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Van de Redactie
In deze februariuitgave is een groot deel van
de beschikbare ruimte ingevuld door
‘Vastelaovesactiviteiten’.
Immers een groot een deel van de mensen kan er
nog steeds van genieten.
De voorpret geeft vaak al veel plezier.
Natuurlijk wordt daarna ook al weer uitgekeken naar
andere evenementen in onze gemeente. Je moet er op tijd bij zijn,
want zoals de ‘Tour’ op niemand wacht, zo geldt dat ook voor de tijd in zijn
algemeenheid. Herhalingen hebben we slechts bij tv-uitzendingen, maar niet
bij life-uitvoeringen.
De activiteiten die in deze editie vermeld zijn bieden voor ieder wel voldoende
variatie om keuzes te maken naar eigen interesses.
Naast belangrijke informatie over o.a. de komende verkiezingen op
18 maart voor zowel Provinciale Staten, als ook voor Waterschap, vindt
u waarschuwingen voor verkeerde praktijken via vriendelijke telefoontjes.
U kunt deelnemen aan een nieuwe Bridgecursus en, vooruitlopend op het
komende feest van de Baeker Kleppermen in het Hemelvaartweekend,
kennis nemen van de nieuwe website van deze
Nachtwacht.
Het bezig zijn buiten in de natuur is o.a. mogelijk bij de Tuinvereniging
Kerkeveld waar nog enkele tuintjes vrij zijn.
Mensen neem er de tijd voor en maak uw keuzes. Beleef het allemaal in onze
eigen gemeente en ervaar wat er geboden wordt.
De redactie wenst u weer veel leesgenot in deze uitgave en plezier bij de
beschreven activiteiten.
Wiel Heijnen, eindredactie

Gemeente info:
- Collumn burgemeester . . . . . . . . . . . . .
- Nieuwe regels voor vergunningsvrij bouwen
- Verkiezingen Provinciale Staten
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- Gewijzigde openingstijden rond Carnaval . .
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!!! Attentie, Attentie !!! komt

Beste mensen,
Door omstandigheden heeft Sjpaubik Sjpeelt vorig jaar het grote
toneelstuk niet kunnen spelen en moeten verschuiven naar
2015.
Maar nu is het weer zo ver.
De spelers zijn weer met volle inzet bezig om dit jaar weer
een mooi toneelstuk op de planken te brengen.
Het toneelstuk genaamd

“Greun bölkes en anger vies dinger....”
(gespeeld in dialekt)
….is de naam van de hilarische klucht die Sjaubik Sjpeelt dit jaar
voor het voetlicht zal brengen. Sinds augustus 2014 zijn de
leden van de vereniging samen met regisseur Ed Gubbels elke
dinsdag druk aan het repeteren om in maart voor u een doldwaze voorstelling te kunnen neerzetten.
In huize Bale is het flinke puinhoop. Moeder Kitty is in no time
geklommen op de maatschappelijk ladder en vader Hub, een
werkloze boekhouder doet het huishouden. Hij is echter meer
bezig zijn zelfontwikkelde boekhoudsysteem aan de man te
brengen, dan dat hij zich aan zijn huishoudelijke taken wijdt. Het

4
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dat zien, komt dat zien !!!
bezoek van een journaliste, die een
artikel over huisman Hub wil schrijven zorgt ervoor dat een en ander
in huize Bale gaat veranderen.
Het complot dat hij met de journaliste smeedt zet het hele leven in
het gezin op zijn kop.
Zoon en dochter en een wel zeer
eigenzinnige oma maken het
geheel alleen nog turbulenter en
verwarrender. Voeg daarbij nog
twee enigszins vreemde therapeuten en de baas van moeder, die
met een onverwachte promotie
voor moeder op de proppen komt
en de chaos is compleet.
U kunt als toeschouwer weer eens
als vanouds een avond alle sores
opzij zetten en een avond hartelijk
en uitbundig lachen.
Wij wensen u nu al veel plezier.
Het stuk wordt gespeeld op
zaterdag 7 en zondag 8 en
zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015
in ‘t MFC Musschenberg 101, Spaubeek.
Aanvang 20.00 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur) Kaartjes € 8,Kaartjes zijn te verkrijgen:
- M. Knols 046-4431594
- Glenn Bloemsierkunst, Hobbelrade 2,
Spaubeek
- Bakkerij v.d.Bongard, Zandstraat 15,
Spaubeek
- of via E-mail secretariaat:
batjakker@home.nl
Deze informatie is ook te vinden op onze
website: www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl
Tot ziens;
Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”.

