweek.nl of op www.biblionova.nl.

BOEKENWEEK
zaterdag 8 t/m zondag 16 maart

Onder toeziend oog van Notaris J. Pas
is de trekking van de 1e najaarsloterij
op 05-01-2014 verricht en zijn de 
prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers:

Prijs Bedrag Lotnr.
Hoofdprijs € 1.000,- 959
1e prijs € 750,- 195
2e prijs € 450,- 787
3e prijs € 300,- 502
4e prijs € 250,- 241
5e prijs € 200,- 303
6e prijs € 150,- 818
7e prijs € 100,- 859
8e prijs € 50,- 634
9e prijs € 50,- 646

Prijswinnaars kunnen zich melden via
telefoonnummer 046-4433402 of door
een e-mail te sturen naar 
secretariaat@fanfarespaubeek.nl.

Hartelijk dank voor uw
ondersteuning! 

Uniformen Commissie
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Uitslag trekking
1e najaarsloterij

Fanfare St. Caecilia
Spaubeek 

voor de aanschaf van
nieuwe uniformen

KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl



Botiga is een van de grootste 
leveranciers op het gebied van 
het afdrukken van uw foto’s op 
allerlei soorten materiaal. Van 
fotoboeken via canvas tot en 
met direct op hout.

     Eenvoudig en snel online bestellen
     Iedere week nieuwe aanbiedingen
     Supersnelle levertijd
     Onbeperkt opslag van al je foto’s
     100% garantie op je aankopen

Botiga is een van de grootste
leveranciers op het gebied van 
het afdrukken van uw foto’s op
allerlei soorten materiaal. VanVV
fotoboeken via canvnn as tot en 
met direct op hout.

Eenvnn oudig en snel online bestellen
     Iedere week nieuwe aanbiedingen
     Supersnelle levertijd
     Onbeperkt opslag van al je foto’s
     100% garantie op je aankopen

Je eigen fotoboek 
               ontwerpen?
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Het thema van Open Monumentendag
2014 is ‘Op Reis”.  Voor de gemeente
Beek is dit natuurlijk een thema met veel
aanknopingspunten uit het verleden,
maar ook uit het heden.

Beek was de vestigingsplaats van de
busonderneming EBAD, de reisorgani-
satie Ebatours en diverse vrachtonder-
nemingen zoals Dabekausen en Gabriël. 

In Neerbeek was in de jaren(19)30 een grote
motorbaan waar jaarlijkse tientallen wedstrijden
plaatsvonden. En tenslotte niet vergeten vlieg-
veld Beek, dat sinds de Tweede Wereldoorlog
in onze gemeente gevestigd is.

Op zondag 14 september 2014 worden diverse
activiteiten in onze gemeente georganiseerd in
verband met dit thema. 
Old timers zullen Beek bezoeken en in het
Heemkundemuseum vindt een foto-expositie
plaats.

De organisatie is op zoek naar foto’s met als
thema “Op reis vanuit Beek’. Men kan daarbij
denken aan foto’s van bussen, vrachtwagens,

koetsen, motoren, vliegtuigen,
enz.
De foto’s worden allemaal geëx-
poseerd in de tentoonstelling die
zondag 14 september geopend
wordt.

Wanneer u in het bezit bent van
foto’s die passen bij dit thema
kunt die sturen naar mennens-ha-
mers@ziggo.nl 

Paul Mennens

OP REIS

Touringcar Demandt Beek

Gemotoriseerde dames uit Beek 1925

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

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

IVN Spau-Beek 
Zondag 9 maart
Dagwandeling
Lemiers, Vaals,
Holset.

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

Adres:
Raadhuislaan 9
6191 KA Beek

Info: René Vroomen 
0475-483404 en 
www.ivnspaubeek.nl

046-4572884 / 06-23047931





Burg. van Meeuwenstraat 12
6191 ND  Beek (L.)
T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Adverteren in de Nuutsbaeker?
Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek een zgn. dag bezet-
te post. Dit betekent  dat er op  maandag t/m vrijdag
van 06.00 uur tot 18.00 uur de beroepsbrandweer uit-
rukt vanuit de kazerne aan de Sportlaan. In de avond-
uren en in de weekends wordt de brandweerzorg uitge-
voerd door vrijwilligers.

Vrijwilliger bij de brandweer

De brandweer is regelmatig op zoek naar vrijwilligers en
organiseert 4x per jaar een informatiedag. 
Voor 2014 is dit op zaterdag 4 april, 12 juli, 04 oktober
en 6 december tussen 10.00 en 12.00 uur op de kazer-
ne. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
brandweer onder nr. 06-50281061. 

Jeugdbrandweer

Ben je tussen de 11 en 18 jaar? Dan kun je bij de
Jeugdbrandweer worden opgeleid tot brandweerhulp.
Voor deze regio is de jeugdbrandweer gevestigd  in
Schinnen. 
www.brandweer.nl/zuid-limburg/jeugd/jeugdbrandweer/

INFORMATIE BRANDWEER

Bezoek de website brandweer Zuid Limburg voor meer
informatie www.brandweer.nl/zuid-limburg

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

Vluchten bij brand

Wat doet u als er brand uitbreekt?
Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten
komen? Volgens de norm tijd moet de brandweer bin-
nen afzienbare tijd na een brandmelding ter plaatse zijn.
Tot dat moment bent u op uzelf aangewezen. Het is
daarom belangrijk om een vluchtplan te hebben. 

In geval van brand:    

- Blijf kalm                                                                 
- Waarschuw de overige bewoners
- Vlucht volgens uw eigen vluchtplan                  
- Blijf dicht bij de grond en gebruik geen lift      
- Bel direct 1-1-2

Voor meer tips en informatie: www.brandweer.nl/

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112



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

Botiga is een van de grootste 
leveranciers op het gebied van 
het afdrukken van uw foto’s op 
allerlei soorten materiaal. Van 
fotoboeken via canvas tot en 
met direct op hout.

       Eenvoudig en snel online bestellen

       Iedere week nieuwe aanbiedingen

       Supersnelle levertijd

       Onbeperkt opslag van al je foto’s

       100% garantie op je aankopen

Zelf kaarten ontwerpen?

Je eigen fotoboek
ontwerpen?
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Wat in 2005 begon als idee van twee Beekse muzikanten, ont-
popt zich heden tot een volwaardig Koningsdagfeest van for-
maat. Dat mogen we als organisatie trots zeggen staande aan
de vooravond van Koningsdag 2014! 

Negen keer eerder kon het publiek genieten van een succesvol
taptoeprogramma, waar korpsen zich konden presenteren uit
binnen- en buitenland met hun
show en muziek. Waar ook bewe-
zen is dat Taptoe  een vorm van
entertainment is die talrijke liefheb-
bers heeft!
Het 1ste  jaar met een Belgische
showband (WIK) uit Oostende die
met slechts een kleine bezetting
grootse dingen kon laten horen en
zien en dan de 9de versie:  “Kunst

en Genoegen” het 70
man sterke korps uit
Leiden dat velen in ver-
voering bracht met hun
prachtige strakke show
en dito muziek.
Daartussen alle vormen

van Limburgs/Nederlandse muziekcultuur waaron-
der schutterij, harmonie, fanfare, klaroen en tam-
boerkorpsen  en ook streetdance, majorettes en
vendeliers! 
Dat was de afgelopen 9 jaar voor de talrijke be-
zoekers te beleven tijdens QueensParade Taptoe! 

Dit jaar de 10de editie van QueensParade Beek en
we pakken daarom extra flink uit! Tenslotte ver-
dient het tweede lustrum wel een super feestelijke

Taptoe! We hebben een paar super toppers kunnen strikken
om naar Beek te komen en daar zijn we als organisatie erg
mee in onze nopjes!
Adest Musica uit Sassenheim, Advendo uit Sneek (de jeugd
was er al een keer in 2012) en Amigo uit Leiden! 

Met dit jaar een extra spectaculaire show na de 
taptoefinale!!! 

Wij weten zeker dat dit slot u allen in vervoering zal brengen.
Dus zet zaterdag 26 april 2014 groot op uw kalender en
houdt deze dag vrij voor de 10de versie van de
QueensParade Beek en beleef het met ons mee!!! Beleef het
in Beek!!

Kijk voor meer info over de optredende korpsen op
www.queensparadebeek.nl 

Beleef de 10de QueensParade Beek Taptoe 2014
mee op zaterdag 26 april 2014!

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

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

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

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

te bereiken via de Julianalaan.

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

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN
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In een fleurig versierde gymzaal in
Genhout zaten meer dan 100 kienmu-
sche om 20 uur vol spanning te wachten
en staarden zich al blind op de goed ge-
vulde prijzentafel waarop o.a. een LED
TV, gourmetstel en Ipad prijkten. Als een
soort Statler en Waldorf (2 chagrijnige
oudjes uit de Muppets show) namen Jim
en Ralph van de Jeugdcommissie als
presentatoren plaats op de bühne. Maar
chagrijnig waren ze alleszins. Wat een
humor hebben die twee in huis. Daarbij
werden ze geassisteerd door oud-
Lichtkoningin Anique, haar zus Eline en
hun vriendin Lesley. Zij zorgden ervoor
dat op een kundige manier de ballen
met cijfers werden getrokken en de lu-
dieke prijzen werden uitgereikt

Vooraan zaten de echte kienmusche al
klaar met goed gevulde kannen koffie,
Mariakransen en zelfs heuse Maria- en
Jezusbeelden. 