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste

Bekkerie Martens Baek

l
e
i
w
Alle

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

maondig 16, dinsdig 17 en woonsdig 18 fibrewari zin veer toe
5
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Praktijk Back2Balance & SportMediX verhuizen !!
Op 1 februari 2015 verhuist Praktijk Back2Balance naar de
Elsstraat 33 te Beek, alwaar de praktijkactiviteiten wat
betreft Bindweefselmassage, Triggerpointtherapie en
Therapeutische massage onverminderd voortgezet worden.
Een van de vormen van Triggerpont-therapie is Dry-needling
(“prikken met de naaldjes”) waar al veel inwoners van Beek en
omstreken bij Back2Balance mee behandeld zijn geworden,
heeft al veel positieve resultaten opgeleverd voor bijvoorbeeld
een tennisarm, nek & schouderklachten, hamstring- en kuitklachten. Ook zijn er diverse cliënten behandeld met spanningshoofdpijn en kaakproblematiek. De diversiteit aan klachten die behandeld kunnen worden met Dry Needling is erg
groot.
Praktijk B2B staat voor behandelingen met een
visie, waarin de cliënt een centrale rol vervult. Het
gaat immers ten allen tijde om degene die op de
behandelbank ligt.
De behandelingen vinden een op een plaats,
waardoor de therapeut maximale aandacht en tijd
heeft voor de cliënt.
De samenwerking met Praktijk Well4Life is een
duidelijk voorbeeld van hoeveel een cliënt
voordeel heeft van samenwerking tussen twee
praktijken. Deze samenwerking heeft reeds zijn
vruchten afgeworpen, waardoor verscheidene
cliënten dankzij een efficiënte afstemming en

communicatie tussen Antoinette Dols (Well4Life) en Roger van
den Eijnden (B2B) een verbetering van hun klachten hebben
kunnen ervaren.
Met de verhuizing van Back2Balance verhuist tevens het verkoop gedeelte van SportMediX mee naar de Elsstraat.
Hier zal een basisvoorraad van sportverzorgingsmaterialen
aanwezig zijn, zoals tape- en bandagematerialen, massage oliën en braces.
Door in hoofdzaak op bestelling te gaan werken via webshoporders zal binnen SportMediX een meer efficiënte bedrijfsvoering plaats gaan vinden, waardoor orders completer
afgeleverd kunnen worden aan bijvoorbeeld een van de ruim
40 sportverenigingen in de regio.
Vanaf 1 februari 2015 bent u van harte welkom op
de Elsstraat 33 te Beek.
Onze telefonische en digitale bereikbaarheid
verandert niet:
Telf.nr B2B: 046-437 33 44/ 06 51 68 1965
Emailadres: info@backtwobalance.nl
Telf nr SportmediX:
Emailadres:

06 -51 681965
info@sportmedix.nl

Met vriendelijke groet
Roger van den Eijnden

WONING
& PROJEKT
INRICHTING

10%
kor tin

g

10% korting op het gehele assortiment
Plannen voor een nieuw interieur, bezoek onze showroom en laat u inspireren. Wij bieden
een mooie uitgebreide collectie vloeren, gordijnen, behang, binnen- en buitenzonwering. Onze
interieuradviseurs komen ook graag bij u thuis voor een interieuradvies op maat.
Medio april 2015 openen wij onze nieuwe showroom: Annastraat 25-27 in Geleen.
Agnes Printhagenstraat 22-24 / Geleen / T 046 - 474 2311 / www.woninginrichtingdezon.nl
6
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AV Caesar start een nieuwe