Voor de eerste keer in de geschiedenis werd in Genhout
Carnavalskienen georganiseerd. De organisatie lag in handen van de
Jeugdcommissie van de Sjravelaire. Het werd een heerlijke avond
waarbij de lachspieren op de proef werden gesteld.

Ook de RV11 van de Sjravelaire met in
hun midden prins Max I waren van de
partij. Prins Max was zelfs één van de
gelukkige prijswinnaars. En wat voor
een prijs: een prinsenauto ter beschik-
king gesteld door Mitsubishi Gelissen in
Sittard. Harrie Beckers won zelfs een
bundel panlatten en Max Limpens een
pretpakket. 

Wiel Stassen (met Mariabeeld) won één
van de mooiste en ludiekste prijzen: een
goed gesprek met oud vorst en huidig
lid van de Senaat i.o. Theo Winkelmolen.

Hoe later de avond des te lolliger wer-
den de presentatoren. En het varkens-
kostuum bij een valse kien kwam daar-
door ook steeds vaker voor. 
De gelukkige waren onder andere bal-
lendame Lesley, vader van de prins Pé
Solberg, Lydia Lucassen en Timo
Vranken. Ze lieten zich echter niet ken-
nen en trokken met een lach op hun ge-
zicht het ludieke kostuum aan.

Kienmusche komen aan hun trekken in Genhout 
Carnavalskienen werkt op de lachspieren



LVK-halve finalist Döbbel 3 had de weg
bergop naar Genhout gevonden en
bracht hun vrolijke liedje Tata Tata Tata
ten gehore aan het Genhouts publiek. Er
werd volop meegezongen en zal zeker
nog de benodigde stemmen hebben op-
geleverd. 
Ook de schlager van Genhout door Trio
Opgedrejd met Belaef ut Genhouter
Geveul zorgde ervoor dat de voetjes
weer vlotjes van de vloer gingen. 

Na het kiene bleef het nog lang onrustig
in café ‘t Trefpunt mede dankzij het
voortreffelijke draaien van de Genhouter
broers Nick en Mike Baggen. 

Volgend jaar zal dit evenement zijn ver-
volg krijgen en dan ben ik zeker weer
van de partij.

Peter Janssen

In het jaar dat CV de Doorzetters 50 jaar bestaat (opgericht 16 januari 1964),
regeren Prins Erik I (Kierkels) en Jeugdprinses Eline I (Scherber) over de
Nirbikse Doorzètters en Doorzètterinnekes. 

Erik is 22 jaar en geboren en getogen in de Neerbeekse Keulsteeg. Van jongs af aan
is Erik al actief voor de vele verenigingen in het dorp. Erik is ook lid geweest van de
Jeugdraad van de Doorzetters en is als vrijwilliger de carnavalsvereniging al gere-
geld tot hulp geweest. Erik woont bij vader Hans en moeder Karin, maar is door zijn
baan als beroepsmilitair geregeld van huis. Als kleine jongen was Erik al onder de in-
druk van het “carnavalskostuum” van vader Hans, die al 32 jaar Raadslid is van de
Doorzètters. Zijn droom om Jeugdprins te worden is niet in vervulling gegaan, maar
als Prins zal Erik I er daarom nog een extra schepje bovenop doen. 

Jeugdprinses Eline I is 10 jaar oud en woont aan de Fattenbergstraat te Neerbeek
met zus Manouk, pap Jerome en mam Sylvia. Pap Jerome is Raadslid van de
Doorzètters. Eline is al  3 jaar lid van de Jeugdraad en speelt cornet in de plaatselij-
ke fanfare St. Callistus. Het is de grote droom van Eline om Jeugdprinses te zijn bij
CV de Doorzetters.

De Prinsenreceptie van CV de Doorzètters is op 8 februari aanstaande
(aanvang 20.00 uur) in Café/Zaal de Keulsteeg te Neerbeek.

Prinsenpaar 
CV de Doorzètters Neerbeek
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Max Solberg 41e nieuwe prins Max 1e en
Noël Keulers  nieuwe 41e  jeugdprins Noël 1e
van CV de Sjravelaire van Genhout
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Zaterdag 23 november 2013 is tijdens
een geweldige zitting, afscheid geno-
men van Prins Roy 3e. De Auwt Prinse
vereniging was aanwezig om Roy op
een speciale manier op te nemen in hun
vereniging. Na een dijen kletsend liedje
in lederhose, en hangend aan een boom
werd hij meegenomen naar de bar om
het een en ander te bespreken………..

Na de pauze was het dan zover om de
Sjravelpoort te ontdoen van zijn poort-
jes, waar rekening gehouden was met
de hoogst genoteerde in de prinse poul-
le , zij stonden namelijk allemaal achter
de bühne. Toen de bordjes langzaam
werden weggehaald door het voorlezen
van de elf punten door de Voorzitter
Marcel Vluggen en Nieuwe Vorst Ron
Smeets kwam Max Solberg  vol energie,
en opgelucht uit de poort, als 41e  prins
van de Sjravelaire. Na het overhandigen
van zijn waardigheden werd hij met een
oorverdovend applaus beloond.

Max werd geboren op 13 juni 1989 op
een warme dag. Max is een zoon van
Peter en Rosalie Solberg woonachtig in
de Printhagenstraat in Klein Genhout.
Max heeft nog een oudere zus Desiree,
en komt uit een echte carnavalsfamilie.
Als kleine jongen bouwde hij al van de
lego carnavalswagens en snoep uitgooi-

en deed hij graag. Hij was een drukke
jongen en praatte veel, zoveel dat hij uit-
eindelijk op spraakles moest gaan,
omdat niemand hem kon volgen. Alles in
zijn leven ging te snel.
Ogen open, mond open. Op school ging
hem alles makkelijk af. Hoge punten
weinig leren.
Met als hobby voetballen en afgestuurd

aan de hoge school gaat hij nu  iedere
dag als een Heer in een pak, alles in de
plooi, met zijn laptopkoffer op wielen
werken bij Deloitte. 

Hij is allround wagenbouwer bij de
groep Sterrevusj en actief bij GSV´28.
Zijn droom kwam al gedeeltelijk uit toen
hij jeugdprins werd, maar zijn droom is
nu   kompleet als grote Prins van de
Sjravelaire. 

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Zondag 24 november 2013 was de re-
geringsperiode van Jeugdprins Sven 1e
halverwege de leuke jeugdzitting ten
einde. Tijdens het mooie stuk van
Asterix en Obelix, en het geweldige
decor gemaakt door de jeugdcommis-
sie, werd na enkele optredens waaron-
der Big Bennie van Genhout achteraf de
nieuwe jeugdprins, afscheid genomen

van jeugdprins Sven die afgehaald werd
door de Gladiators van de Auwt
Jeugdprinse.

Toen na de pauze  Asterix en Obelix
eens in de ketel gingen kijken, werden
na het naar voren halen van Voorzitter
Marcel Vluggen en Vorst Ron Smeets de
elf punten opgelezen en werd de nieuwe

jeugdprins uit de ketel ge-
haald. Na een daverend ap-
plaus werd Noël voorzien
van zijn waardigheden en
kon hij zich vol trots laten
zien als de nieuwe jeugd-
prins van de Sjravelaire. 

Noël is geboren op 19 de-
cember 2001. Zijn familie be-
staat uit vader Raymond en
moeder Carine. Verder heeft
hij nog 3 oudere broers en
een oudere zus en zij hebben
aan huis een loon- en grond-
verzetbedrijf aan de Groot-
genhouterstraat.
Noël is een vrolijke en drukke
jongen en speelt graag bui-
ten. Het liefste zit hij op een
echte tractor op het land, an-
ders op zijn eigen skelter.
Dan is hij het liefste boer op
de boerderij.
Hij speelt graag met de play

station, is bij de misdienaars in de kerk,
en al 5 jaar lid van de scouting Martinus
in Beek. Met de carnaval draait hij dvd´s
van voorgaande jeugdzittingen.
Je kan hem wakker maken voor friet met
gehaktbal en appelmoes.
Hij heeft hier al jaren naar uitgekeken en
de nodige brieven geschreven naar de
Sjravelaire.
Ook voor hem komt nu een droom uit
Jeugdprins van de Sjravelaire. 

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Prins Max 1e en Jeugdprins Noël 1e
houden op 15 februari hun

Prinsenreceptie in Zaal Vroemen
aan de Hubertussstraat

in Genhout
en nodigen iedereen bij deze uit.

Met vriendelijke groet,
Vorst Ron C.V. de Sjravelaire Genhout
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JEUGDPRINSEBAL
Vrijdag 21 februari 2014

Aanvang 19.11 uur
Café Auwt Baek,  Brugstraat 7, Beek
Een spetterende carnavalsavond voor

de jeugd. Met jeugdprins Milan I en zijn
hofnar Jesse en de jeugdraad lekker
springen op muziek van diverse DJ’s.