START TO RUN CURSUS

Als de winterslaap voorbij is, de dagen gaan lengen en we
met nieuwe energie naar de zomer toeleven start AV Caesar
een nieuwe start to run cursus.
START:
Woensdag 4 maart 2015 van
18:30 tot 19:30 uur Hierna nog
11 woensdagen. Op 20 mei
2015 is de laatste training.
PROGRAMMA:
Les 1 introductie, bespreken
van schema en eerste aanzet
tot lopen.
Les 2 t/m 11 opbouwend
schema tot het lopen van 3 of
5 km.
Les 12: Afsluiting met het
lopen van een 5 km., diploma
uitreiking en gezellig samen
zijn. Tevens zal er informatie
verstrekt worden over de mogelijke overstap naar een van
de drie gezellige loopgroepen
van AV CAESAR

Om kwaliteit hoog te houden
en een zo hoog mogelijk percentage op succes te halen is
de cursus bij aanmelding van
20 personen vol.
TRAINER:
Start to run wordt gegeven
door een gediplomeerde
looptrainer opgeleid bij de
Ned. Atletiek bond, die tevens
als maatschappelijk werker
kennis heeft van geestelijke
en verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Ook EHBO
kennis is aanwezig.

ELKE LES BESTAAT UIT:
Inlopen
Warming-up met loopscholing
Loopprogramma
Coolingdown
KOSTEN:
€ 40,00 euro over te maken op nr:
NL05Rabo0104902264 t.n.v. AV Caesar
Beek onder vermelding van je naam en

INSCHRIJVEN:
info@avcaesar.nl
Vermeld naam, adres en woonplaats en
als het kan je emailadres. Op die manier
kan er voordat de cursus begint een aantal vragen gesteld
worden, waardoor de introductie minder tijd in beslag
neemt en we eerder met
lopen kunnen beginnen.

Aarzel dus niet en durf je
loopschoenen aan te trekken
en ervaar hoe gezond lopen
kan zijn voor geest en ledematen.
start to run mrt. 15.
Dit bedrag dient na de introductietraining binnen te zijn.

Voor meer informatie:
Els Rovers
te bereiken op 06 - 422 824 03.

IVN Spau-Beek
Zondag 8 maart

Themaochtend
natuur/cultuur
Onderwerp nog niet bekend.
Houd de lokale bladen in de gaten
en raadpleeg regelmatig onze
website.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur.
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)

VOOR ELKE MAALTIJD!

Adres:
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl
7
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Ruitercentrum

In september 2014 is het Nederlandse
team van springruiters in Caen Frankrijk
wereldkampioen geworden bij het
paardspringen.
Jeroen Dubbeldam kwam zelfs met de
individuele wereldtitel naar huis. Dit resultaat heeft een grote impact voor de
populariteit van de paardensport in het
algemeen, maar zeker voor het onderdeel springen.
Jarenlang stond Anky van
Grunsven als boegbeeld van de
paardendressuur in Nederland
als enig in de “picture” als het
over paardensport ging.
We gingen kijken waar op amateurbasis deze paardensport
disciplines in Beek floreren.
Het is zaterdag en op de redactievergadering van vrijdag is besloten dat ondergetekende als
redacteur de ‘manege in
Genhout’ mag bezoeken om
deze als blikvanger in de
Nuutsbaeker in de schijnwerpers te gaan zetten.

Gezien de zeer sterke
fietsonvriendelijke wind
en de evenzo fietsonvriendelijke regen besluit
ik te voet de weg naar
Genhout over de wandelpaden dwars door de
landerijen te nemen om
uiteindelijke boven op het
plateau uit te komen
waar je bij wijze van spreken uit je broek waait,
maar wel een prachtig
uitzicht hebt over Beek.
Dus alles effe op /vasthouden, nog even tegen
de harde wind vechten
voordat ik ter plekke ben en
dan ben ik beland in de hal van
Ruitercentrum Geraedts te
Genhout.
In de muur is een plaquette gemetseld waarop vermeld staat
dat op 10 oktober 1981 het
complex geopend is door de
toenmalige burgemeester van
Beek de Heer Breekpot.
Toen heette deze accommodatie ook nog Ruitercentrum Het
Edele Ros, maar sinds de huidige eigenaar Lei Geraedts er
vanaf 2004 de scepter zwaait
heeft hij zijn eigen naam aan de
manege gegeven.
Ik word ontvangen in de gezellige kantine waar onder het
genot van een lekker kopje koffie het gesprek plaatsvindt.

8
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Geraedts
Aan de ‘lange zijden’ van deze kantine
kijk je zo in de ‘bakken’ waar de paarden
lopen. Ze wandelen of galopperen, alles
in een prachtig ritme.
Een fascinerend gezicht van elegante
dieren en hun berijder.
Het ruitercentrum beschikt over 16 paardenstallen, de plaats waar een eigenaar
zijn eigen paard kan stallen.
Er zijn twee ‘bakken’ met verschillende
afmetingen; zo worden de twee hallen
genoemd die met zand en zaagsel gevuld zijn, bak 1 heeft een oppervlakte
met officiële wedstrijdafmeting 25 bij 70
meter en bak 2 heeft een afmeting van
45 bij 20 meter.
In beide bakken oefenen ook de pony’s,
die men daar ter plekke overigens kan
huren om erop te rijden.
Rij- paarden kan men hier niet huren,
wél kan iedereen met een
eigen paard een ‘bak’
huren.
Onder auspiciën van
KNHS, de Koninklijke
Nederlandse
Hippische Sport vinden
in het ruitercentrum ook
veel wedstrijden plaats
waaronder het Nationaal
Dressuur Treffen.
De organisatie van alle
spring- en dressuur evenementen door de KNHS,
wordt ondersteund door

veel vrijwilligers vanuit de
vereniging het Edele Ros.
Deze wedstijden zijn in principe ook de selectie voor
een uiteindelijk Limburgs
kampioenschap.
De werkzaamheden zoals
de opbouw van de hindernissen voor het springen,
het maken van de ring bij
dressuurwedstrijden, het
poetsen en uitmesten van
de stallen, ja zelfs de
horeca werkzaamheden
worden door Lei zelf
uitgevoerd.
Hij blijft een bezige bij en
kan niet stilzitten.
Heeft Lei zelf nog
affiniteit met paarden?
Jazeker, want in de jaren
zestig, vroege zeventig van
de vorige eeuw vonden er
op de zwarte sintelbaan in
het Burg. Damenpark in
Geleen paardenwedstrijden
met sulky plaats waaraan
hij deelnam.
De laatste jaren heeft hij
echter niet meer achter of
op een paard gereden en
houdt hij zich vooral bezig
met het runnen van zijn ruitercentrum.

George Stevens

9
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Kunst- en Cultuurweek
Openbare Basisschool De Kring
gaat in augustus 2015 verhuizen
naar Genhout.
Het team, de ouders en de kinderen van OBS De Kring en BS
Hubertus gaan in Genhout samen
verder.
De teams van beide scholen hebben al
kennis met elkaar gemaakt en er zijn
verbindende bijeenkomsten geweest
waaruit een goede samenwerking is
ontstaan.
Om ook de kinderen met elkaar te verbinden hebben we gezamenlijk gekozen
om hiervoor creatieve vakken te gebruiken. Met behulp van deze vakken kunnen kinderen het verbinden voelen en
vorm geven. Gedurende het schooljaar
zullen drie weken in het teken staan van
Kunst& Cultuur.
Er heeft al één Kunst- & Cultuurweek
plaatsgevonden waarbij het thema “Ik &
de ander” centraal stond.
De kleuters hebben gedanst onder begeleiding van een dansdocente en zij
hebben de kleuters van de andere

school hierbij lijfelijk ontmoet.
In andere groepen is gewerkt aan een
fotoproject waarbij foto’s en verhalen
werden uitgewisseld en er is een groot
kunstwerk gemaakt waarbij vriendschap
en samenwerking centraal stond.
De razende reporters uit de groepen 8

hebben hiervan een filmverslag gemaakt. Dit filmpje wordt op de website
van beide scholen gepresenteerd!
Het uitwisselen en het nader kennismaken met elkaar krijgt in de tweede
Kunst- en Cultuurweek een vervolg.