Als je nog geen entreekaart hebt uit de
voorverkoop kun je deze kopen bij de

kassa voor €1,50.

✰✰✰✰✰

PRINSEBAL
Zaterdag 22 februari 2014

Aanvang  21.30 uur
Asta Cultuurcentrum,  Markt 6a, Beek  

Ter ere van Prins Ralph I organiseren de
Baeker Pottentaote en de Auwt Prinse
Baek een Galabal met medewerking

van bigband  “De Aubel Band”
en een DJ.

Dresscode: Gala of Gala-verkleed
(Sjiek of Sjiek-verkleid).

Voorverkoop entreekaarten á € 10,-
bij Café Frush, Schoenmode

Hoedemakers en Lemmens 2Wielers.
Aan de entreekassa kunnen ook nog

kaarten worden gekocht.

✰✰✰✰✰

SJWAOLE VASTELAOVEND /
SCHOLENCARNAVAL IN BAEK

Op vrijdag 28 februari 2014
bezoeken Prins Ralph I, Jeugdprins

Milan I en hofnar Jesse samen met de
Jeugdraad en de Raad van 11 de

Dagbeeker en de 3 basisscholen in Beek.

RECEPTIE VAN
JEUGDPRINS MILAN I

Vrijdag 28 februari 2014
Aanvang 19.00 uur

Café Auwt Baek, Brugstraat 7, Beek
De jeugdprins wordt rond 18.00 uur

thuis opgehaald door Irene Lucia en be-
geleid naar Café Auwt Baek. ‘s Avonds

is er gelegenheid tot feliciteren van
Jeugdprins Milan I en hofnar Jesse.
Uiteraard wordt er gezorgd voor een

echte Carnavalsstemming met muziek
en optredens.

✰✰✰✰✰

SLEUTELOVERDRACHT
Zaterdag 1 maart 2013

Om 18.00 uur vindt in het gemeentehuis
van Beek de traditionele

Sleuteloverdracht plaats, waarbij de 4
prinsen en jeugdprinsen uit gemeente
Beek de sleutels ontvangen uit handen

van Burgemeester Krewinkel. Prins
Ralph I wordt traditioneel thuis afge-
haald en begeleid door Koninklijke

Harmonie St. Cecilia. De sleutelover-
dracht is toegankelijk voor publiek en

belangstellenden, die kunnen het spek-
takel volgen in de hal op de 1e verdie-

ping van het gemeentehuis.

✰✰✰✰✰

RECEPTIE
VAN PRINS RALPH I

Zaterdag 1 maart 2013
Aanvang 20.11 uur

Café Auwt Baek,  Brugstraat 7, Beek
Er is gelegenheid tot feliciteren van

prins Ralph I.
De muzikale omlijsting door

de Beeker Hofkapel zorgt weer voor
een carnavalsstemming waarbij je niet

stil kunt blijven zitten.

LICHTSTOET IN BEEK
Zondagavond 2 maart

vanaf 19.11 trekt weer de befaamde
Lichtstoet door de straten van Beek.

Sinds 1994 is dit de oudste en mooiste
lichtstoet uit de hele regio, elk jaar

genieten 20.000-30.000 bezoekers van
de mooi verlichte wagens en groepen
en de lasershows tijdens de 1,5 uur

durende optocht, die gratis is.
Meer informatie:

http://www.lichtstoetbeek.nl

✰✰✰✰✰

GROTE OPTOCHT
Maandag 3 maart 2014

Op Carnavalsmaandag om 14.11 start
de grote optocht in Beek.

Velen zullen genieten van de
carnavalswagens en groepen die

ca. 2 uur passeertijd hebben.
Groepen, wagens en individuen kunnen

zich nog aanmelden als deelnemer.
Een inschrijfformulier is te vinden op

http://www.pottentaote.nl
onder optochten.

De inschrijving dient uiterlijk
15 februari 2014 binnen te zijn.

✰✰✰✰✰
AFSLUITING VAN DE
JEUGDCARNAVAL

Dinsdag 4 maart 2014
Vanaf 19.30 is alle jeugd van harte

uitgenodigd de carnaval 2014 feestelijk
af te sluiten in het Asta Cultuurcentrum.
Jeugdprins Milan I en hofnar Jesse en
de jeugdraad zullen optreden als DJ en

een spetterende avond verzorgen.
Dit duurt tot omstreeks 23.00 uur,

waarna alle carnavalsvierders zich naar
buiten begeven voor de

officiële afsluiting van het
carnavalsseizoen.

DE BAEKER POTTENTAOTE ACTIVITEITEN 



Zondag 12 januari veranderde het
Pottentaoteriek in wereldse sferen. 
Dit was te bekijken in het Asta cul-
tuurcentrum waar men op zoek
ging naar de verdwenen wk-beker;
de beker waarom gestreden wordt
tijdens het wk-voetbal in Brazilië.
Er werden verschillende wereldde-
len bezocht, om op zoek te gaan
naar de bokaal, waaruit uiteindelijk

na vondst van de beker, de nieuwe jeugdprins van de Baeker
Jeugpottentaote werd geinstalleerd. De Noordpool (eskimo’s),
Spanje, China, uiteraard Nederland, de Indianen en Brazilië

werden bezocht.
Een fantastisch
decor zorgde voor
de juiste sfeer tij-
dens deze jeugd-
zitting. Het ontbrak
werkelijk aan niets,
een heus vliegtuig,
zorgde ervoor om
naar de verschil-
lende landen te
kunnen vliegen. 

Om het feest compleet te maken werd uit een bokaal op het
einde van de zitting Milan Mullens tot jeugdprins Milan de I te-
voorschijn getoverd. Milan de I wordt ondersteund door hofnar
Jesse Cuypers.

Milan is 11 jaar en zit op basisschool Catharina Labouré. Als
lid van Kon. Harmonie St. Caecilia speelt kleine trom. Dit is hét
familie-instrument, want ook zijn vader bespeelt ’t instrument
bij de harmonie. Naast muzikaal is Milan sportief aangelegd.
Hij zwemt en schaatst graag met zijn vrienden. Daarnaast
trapt hij ook nog eens graag tegen een balletje bij Caesar voet-
bal, net als zijn collega grote prins Ralph I. Jeugdprins Milan I
heeft zijn residentie in de Irenestraat in buurt Proosdijveld zuid.
Carnaval is Milan met de paplepel ingegeven door zijn vader
Roy en Moeder Nadine. Vader Roy is penningmeester  van de
Baeker Pottentaote. Zijn moeder is reeds sinds enige jaren be-
geleidster van de Baeker Jeugpottentaote. Milan’s zusje Luca
heeft tijdens de jeugdzitting samen met een 45-tal andere kin-
deren de verhaallijn verzorgd.

Het motto van Jeugdprins Milan I is;

Mit miene nar en jeugraod veurop.
Wurd ôzze jeugvastelaovend TOP!

Allewiel!!! 

Wilt u Prins Milan I feliciteren, dan kan dat op vrijdag 28 fe-
bruari in zaal Auwt Baek. 
Wilt u liever dansen met Milan, dan bent u van harte welkom
op `t jeugdprinsenbal op vrijdag 21 februari in zaal Auwt Baek. 

De verdwenen WK-beker bij Beeker 
carnavalsvereniging
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Sommige carrières numme ein nogal drastisje
wending. Zwao auch die van de 33 jaorige

Ralph Huntjens oet Baek. 
Op donderdig 9 jannewarie is in ein kolkend
Asta cultuurcentrum Ralph Huntjens gein-
stalleerd tot prins Ralph I van de Baeker

Pottentaote. 
Onger de noemer Belaevend Baek kôsjte
dao auch Broesjend Baek van maake! Ein
keur van artieste (o.a. Patrick Muytjens,
Fabrizio, La Bamba, Erwin en Big Benny)

zörgde, dat de bienao oetverkochte groate
zitting, gans oet zien daak ging, mit ès hwoagte-

punt de installasie van de 80ste prins.

Zien wèrkzaamhede bie Bannerconnect in de online (reklame)
media, zulle tiedelik op ein ljaeg pitje gezat môtte waere. 
Het einige wat ziene dorslustigheid dan auch zal sjloete de
komende waeke, zin de väöle evenemente die op ut program-
ma sjtaon.