Mudifin is een fullservice kantoor op financieel en fiscaal gebied.
Samen met ons team, een mix van 10 gekwalificeerde specialisten,
doen wij er alles aan om het financiële plaatje voor onze klanten zo
optimaal mogelijk te regelen.
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van fiscale problematiek,
financieringsaanvragen, administratieve zaken, subsidie-aanvragen, begeleiding
en advieswerkzaamheden bij de ondernemer ter plaatse en alle werkzaamheden die
samenhangen met de salarisadministratie.
Om onze dienstverlening te optimaliseren is er iedere
eerste vrijdag van de maand een gratis juridisch inloopspreekuur bij
ons op kantoor, verzorgd door Leliveld Advocaten.
Regelmatig organiseren wij workshops waarin wij actuele onderwerpen
extra onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over onze
dienstverlening en de actuele workshops verwijzen wij graag naar
onze website www.mudifin.nl. Mudifin, experts in accounting.
Raadhuispark 2 I 6191 AG Beek
Tel. 088-5432211 I Mail: info@mudifin.nl
10
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Woensdag 11 maart 2015
ASTA Cultuurcentrum
Markt 6a - BEEK

Wereldvrouwendag Beek

In willekeurige volgorde zijn dat de volgende projecten:
- Floortje voor Moortje
school voor kinderen in Gambia
- Ninti
scholing voor kinderen, o.a. in Peru
- Lovely Light
scholing voor kinderen in Pakistan
- Diouma
beroepsopleidingen voor meisjes in Senegal
- Kumihospitaal
gezondheidszorg in Oeganda

Sinds 1978 wordt in Nederland een viering gehouden
van de Internationale Vrouwendag.
Dit jaar is ons thema: ‘vrouwen in deze wereld’
De vrouwenverenigingen ZijActief Genhout, ZijActief
Spaubeek, Damesclub Actief Geverik en Kath. Vrouwengilde
Beek willen op deze dag vrouwen de gelegenheid geven informatie te verstrekken over hun projecten. Het zijn veelal kleinschalige projecten, maar daarom niet minder succesvol.
We hebben een aantal projecten uitgezocht en de dames (afkomstig uit Beek, Geleen, Geverik, Nuth, Gulpen en Swalmen)
geven een toelichting en laten ook de resultaten zien. Verder
bestaat de mogelijkheid tot het kopen van producten waarvan
de opbrengst geheel ten goede zal komen aan (meestal) kinderen in diverse landen.

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door :
Zanggroep Cosi Cantare o.l.v. Ria Janssen
U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Kaarten € 4,50 (incl. koffie en vlaai)
De kaarten zijn verkrijgbaar bij:
ASTA Cultuurcentrum, 046-4362926
Schoenherstellerij Hoedemakers, Markt 22, 046-4361909
ZijActief Genhout, 046-4371206
ZijActief Spaubeek, 046-4432552
Damesclub Actief Geverik, 046-4377221
Kath. Vrouwengilde Beek, 046-4862703

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

GRATIS Shiatsu Massage
RELAXSTOEL
t.w.v

795,-

bij aanschaf van een

Rollators

nieuwe Scootmobiel
m.u.v. opvouwbare scootmobielen
geldig tot 15-03-2015

vanaf

49,-

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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www.bowlingstardust.nl
✁
Tegen inlevering
van deze

Waardebon

✁
Tegen inlevering
van deze

Waardebon

Kids Birthday Party

Super Sunday Deal

€ 9,75 per kind JARIGE GRATIS

1 UUR BOWLEN MET
PORTIE NACHOS € 10,- per baan

Geldig hele maand februari 2015
Combineren met andere acties is niet mogelijk

✁
Tegen inlevering
van deze

Waardebon

Geldig van februari t/m juni 2015 op zondag vanaf 18.00 uur
Combineren met andere acties is niet mogelijk

✁
Tegen inlevering
van deze

1 uur Bowlen

Finger Food Menu

GRATIS

20% KORTING

Maximaal 1 bon per reservering

exclusief Party Deals

Geldig hele maand februari en april 2015
van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur
Combineren met andere acties is niet mogelijk