Prins Ralph I is ein bezig bieke op versjillende vlakke. Zwao is
Ralph o.m. sjpin in het web bie zien voetbalclub Caesar. Hae is
van kènjds af aan lid van de keizerlijke oet de Carmel.
Momenteel is Ralph nog sjteeds actief op ut voetbalveld, ès
trainer/ sjpeler van ut 3de elftal op zien favoriete positie 6;
rechter centrale middenvelder. Pès veur 2 jaor terrök waor hae
nog selectiesjpeler van Caesar 1/2. Daonaeve is hae nog ins
trainer A1 en coördinator A jeug. 
Es dit nog neet alles is, haet hae auch nog ins de besjtuur-
staak personele zaake & clubbènging Caesar. Wo auch nog
ins de jaorlikse vastelaovesaovond oet ziene koker kump.
Daonaeve is hae in de zaal actief bie de ZVC de Kneeschers,
de vereiniging die jaorliks de mansluujzitting organiseert;
èsauch in ut verleeje de sjprookjestoch. 
In ziene sporadische vrieje tied, is Ralph auch nog ins te porre
veur diverse vastelaovesactiviteiten. 
Zwao is hae ein van de motore van ut begin achter ut BVLK
(Baeker Vastelaoves Leedjes Konkour), welke hae inmiddels
reeds enkele jaore sjteevas presenteert. 
Daonaeve haet hae ès spjraeksjtalmeister de jeugprinserecep-
sie verzörg. Ralph is bie de väöle vastelaovesactiviteite van de
Baeker Pottentaote mit ziene vrunjegroep Nwoats Nuchter te
vènge. 
Opnumme en montere van diverse filmpkes, èsauch sjtumimi-
tasies is eine angere hobbie. 
Prins Ralph I haet zien residensie in de buurt Carmel en woont
same mit Serena.

Ut motto van Prins Ralph I is:
Vastelaovend is een pallèt van kleure op ein rie,
daovan maak eederein zien eigen sjilderie.
In Baek, ôs dörp in hart en niere,
gaon veer auch dit jaor saame weer richtig vastelaovend viere!

Wilt geer Prins Ralph I felicitere, dan kènt dat op zaoterdig
1 mjèrt in Café-zaal Auwt Baek aan de Brögksjtraot in Baek
vanaaf 20.30 oer. 
Wilt geer leever danse mit ziene hwoagheid, dan zeet geer van
harte welkom op ut prinsegalabal op zaoterdag 22 fibrewarie
in ut Asta Cultuurcentrum vanaaf 21.30 oer. 

Van online media pès vastelaovesprins
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Even ementen carnaval2014  
21 febr. Jeugprinsebal Baeker Pottentaote in café Auwt Baek, 19.11 oer
22 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote in Asta Cultuurcentrum, 21.30 oer
22 febr. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 19.00 uur
22 febr. Auwt Wieverbal CV De Doorzètters
23 febr. Grote Optocht C.V. de Sjravelaire Genhout.
25 febr. Gilde Blauw Sjuut Spaubeek / Beek
28 febr. Sjwoalevastelaovend Baeker Pottentaote
28 febr. Jeugprinserecepsie Baeker Pottentaote in café Auwt Baek
28 febr. Auwt Prinsenbal CV De Doorzètters
1 mrt. Sjleuteleuverdrach, 18.00 oer
1 mrt. Prinserecepsie Baeker Pottentaote in De Heeren van Beek
2 - 3 - 4 maart 3 dolle dagen vastelaovend 2014
2 mrt. Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
2 mrt. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
3 mrt. Groate Optoch Baeker Pottentaote
3 mrt. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 20.00 uur
4 mrt. Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
4 mrt. Vastelaovesdinsdig / Létste Nwoat Baeker Pottentaote
4 mrt. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanv. 14.11 uur.

23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
5 mrt. Aswoensdag. Traditionele askruisje tijdens kerkdienst in 

St. Martinuskerk, 19.00 uur
5 mrt. H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek 22.11 uur

Vastelaovendsvereiniginge & 
gemeinte Baek organisere

ONTVANGS  & 
 NAOZITTING

dinsdig  25  februwari  2014
van 15:49 tot 21:30 oer  -  gratis entree  

MFC ‘t Raodhoes - Sjpaubik
��Beppie Kraft  �  Saskia Theunisz  �  La Bamba  �  
��Locale artiesten van de vastelaovendsvereiniginge �

�

In wijksteunpunt Franciscus met Kabookes

Met o.a. medewerking van:

BEPPIE KRAFT ----- KOEPMARIE  
CONNY als BUUTTE,

KELLY --- DANSMARIETJES
De Baeker Pottentaote met de Baeker Hofkapel

De Doorzetters Neerbeek en de Sjravelaire uit Gehout

OP DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014
in het “Restaurant”, Om de Toren 1

Aanvang 18.45 uur  •  Entree:  € 12,00 
Kaarten verkrijgbaar vanaf 10 februari  2014   

bij de Horica of Toko  Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1 
(vol is vol)

Kostumering?  Ja graag!!!

PROGRAMMA
PRONKZITTING KABOOKES
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Zoals ellek joar, 
beeje veer uch ein tradisjoneel, 

gezellige aafsjleeting
van de vastelaovend.

Op Esjgoonsdig zeet geer vanaaf 
ach oer (20.00 oer) 
van harte welkom 

in os repetiesjelokaal 
“’t Bakhoes”

in os eige Geverik.

Tot danne…

HERINGBIETE
mit

CANTA LIBRE
Even ementenrooster

2014 - 2015

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

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

20 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
16 maart Jubileumconcert MBL - Beeker Diamanten, Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. 15.00 uur
16 maart Ascension Maastricht, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
20 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
31mrt t/m 3 apr Zomerkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, 

MFC ‘t Raodhoes Spaubeek. Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
4 april Top Avond met de Schintaler in de Mondial org. c.v. De Pottentaote en Harm. St. Caecilia Beek.
5 april Receptie en feestavond bgv 40jarig jubileum Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’,

Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
6 april Paasveejaarmarkt
9 april Lezing Over het weer gesproken door L. Rademakers, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
11,12,13 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Hoes Belle Vue’ Asta Cultuurcentrum, aanvang 20.00 u.
12 april Boerebal organiseert de Limburgse Boerebloaskapel  bij Hub Vroemen Genhout
13 april Lentetocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek. Starten 7.00-14.00 uur,  afhankelijk van de afstand, 

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

Genhout- Beek 9.30 uur
17 mei 25-jarig jubileumconcert, zanggroep Cosi Cantare Genhout-Beek,  Astatheater, Beek, 20.00 uur
18 mei Vrouwenkoor Thorensis Thorn, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
19 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
26 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
6 juli Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
15 augustus 4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
24 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie,  Hobbelrade 68, Spaubeek
31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt
11 t/m 14 sept. Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur

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

14 september Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging
18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
21 september Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
21 september Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel  bij Fam. Senden Genhout
25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
26 september Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
19 oktober Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur
26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

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

Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
2 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum       
20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december    Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl



Gemeente Beek 
Speciale bijlage

Vier jaar geleden ging het huidige college van B en W aan de 

slag. Het collegeprogramma werd gebaseerd op de toekomst-

visie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg. 

Verbreden, verdiepen en verankeren werden de centrale  

motto’s van het programma. Er bleek echter ook ruimte voor 

vernieuwen.

Op woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de  

gemeenteraad. Tijd dus voor burgemeester en wethouders  

om verantwoording af te leggen. Wat is er terecht gekomen 

van alle plannen, wat is nog in ontwikkeling en wat is niet  

rond gekomen? In vier openhartige vraaggesprekken blikken  

burgemeester Ralf Krewinkel en de wethouders Thijs van Es, 

Jan Bijen en Maurice Wierikx terug.

Evaluatie  
collegeprogramma 2010-2014

J

Een  

terugblik

Coalitieondertekening, april 2010

Definitief ontwerp Sportlandgoed De Haamen

Zorgmarkt, september 2012

Reconstructie Prins Mauritslaan, zomer 2013

Nieuwe brandweerkazerne
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‘Beek is een  
fantastische 
gemeenschap’

horizonten binnen handbereik. Uiteraard wil ik ook burgervader 

zijn en een luisterend oor bieden aan mensen met problemen. 

Daarvoor ben ik altijd bereikbaar.

Een mooi voorbeeld van dat brede draagvlak is de campagne 

Belevend Beek. Zo’n campagne om al het moois van Beek 

permanent in de schijnwerpers te zetten, heeft geen enkele zin 

als het alleen een initiatief van de gemeente blijft. We hebben 

alle partijen bij dat initiatief betrokken. En je ziet dat het werkt. 

Ondernemers leveren een bijdrage en verenigingen doen mee. 

Onder de vlag van Belevend Beek hebben we inmiddels een 

reeks nieuwe, succesvolle  evenementen georganiseerd. We 

krijgen daarover uit de hele regio positieve reacties. Dat is  

zo’n piketpaal die staat en nu verankerd moet worden.

De grootste uitdaging van dit moment is natuurlijk het behoud 

van onze luchthaven Maastricht Aachen Airport. Daarmee zijn 

duizenden directe- en indirecte arbeidsplaatsen gemoeid. Niet 

alleen in Beek, maar in de hele regio. Bovendien staat of valt 

ook de internationale uitstraling van de regio met het vliegveld. 

We zullen er alles aan doen om de luchthaven niet alleen te 

behouden maar ook nieuw toekomstperspectief te bieden.  

2014 wordt dus een heel spannend jaar voor de uitbreiding van 

Makado. Een uitbreiding die hopelijk dit jaar van start gaat. 

Ondernemers staan te trappelen om zich te vestigen in ons 

grootste overdekte winkelcentrum van Limburg.  Als we ook 

die twee piketpalen kunnen slaan, wacht Beek in alle opzich-

ten een heel mooie toekomst.

Op woensdag 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeen-

teraad. Beek manifesteert zich bij raadsverkiezingen met een 

opkomst die boven het provinciaal en landelijk gemiddelde ligt. 

Daaruit blijkt ook weer de betrokkenheid van de inwoners bij 

alle ontwikkelingen in onze gemeente. Ook dat is zo’n piket-

paaltje waarmee we voor het onderscheid zorgen. Deze keer 

roepen we met een campagne de jongeren in Beek ook op 

allemaal te gaan stemmen. Belangrijk. De verkiezingen gaan 

immers over de toekomst van Beek. 

,,Beek bevalt in alle opzichten. In mei ben ik drie jaar aan  
de slag als burgemeester. Nog steeds heb ik niets ontdekt 
wat me echt tegenvalt. De sfeer in de gemeente is top.  
Open, hartelijk en ondernemend. De samenleving is hecht. 
De samenwerking breed. Je wordt snel omarmd door de 
Beekse gemeenschap. Ik ben in een goed ingewerkt team  
terecht gekomen. Dat is allemaal soepel en op een natuur-
lijke manier gegaan. Om het maar eens gewoon ronduit te 
zeggen: ik ben met de neus in de boter gevallen.

Als burgemeester van Beek wil ik er iets moois van maken. 

Voor toegevoegde waarde zorgen. Ja, ook het verschil willen 

maken. Nieuwe piketpalen slaan. De portefeuille Economische 

Zaken past prima bij die doelstellingen. Economisch vormen 

we een belangrijke spil in Zuid-Limburg. Met Makado en de 

hoogwaardige bedrijvenparken rond het vliegveld hebben  

we alle kansen op verdere economische groei.

Twee kernbegrippen in mijn visie op het burgemeesterschap 

zijn draagvlak en daadkracht. Daadkracht is belangrijk, maar 

als burgemeester vind ik het ook belangrijk telkens weer naar 

zo breed mogelijk draagvlak te zoeken. Ook in de gemeen-

teraad. De standpunten van de oppositie horen en serieus 

nemen. Maar uiteindelijk moeten er links-, of rechtsom  

toch besluiten genomen worden. Ik ben er trots op dat de 

gemeenteraad alle belangrijke besluiten unaniem heeft  

genomen. Alleen door brede samenwerking komen nieuwe g g

Burgemeester Ralf Krewinkel wil piketpalen slaan

Start campagne Belevend Beek, april 2013
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‘Ik wil blijven  
investeren in mensen’
Wethouder Thijs van Es  
(Welzijn, Zorg en Sociale Zekerheid)

die klus overgenomen en hun activiteiten verder uitgebreid 

door de mensen geregeld ook nog een leuke middag te bie-

den. Fantastisch toch.

Ik ben erg trots op het sociale gezicht van de gemeente 

Beek. Elke raadsfractie claimt verantwoordelijk te zijn voor 

ons mooie minimabeleid, dat we de afgelopen jaren hebben 

opgebouwd. Ook daar ben ik trots op. Dat betekent dat we 

het samen doen. Met elkaar en voor elkaar.  Toch maak ik me 

zorgen. De inwoners gaan volgend jaar merken dat de ge-

meenten met minder geld een deel van de zorg op hun bord 

krijgen. De huishoudelijke hulp wordt minder. De dagbeste-

ding vervalt voor veel mensen. En ouderen zullen langer zelf-

standig moeten blijven wonen. Ook op dat front moeten we in 

Beek samen opereren om te voorkomen dat inwoners tussen 

de wal en het schip raken. De gemeente zou goedkope lenin-

gen kunnen  verstrekken voor woningaanpassingen. En als 

alternatief voor de dagopvang hebben we onze sportzorgpro-

gramma’s in De Haamen. Dat sportlandgoed is niet alleen om 

te bewegen, maar groeit ook uit tot een ontmoetingsplaats.

Investeren in mensen betekent ook dat we onze sociale 

taken, van armoedebeleid tot reïntegratie, in programma’s 

hebben vastgelegd. Daarmee kunnen we samen met de  

gemeenteraad ook geld reserveren om die taken goed  

uit te voeren.

Dat geldt eveneens voor sport en beweging voor mensen 

van 0 tot 80. Meer dan duizend kinderen doen inmiddels 

aan allerlei programma’s mee, waarbij het onderwijs en het 

verenigingsleven aansluiten. Ook dat doen we samen. Nu 

investeren op dat terrein is later (gezondheids)problemen 

voorkomen. 

Dat is ook de reden waarom ik graag een beweegpas voor 

iedereen in Beek wil invoeren. Om de mensen bijvoorbeeld 

een aantal keren gratis kennis te laten maken met De Haa-

men. Als stimulans om daarna te blijven sporten en bewegen. 

Soms met een eigen bijdrage en de mensen die het echt 

moeilijk hebben vanuit het minimabeleid. Want mijn uitgangs-

punt is nog steeds dat ik niemand in Beek in de kou wil laten 

staan.”

,,Wegen aanleggen is chique, maar laat mij maar investeren 
in mensen. Ik wil geen andere portefeuille. Als mens onder 
de mensen kan ik dan ook het beste mezelf zijn. Wederzijds 
vertrouwen is daarbij voor mij de basis. 

Toen ik als wethouder begon was het nog een tijd van pampe-

ren. Wilde je iedereen blind helpen. Je praatte wel over-, maar 

niet met de mensen. Nu is er het besef dat je met eenrichtings-

verkeer vanuit het gemeentehuis vaak geen oplossing biedt. 

Dus ga ik eigenlijk telkens weer op ontdekkingsreis. Horen 

wat er leeft. De mensen een eigen inbreng laten geven. Ruimte 

bieden aan hun creativiteit, initiatieven en kracht. Die zijn er 

altijd geweest. Maar we hebben het vaak niet gezien. Soms 

uit bedrijfsblindheid. Omdat we het beter menen te weten of 

omdat we soms te weinig lef hebben om van de geijkte paden 

af te wijken. We moeten het samen doen.

Twee voorbeelden. De uitbreiding en vernieuwing van de 

optochthal van carnavalsvereniging de Pottentaote is voor 

een groot deel door vrijwilligers zelf gedaan. Op basis van een 

eigen plan en met steun van vele locale ondernemers. Ook 

andere vasteloavesverenigingen kunnen van de hal gebruik 

maken. Tegen een huurprijs, of door vrijwilligerswerk te leve-

ren. Jongerengroepen zijn enthousiast binnengehaald in de 

optochthal en zeker 500 schoolkinderen zijn al op bezoek 

geweest. Onze rol? Ruimte geven, afspraken maken en ver-

trouwen schenken.  De kosten konden daardoor ook nog eens 

beperkt blijven tot 22.000 euro. En die optochthal is nu echt 

iets van de mensen zelf.

De maaltijdvoorziening via het wijksteunpunt in Spaubeek 

dreigde in het water te vallen. Vrijwilligers uit het dorp hebben 

Opening wijksteunpunt Franciscus, april 2013
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‘Ik ben heel tevreden 
over het resultaat’
Wethouder Jan Bijen (Milieu, Mobiliteit en  
Openbare Ruimte) zwaait af

weest met de herbestemming van de oude sigarenfabriek 

Hennekenshof. We zijn ingehaald door de crisis. Investeerders 

dreigen af te haken. Ook in Beek. Maar het er bij laten zitten 

is geen eigenschap van dit college. Daarvoor waren en zijn er 

teveel ambities. 

Ik ben geen Limburger, maar ik pas hier wel in Beek. Heb mijn 

stek verworven. En daar ben ik trots op en ook blij mee. Je 

gaat de politiek in om een bijdrage te leveren aan die samen-

leving in Beek. Dat doe je niet louter onbaatzuchtig. De wet-

houdersfunctie is natuurlijk ook gewoon mooi. Een pracht job. 

Maar het is ook een functie waarin je geen verstoppertje kunt 

spelen. Je moet open en eerlijk zijn. Altijd verantwoording kun-

nen afleggen. En terecht, zo vind ik.

In de politiek overheersen tegenwoordig vaak de emoties. Is 

er steeds minder ruimte voor de nuance. Terwijl je nooit alles 

zwart of wit kunt afschilderen. Gelukkig vormt Beek op dat 

front nog steeds een uitzondering. De discussies in de ge-

meenteraad gaan over de inhoud. Het politieke en bestuurlijke 

klimaat is stabiel. De gemeente Beek heeft een goed imago. 

Opgeteld bij alle projecten die we ook deze raadsperiode 

hebben kunnen afronden, of in gang hebben gezet, ben ik heel 

tevreden aan de vooravond van mijn afscheid.”

,,Ondernemend Beek, vitaal en veelzijdig in Zuid-Limburg. 
Dat is vier jaar lang de inzet van het collegeprogramma 
geweest. Op veel fronten zijn we er in geslaagd om dat ook 
waar te maken. We zijn ondernemend met veel projecten die 
er toe doen. We zijn financieel vitaal en kunnen daardoor ook 
veelzijdig zijn. Onze grootste kracht is echter dat we met een 
lange termijn visie werken, die gestoeld is op samenwerking 
en het vinden van draagvlak. Daardoor kun je aan concrete 
doelstellingen werken. Die bieden houvast en daar kun je ook 
op afgerekend worden. 