✁
Tegen inlevering
van deze

Waardebon

Waardebon

Geldig hele maand april 2015
Combineren met andere acties is niet mogelijk

✁
Tegen inlevering
van deze

Crazy Friday Deal
vanaf 18.00 uur

eerste basic drink op de baan GRATIS
Geldig hele maand april 2015
Combineren met andere acties is niet mogelijk

Waardebon
Big Sticks of BBQ

10% KORTING
op het arrangement
Geldig in de maanden mei en juni 2015
Combineren met andere acties is niet mogelijk

Reserveren? Bel 046 - 452 31 11

Rijksweg Zuid 210
6134 AG Sittard

T 046 452 31 11
E info@bowlingstardust.nl
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Harambee presenteert
Op vrijdagmiddag 27 februari verzorgt stichting Harambee
een presentatie over de doelstelling en activiteiten.
De presentatie vindt plaats in het gemeenschapshuis
(centrum Weng) in Neerbeek van 13.30 tot 15.30 uur.
De presentatie met filmbeelden van L1 Helpt is
bedoeld voor alle geïnteresseerden en (misschien
toekomstige) vrijwilligers
van de stichting. Tevens is
er tentoonstelling en verkoop van de mooie sieraden uit Kenia en prachtig
genaaide vlaggetjes, kussentjes en tasjes die vrijwilligers maken om het goede
doel te steunen: opleiding
voor jongeren in Kenia! De
entree is natuurlijk gratis
en uiteraard is er voor iedereen een heerlijk kopje
koffie of thee.
Het zal een inspirerende
middag worden waar een
goed beeld gegeven wordt
hoe Harambee het ontvangen geld en donaties in
Kenia besteedt!
We doen die dag een oproep aan mensen die in de
toekomst op de vrijdagmiddag willen meehelpen om op elke
vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur te
naaien met Harambee.
We maken van mooie Afrikaanse stofjes
de mooiste dingen en verkopen die op
markten.
Je hoeft geen ster te zijn in het naaien
want er moet ook geknipt en getekend
worden. Paula Janssen-Muyters uit
Neerbeek heeft ideeën genoeg voor

Prachtige Afrikaanse stofjes
leuke dingen en kan goed uitleggen wat
er moet gebeuren! Dus kom op de 27e
februari naar Neerbeek!
Caroline Mulwa uit Kenia is een van de
jongeren die Harambee steunt. Zij wil
graag een bekend modeontwerpster
worden en volgt nu naailes in een school
in Kitui en we zullen over haar vertellen
op 27 februari !

Vrijwilligers naaien mooie vlaggetjes voor Harambee

Caroline uit Kenia
wil modeontwerpster worden
Graag even aanmelden, zodat we alles
goed kunnen voorbereiden. Dit kan door
te bellen of een e-mail te sturen naar
Gemeenschapshuis Neerbeek:
tel : 046-4371182 aanmelden bij Olga of
Wendy. E-mail: info@centrumweng.nl of
arend.te.velde@ozodoeikmee.nl
Lijkt het je leuk om Harambee
ook met andere dingen te helpen? Met de website, facebook, schrijven voor de krant,
workshops, verkoop, scholenprojecten, fondswerving en
opzetten van leuke sponsoracties kunnen we nog hulp gebruiken. En als je geen tijd
hebt kun je altijd voor een paar
euro per maand vaste donateur worden. En het hoeven
geen grote bedragen te zijn
want alle kleine beetjes helpen. Interesse?
Bel 06-20833587 of stuur een
e-mail naar harambee@live.nl.
Of kijk eens op www.harambee.info of like ons op facebook!
13
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OPROEP
Per 1 januari 2015 is het
huidige Wmo platform in
onze gemeente Beek
omgevormd tot een brede
Burgerparticipatieraad
Sociaal Domein.
Deze raad heeft als taak het
college van Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en
te adviseren over alle zaken die in het sociale domein van
belang zijn voor de burgers van Beek.
De Burgerparticipatieraad Sociaal Domein Beek is op
zoek naar nieuwe leden een voorzitter en een secretaris
welke zitting willen nemen in deze nieuwe raad.
De leden van de raad ontvangen voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding.
Gemiddeld vergadert de raad 1 keer per maand.
Daarnaast wordt van U verwacht, dat U als vertegenwoordiger van uw sector af en toe een extra bijdrage levert.
Bijvoorbeeld door plaats te nemen in een werkgroep, die
zaken voorbereidt en voorstelt.