Dit is mijn tweede periode als wethouder. Het is ook de laatste. 

De tijd is aangebroken om meer aandacht aan het gezinsleven 

te besteden, ook gezien mijn leeftijd. Je moet ook het stokje 

durven door te geven en jongeren een kans te bieden. Eerlijk 

is eerlijk. Gevoelsmatig had ik nog wel willen doorgaan. Vooral 

omdat je merkt dat de mensen het waarderen wat je doet. Ze 

spreken je daar ook op aan. En daarbij gaat het beslist niet 

alleen over grote projecten.

Ook die scheve stoeptegel is in de belevingswereld van de 

inwoners belangrijk. Daar moet je als bestuurder ook oog voor 

hebben. En je moet de mensen meenemen. Betrekken bij wat 

je doet. Zeker als het om onderwerpen gaat die de mensen 

direct raken. Dan ontstaat er wederzijds begrip en vaak ook 

enthousiasme. Maar je kunt ook weer niet alles op het bordje 

van de burgers schuiven. De politiek heeft ook haar eigen 

verantwoordelijkheid. 

De reconstructie van de Oude Rijksweg heeft door de burger-

participatie bijna geen klacht aan mijn adres opgeleverd. De 

ontkluizing van de Keutelbeek gaat nu eindelijk van start. Dat 

is zo’n project waar ik wel eens slecht van geslapen heb. Het 

heeft erg lang geduurd en de kosten zijn gestegen. Maar we 

zijn er financieel uitgekomen. Nog een paar wapenfeiten? Het 

Levensbomenbos is een succes. Ons landschap in het buiten-

gebied is er mooier op geworden en de restauratie en heront-

wikkeling van de Oude Pastorie is ook financieel rond.  Het 

centrumplan kan van start, zodat het daar nog mooier toeven 

wordt.

Natuurlijk lukt niet alles. Zo ben ik bijna acht jaar bezig ge-

j

Plantdag Levensbomenbos, november 2013

53



‘Inwoners staan  
altijd centraal’
Wethouder Maurice Wierikx (Middelen,  
Ruimtelijke Ordening en Sport)

(DOP) Spaubeek heeft gestalte gekregen. Samen met de in-

woners hebben we een leefbaarheidsagenda samengesteld op 

weg naar Vitaal Spaubeek. Maar natuurlijk lukt niet alles. We 

hadden ook graag de locatie L-Dorado en omgeving ontwikkeld 

met nieuwe winkels. Dat is jammer genoeg nog steeds een 

rotte plek in Spaubeek, die afgeschermd moet worden met 

een schutting.

Beek is deze raadsperiode afgestapt van het automatisme 

om jaarlijks één euro per inwoner te geven aan ontwikkelings-

samenwerking. Dat betekent overigens niet dat we geen oog 

meer hebben voor hulp aan andere landen. Via de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten geven we in noodsituaties finan-

ciële steun om gemeentelijke structuren in rampgebieden weer 

te herstellen.  

Besturen met een strategische visie betekent overigens ook 

dat je soms nee moet zeggen als ontwikkelingen niet in die 

visie passen. Garage Vencken in Neerbeek is daar een goed 

voorbeeld van. Potentiële winkelvestigingen op die locatie 

passen niet in onze detailhandelvisie. Door vast te houden aan 

de oorspronkelijke bestemming wordt daar nu een wasstraat 

gevestigd. Eind goed, al goed.

Overigens verdient ook de gemeenteraad een compliment voor 

haar coöperatieve opstelling. Bij onderwerpen van algemeen 

belang staan oppositie en coalitie in Beek altijd zij aan zij.”

,,Besturen is visie tonen. Met het vizier op strategische 
ontwikkelingen voor de lange termijn. Hard werken met de 
blik op de toekomst. Daarbij staan de inwoners natuurlijk 
centraal. Bij alles wat je doet moet je rekening houden met 
de ontwikkeling van de bevolking. De krimp, ontgroening en 
vergrijzing gaan niet aan Beek voorbij. Daar hebben we al een 
voorschot op genomen met Sportlandgoed De Haamen  
waar we nadrukkelijk focussen op nieuwe doelgroepen als 
senioren en mensen met een beperking.

Het college opereert als een hecht team. Enthousiast en met 

veel onderling vertrouwen. De politieke gunfactor is hoog. We 

gunnen elkaar het succes. Ook op het eind van deze raads-

periode maken we niet de fout om goedkoop en snel te willen 

scoren. De plannen die we uitvoeren, moeten duurzaam be-

klijven. Met het financiële beleid heeft dit college zijn stempel 

gedrukt. Dat beleid is acht jaar geleden ingezet en we plukken 

daar nu allemaal de vruchten van. Beek is een van de weinige 

gemeenten in Nederland die schuldenvrij is. De lasten voor de 

inwoners dalen, terwijl veel andere gemeenten de begroting 

alleen maar rond kunnen krijgen door de belastingen te verho-

gen. Dit jaar zal blijken dat we met onze belastingtarieven zelfs 

als goedkoopste gemeente van de Westelijke Mijnstreek uit 

de bus komen. Dat levert elk gezin in Beek een voordeel van 

gemiddeld zo’n 60 euro op ten opzichte van vier jaar geleden. 

De komende jaren is het zaak om zelf te kunnen blijven beslis-

sen over de besteding van ons geld. We moeten voorkomen 

dat onze euro’s naar het Rijk wegvloeien. Daarmee heb je ook 

de kern beet van ons financiële beleid. Geldstromen bij de ge-

meente zijn niet zomaar wat cijfers. Het zijn middelen waarover 

je permanent de vraag moet blijven stellen hoe je er het beste 

mee kunt omgaan. 

Een solide financieel beleid betekent ook dat je je ambities 

kunt waarmaken. Beek is ondanks de crisis blijven investeren. 

We zijn een gemeente met veel ambities. Daarbij gaan we voor 

de inhoud en veel kwaliteit. Dankzij het hoge voorzieningenni-

veau komen mensen graag in Beek wonen. Op het Onze Lieve 

Vrouwe plein hebben we bijvoorbeeld  30 huurwoningen  

kunnen laten bouwen met zorggarantie. De voetbalclub in 

Spaubeek heeft kunstgras gekregen. Genhout krijgt die voor-

ziening waarschijnlijk ook. Het dorpsomgevingsprogramma 

r

Opening tweede sporthal De Haamen, september 2011
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Programmalijn 1: Duurzaam Sociaal

��Evenementenbeleid met nieuwe evenementen als Beek for Speed en de Elite Model Look casting

� Uitbreiding van steun voor minima

��Nieuw ouderenbeleid, met de focus op ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

��Nieuwe werkwijze uitvoering Wmo, met als uitgangspunt maatwerk en zelfredzaamheid

��Verbreding bewegingstimulering voor jeugd

��Inzet op preventie van schuldensituaties

Programmalijn 2: Duurzaam leefbaar

��Bouw nieuwe brandweerkazerne

��Uitbreiding  winkelcentrum Makado

��Nieuw economisch beleidsplan

��Reconstructie Oude Rijksweg en aanleg Sportlaan

��Herontwikkeling buitengebied, met o.a. aanleg Levensbomenbos

��Ontkluizing Keutelbeek

��Herbestemming Oude Pastorie

��Duurzame herontwikkeling voormalig LTS-terrein in Proosdijveld

��Herontwikkeling Sportlandgoed De Haamen

��Dorpsontwikkelplan (DOP) voor Spaubeek

��Herontwikkeling diverse locaties tbv woningbouw (OLV-plein, hoeve Kock, Fatima Veste)

Programmalijn 3: Duurzaam organiseren

��Woonlasten beperken tot provinciaal gemiddelde

��Zorgdragen voor een adequaat financieel beleid, ook in meerjarig perspectief

��Campagne Belevend Beek

(Nog) niet gerealiseerde ambities:
• Herbestemming Hennekenshof

• Budgettair neutrale uitvoering Wet sociale werkvoorziening

• Solidariteit met ontwikkelingslanden

Een greep uit de gerealiseerde 
(of in gang gezette) ambities

Zie gemeentebeek.nl voor de volledige evaluatie van het collegeprogramma 2010-2014.
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De gemeente Beek heeft, naast de gemeenteraad, ook een jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit
18 leden van de groepen 8 van de zes basisscholen uit Beek. Iedere school kiest haar eigen drie
vertegenwoordigers tijdens de jeugdraadsverkiezingen die ieder jaar plaatsvinden. 

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

Hallo lezers van de Nuutsbeaker, 
dit is een verhaal over groep 8 
van BS Spaubeek die met de 
bus naar DSM ging.

Bij aankomst werden we in twee groepen verdeeld, de eerste groep kreeg een rondleiding, de andere
groep ging proefjes doen en daarna zouden we wisselen.

De bus reed met de eerste groep over het terrein
en we bekeken naftakraker 3 en 4 en er werd van
alles uitgelegd over wat er in elke fabriek gemaakt
wordt. Daarna reden we langs het monument van
naftakraker 2. Hier had ooit een naftakraker ge-
staan, maar deze is tijdens een ongeluk ontploft.
Op het bordje stonden de 14 mensen die overleden
waren toen de fabriek ontplofte. En we bekeken
nog veel fabrieken. Op een begeven moment 
mochten we uitstappen en gingen naar de fabriek
waar plastickorreltjes in de zakken werden 
gegoten en op de vrachtwagens werden geladen.
Eerst moesten we een helm op en een bril voor de
veiligheid. Daarna zagen we hoe ze de machines

maakten (er was net een storing toen wij aankwamen) en weer opnieuw op gestart werden.
Daarna gingen we verder en gingen op bezoek bij de controlekamer. Daar gingen Klaas (dat is de meneer
die met ons de rondleiding deed) en een meneer van de controlekamer ons uitleggen wat ze daar deden.
Toen ging er een lamp branden en hoorden we een geluidje. De mannen moesten snel een oplossing zoe-
ken voor het probleem! In de controlekamer werd ons verder duidelijk gemaakt hoe de machines werken
en wie welke taken heeft. Helaas mochten we niet in de machine zelf kijken omdat daar gewerkt wordt
met teveel gevaarlijke stoffen.
De bus reed terug naar de andere groep en
daar hadden we een kleine pauze met een
flesje cola en een appel. Door de andere
groep werden we enthousiast onthaald, zij
hadden de proefjes erg leuk gevonden.

Tijdens het doen van de proefjes moesten
we een stoffen jas dragen en een veilig-
heidsbril. 
We gingen allemaal stofjes mengen. Bij het 
laatste proefje mochten we alles door 
elkaar doen. Het was hartstikke leuk! 
Daarna maakten we een groepsfoto en
gingen weer met de bus naar de school toe.
Het was een geslaagde dag!! En we vonden
het hartstikke leuk!!

JEUGDPAGINA
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.

Be there…
Zo heel af en toe kijk ik naar Holland’s got talent. Met vlaagjes van jaloezie, moet ik

bekennen. Honderdduizenden jongeren nemen zich de moeite om tijdens de jacht

naar nieuwe idolen te stemmen op hun favoriete act. Ze moeten daarvoor ook nog

een berichtje sturen via hun mobieltje. Maar dat doen ze graag. Het zijn sexy 

programma’s. Daar wil je bij horen en aan meedoen. Omdat jouw stem het verschil

kan maken.

Op woensdag 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook in Beek.

Jammer genoeg leidt dat bij de jeugd niet tot dezelfde opwinding als die talenten-

jachten op tv. In het hele land zien we al jaren de tendens dat jongeren tussen de 

18 en 25 jaar het laten afweten bij verkiezingen. De oudere inwoners van onze 

gemeente tonen hun betrokkenheid door massaal te blijven stemmen. Maar een groot

deel van onze jeugd laat de stembus links liggen. 

In Beek willen we deze keer dat tij keren. We hebben bijna 1200 jongeren in die 

leeftijdscategorie. Die kunnen voor de samenstelling van de gemeenteraad het 

verschil maken. Daarom roepen we die jongeren op er te zijn. Zeg het dus voort: 

be there op woensdag 19 maart!

Nu ben ik de eerste om toe te geven dat een gemeentebestuur niet direct spannend is

voor jongeren. De onderwerpen in de gemeenteraad lijken vaak saai. Maar schijn 

bedriegt. 

Het gemeentebestuur beslist ook over allerlei zaken die  jongeren rechtstreeks raken

en soms ook nog sexy zijn. Nieuwe evenementen. De organisatie van festivals en 

andere concerten, Veilig uitgaan en sluitingstijden van de cafés. Het creëren van

banen voor jongeren. En voor de jonge ouders; we zorgen ook dat het voor jullie 

peuters veilig is op straat in de wijk.

Als onze 1200 jongeren nu eens allemaal hun stem uitbrengen op woensdag 19 maart

kunnen ze er zomaar voor zorgen dat het gemeentebestuur het accent in de komende

vier jaar nog nadrukkelijker op de jeugd legt.  

Wie stemt, beslist mee welke kant we opgaan met Beek. En wie toch niet stemt? 

Die moet ook niet zeuren.

Dus be there op woensdag 19 maart. 

Burgemeester Ralf Krewinkel

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.



Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijk te maken, kunt u in elk

stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen. 

Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig

identiteitsbewijs meenemen. 

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren

met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen

zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bij de verkiezing van de gemeenteraad mag u een 

Nederlands identiteitsbewijs gebruiken dat op 19 maart 2014

(de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U

mag dus een Nederlands identiteitsbewijs gebruiken waar

op staat “geldig tot 20 maart 2009”, óf later. 

Bent u uw Nederlandse identiteitsbewijs kwijt of is het ge-

stolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het

door de Nederlandse politie opgestelde proces-verbaal van

vermissing of diefstal én een ander document waarop uw

naam is vermeld én waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen,

dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot

en met uiterlijk 14 maart 2014 bij de afdeling Publieksza-

ken van de gemeente.

Stempas
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. Mocht u uw stem-

pas kwijtraken of niet ontvangen hebben dan kunt u, uiter-

lijk tot dinsdag 18 maart 2014 12.00 uur, een vervangende

stempas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken. Hierbij

moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig

identiteitsbewijs tonen: dat mag dus niet verlopen zijn!

Machtigen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen,

kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan

namens u stemmen. Op de stempas staat het formulier

waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan

een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de

volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie
u uw stempas geeft ook (een kopie van) uw
geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag
dus ook een maximaal vijf jaar verlopen 
Nederlands identiteitsbewijs zijn.

Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht,

hiervoor moet u uiterlijk 14 maart 2014 een aanvraag 

indienen bij de gemeente. Voor het schriftelijk aanvragen

van een volmacht dient u een formulier model L8 te 

gebruiken, te verkrijgen bij de afdeling Publiekszaken of te

downloaden via de website van de gemeente Beek. 

Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen

identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw

gegevens dan in de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA) verifiëren. 

Waar kunt u stemmen?
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente

mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van alle lo-

kaliteiten waar een stembureau is gevestigd:

• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek

• De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek

19 maart verkiezingen gemeenteraad 
Op woensdag 19 maart 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad.  Door te stemmen kunt u meebeslissen over de samenstelling van de gemeente-
raad van Beek. Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Door te stemmen, bepaalt u mede
hoe en door wie Beek wordt bestuurd. Hier leest u alles wat u moet weten over het stemmen. 
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• Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek

• Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek

• Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,

Beek

• Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek

• Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek

• Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, 

Geverik

• Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

• WOZOCO, Musschenberg 45, Spaubeek

• Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek

• Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, 

Spaubeek

• School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

Station Beek-Elsloo, Aan de Drie Heren, Beek

De stemlokalen met • zijn toegankelijk voor mindervaliden.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot

’s avonds 21.00 uur. Uitgezonderd het stemlokaal bij 

station Beek-Elsloo, dit is geopend van 07.30 tot 20.30 uur.

De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in de

bovengenoemde stemlokalen plaats, m.u.v. stemlokaal

Station Beek-Elsloo. De stemopneming van dit stemlokaal

vindt plaats in het gemeentehuis van Beek.

Meer informatie
Op de kandidatenlijst die in week 10-11 huis-aan-huis

wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen. 

Meer informatie over het stemmen vindt u op 

www.verkiezingen2014.nl, www.gemeentebeek.nl of via de

afdeling Publiekszaken welke telefonisch bereikbaar is via

046 – 43 89 222.

Carnavalsweek

Op maandag 3 en dinsdag 4 maart is het gemeentehuis

gesloten. Op dinsdag 4 maart geldt van 10.00 uur tot 11.00

uur een beperkte openstelling Burgerlijke Stand (uitsluitend

voor aangiftes geboorte en overlijden). Telefonisch kunt u

op bovenstaande tijd terecht op telefoonnummer 

046 – 43 89 216.

Op woensdag 5 maart is er geen avondopenstelling. U

kunt deze dag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur

tot 17.00 uur terecht aan onze publieksbalie. 

De politiepost op het gemeentehuis in Beek is op woens-

dag 5 maart open van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Woensdag 19 maart

In verband met werkzaamheden voor de gemeenteraads-

verkiezingen is er op woensdag 19 maart geen middag- en

avondopenstelling van de Publieksbalie. U kunt deze dag

alleen ’s morgens van 9.00 uur tot en met 12.30 uur terecht

aan onze balie.

De politiepost op het gemeentehuis in Beek is op woensdag

19 maart ’s middags wel geopend (15.00 tot 19.00 uur).

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
in maart
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10 maart: Neerbeek

11 maart: Spaubeek

12 maart: Proosdijveld-Noord (het gebied begrensd

door Stationstraat, Wethouder 

Sangerstraat en Pr. Mauritslaan) en 

Europalaan en Australiëlaan

13 maart: Proosdijveld-Zuid (het gebied ten zuiden

van Stationstraat en Maastrichterlaan 

en het gebied tussen Maastrichterlaan,

Raadhuisstraat en Brugstraat) en 

Geverik

14 maart: Centrum, gebied tussen Raadhuisstraat,

Pr. Mauritslaan en Bourgognestraat tot

en met Oude Pastorie

17 maart: Groot Genhout, Klein Genhout en 

Kelmond

18 maart: Buurt Op de Windhaspel, Kerkeveld en

Broekhovenplan en de Brugstraat 

Hoe kunt u helpen?
• Parkeer uw auto indien mogelijk niet langs de weg

op de dag dat in uw kern een veegronde plaatsvindt

(zie planning veegrondes)

• Deponeer geen rommel in de goot. Bij hevige 

regenval kunnen hierdoor goten en kolken verstopt

raken. 

Aankomende 
straatveegrondes



Gefaseerde uitvoering
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dat wil zeggen dat

de werkzaamheden niet tegelijkertijd op het hele tracé

plaatsvinden, maar in delen, te beginnen in de Luciastraat.

Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de

bereikbaarheid van zijstraten en parkeerplaatsen. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de meeste

werkzaamheden naar verwachting medio juli -dus voor de

bouwvak- gereed. 

Werkzaamheden
Elke fase start met het opbreken van enkele tientallen me-

ters rijbaan, waarna de graafwerkzaamheden beginnen

voor het leggen van het nieuwe riool. De trottoirs worden

zo lang mogelijk in tact gelaten of er wordt voor een alter-

natief gezorgd, bijvoorbeeld loopschotten. Na het leggen

van het riool, wordt de sleuf weer aangevuld en vervolgens

worden de elementen voor de open Keutelbeek geplaatst.

Ten slotte wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Werkzaamheden openmaken 
Keutelbeek gestart
Na jaren van voorbereidingen door de gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas in
nauwe samenspraak met belanghebbenden, zijn de werkzaamheden ten behoeve van de 
ontkluizing van de Keutelbeek fase 1a (vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, 
Achter de Beek naar de Luciastraat) op maandag 3 februari jl. gestart. De firma Van Boekel
Zeeland BV voert de werkzaamheden uit.
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De leerlingen van groep 7 van OBS De Kring helpen mee met de eerste officiële graafwerkzaamheden.
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Bereikbaarheid
De Luciastraat is in verband met de

werkzaamheden van 3 februari tot 

24 maart afgesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer. Er wordt een 

omleidingsroute ingesteld. Voetgangers

en fietsers kunnen het werkvak wel 

passeren. De werkzaamheden in Achter

de Beek zijn gepland tussen eind februari

en eind mei, in de Brugstraat tussen

begin april en eind mei en in de 

Gundelfingenstraat tussen begin mei en 

medio juli. Een gedetailleerde planning 

is te vinden op waterleeftinbeek.nl

Over het project
Met het bovengronds brengen van de

Keutelbeek leveren gemeente en 

waterschap een belangrijke bijdrage aan

het verminderen van de kans op water-

overlast. Bovendien scheiden we schoon

bron- en regenwater van afvalwater, 

herstellen we de historische waarden 

met (de beleving van) water als thema 

en krijgt de openbare ruimte in de 

gemeente een prachtige opwaardering. 

Het project wordt gerealiseerd met 

financiële steun van de Provincie 

Limburg.

Meer informatie
Meer informatie en de meest
actuele informatie over de
werkzaamheden zijn te vinden
op 

www.waterleeftinbeek.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven, 
volg dan het Twitter-account
van het project: 
www.twitter.com/keutelbeek.Wethouder Jan Bijen bedient eigenhandig de graafmachine om de

eerste officiële schop de grond in te zetten. 

...beperken van wateroverlast...

...scheiden van schoon en vuil water...

...herstel van historisch dorpsbeeld...

...opknapbeurt voor straat en landschap...

...nieuw leefgebied voor flora en fauna...
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U heeft vanaf nu, voor zowel de waterschaps- als de 

gemeentelijke belastingen, alleen nog met BsGW te

maken. Zo kunt u gebruik maken van het digitale loket

www.bsgw.nl om al uw persoonlijke belastingzaken te 

regelen. Dit digitale loket is beschikbaar vanaf het moment

dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. 

Wie is BsGW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Water-

schappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor

heffing en inning van gemeentelijke belastingen en water-

schapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ.

Hierdoor kunnen waterschapsbelastingen en gemeente-

belastingen voortaan op één gecombineerde aanslag 

worden verstuurd. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften

worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aan-

vraag. Door de samenwerking besparen de 20 gemeenten

en de 2 waterschappen die deelnemen in BsGW samen

ruim 8 miljoen euro per jaar. Voor gemeente Beek gaat het

om een jaarlijkse besparing van € 207.000.

Optelsom belastingen op één aanslagbiljet
Voorheen ontvingen burgers en bedrijven het aanslagbiljet

voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor

waterschapsbelastingen apart. Nu vanaf 2014 deze 

belastingen samen op één aanslagbiljet staan, is het to-

taalbedrag op dit aanslagbiljet de optelsom van de twee

belastingheffingen.  

Het bepalen van het beleid en de belastingtarieven blijft in

handen van de gemeenten. Ook het waterschap blijft de

eigen belastingtarieven vaststellen. 

De gemeentelijke belastingtarieven 2014 zijn te vinden op

www.gemeentebeek.nl. 

Vragen en antwoorden
Op de website van BsGW, www.bsgw.nl, vindt u meer in-

formatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en

gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder

andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer

wijzigen, automatische incasso afgeven,

bezwaar maken, taxatieverslagen inzien

en kwijtschelding aanvragen. 

De belastingenwebsite is beschikbaar

vanaf het moment dat u de belasting-

aanslag van BsGW heeft ontvangen. 

Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen

tussen 08.30u en 17.00u via het nummer

088-8420420 (lokaal tarief). De mede-

werkers van het klantencontactcentrum

van BsGW zijn u graag van dienst.

Gecombineerde belastingaanslag 
binnenkort in de bus
Eén aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Rond 22 februari a.s. ontvangen inwoners en bedrijven het gecombineerde aanslagbiljet voor
gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen in de bus. Samenwerkingsverband BsGW
verstuurt de gecombineerde aanslag namens de gemeente en het waterschap op één biljet. 

Het gecombineerde aanslagbiljet



Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een

spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan

de Molenstraat 158. 

Website
Daarnaast kunt u terecht op de website 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl voor informatie, het laatste

nieuws en de digitale vacaturebank. 

Bent u als organisatie op zoek naar geschikte vrijwilligers?
Bel of mail voor een inschrijfformulier of meld uw klus op de

website van De Vrijwilligerscentrale-WM.

Als u vragen heeft, of het prettig vindt als de Vrijwilligers-

centrale-WM eens met u mee denkt, kunt u altijd een af-

spraak maken met de medewerker van Partners In Welzijn.

Partners in Welzijn - Vrijwilligerscentrale Beek-Schinnen-Stein
Contactpersoon: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnummer: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

De Vrijwilligerscentrale Beek-

Schinnen-Stein is een onderdeel 

van de welzijnsinstelling Stichting

Partners in Welzijn.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale-WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die 
vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. 
Het Steunpunt onderhoudt een actueel vacaturebestand en biedt een scala aan 
mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale-WM

• Klusjesman
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor ondersteunende

werkzaamheden in het park en bos. U doet dit onder bege-

leiding van technische dienst. De werkzaamheden zijn van

maandag t/m vrijdag (overdag) in overleg met de organisa-

tie kunt u uw keuze voor de dagdelen kenbaar maken.

(Vac.31949)

• Penningmeester
De penningmeester voert de financiële administratie, maakt

de jaarrekening en de begroting, onderhoudt de contacten

met de accountant, verzorgt de crediteuren- en debiteuren-

administratie en voert de ledenadministratie. (Vac.31623)

• Spelvrijwilliger
De cliënten van onze organisatie kunnen in de Haamen in

Beek terecht voor een breed aanbod van sport, spel en 

bewegingsactiviteiten. Voor het helpen bij het begeleiden

van spellen in de ochtend zijn we op zoek naar een 

enthousiaste, zelfstandige vrijwilliger. Tijd: 9.30-12.30 uur

(Vac.30237)

• Taalcoach
Wij zijn nog op zoek naar taalcoaches! Een taalcoach krijgt

een zogenaamde taalbuddy toegewezen. Uw taak is om uw

taalbuddy de Nederlandse taal en cultuur beter te leren 

begrijpen. Samen met hun taalcoach kan de taalbuddy de

nieuw opgedane kennis in de praktijk brengen. (Vac.27518)

• Coördinator PR en ledenwerving
Wij zijn op zoek naar een vrijwillger voor het opzetten van

een PR beleid voor de afdeling en het formuleren van een

beleid met betrekking tot het werven van nieuwe leden. 

Het toezicht houden en uitvoeren van PR uitingen van de

afdeling. Het toezicht houden op naar aanleiding van het

beleid uitgevoerde acties. (Vac. 29403)

Heeft u interesse in een van bovenstaande vacatures? 

Kom naar het spreekuur, kijk op de website 

“www.vrijwilligerswerk-wm.nl” of mail naar: 

vrijwilligerswerk@piw.nl.   
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