De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

Meer informatie over het huidige platform vindt U op de
website www.wmoplatformbeek.nl
Daarnaast kunt U voor meer informatie terecht bij de voorzitter van de huidige raad de Heer J. Raes 046 - 4379615,
de secretaris de Heer W. Ubaghs 046 - 4375457 of de
voorzitter van het gehandicaptenplatform de Heer H.
Impelmans 046 – 4379574, tevens lid van het platform.
Interesse gewekt?
Reageer dan op deze oproep en stuur uw reactie met een
korte CV naar de Heer W. Ubaghs Grootgenhouterstraat
40 6191 NT Beek
Mailen mag ook: wubaghs@kpnplanet.nl

• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een
afspraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding
voor sportverenigingen?
Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:
Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek
: Kuijs Fysiotherapie

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout

Voor meer informatie:

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl
14

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
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Nieuwe website van
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’

Huidige samenstelling Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. V.l.v.r. Jacques Aussems, Nan Claessen, Theo Vranken, Fred Romans, Rich Brzeznicki, John
Cuypers, Ben Arts, Wil Vranken en Jos Eggen.
Lid maar niet in actieve dienst: Albert Nijsten en Ton Martens
In de aanloop naar het 30e Europees Treffen van Nachtwachters en Torenblazers te vieren in het Hemelvaartweekend
14 t/m 17 mei 2015, heeft Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ haar internetsite geheel vernieuwd.
Ook de 9e lustrumviering van de partnerschap tussen de gemeente Beek en Stadt Gundelfingen a.d. Donau is hierin meegenomen.
Allerlei facetten van de voorbereidingen van dit unieke dubbelfeest worden in woord en beeld gepresenteerd evenals het in
ontwikkeling zijnde feestprogramma, de lopende sponsorac-

tie, de historie van de beide organiserende verenigingen
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ en de Stichting
Burgercomité Beek-Gundelfingen en van de Europäische
Nachtwächter- und Türmerzunft.
Raadpleeg daarom regelmatig de nieuwe site:
www.kleppermen.nl
zodat U op de hoogte blijft en ook familieleden er op kunt wijzen om vooral het Hemelvaartweekend 2015 te reserveren
voor een bezoek aan dit geweldige combifeest in BeekCentrum.

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

Rijksweg Zuid 233
6161 BM GELEEN
T: 046 4746675
www.PegasusParket.nl
15
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dat je helemaal geen sociaal mens hoeft te zijn.
Alles wat er gebeurt in Beek staat open en bloot op de site
van Belevend Beek. Bovendien is Facebook de ultieme bron
van alle roddels, ruzies, persoonlijke dingen etc.
En wat dacht u van de site De bès van Baek es te…?
Briljante site, leuk, onderhoudend, informatief.
Waarover moet ik dan in hemelsnaam nog schrijven?

Christy

Ik krijg wel eens de opmerking: ‘Je schrijft zo gemakkelijk en
telkens is je onderwerp raak.’
Wat niemand weet is dat ik vaak uren zit te zwoegen en te
ploeteren om ook maar één zin op papier te krijgen.
Beek is nu niet bepaald een dorp waar schokkende dingen
gebeuren. Bovendien ben ik geen sociaal mens en kom niet
op feestjes, evenementen of happenings. Ik weet dus nooit
of persoon A een verhouding heeft met persoon B die weer
getrouwd is met persoon C.
Kluizenaar is een groot woord, maar als ik ergens onderuit
kan komen: graag.
Ik ben dus best wel een saai mens.

Over kleine dingen, dingen die al die sites niet halen.
Dingen die u en mij persoonlijk raken.

Deze keer wil ik
de oudere lezers
onder u dan ook
iets op het hart
drukken.

Toch zie ik veel, hoor ik veel, pik signalen op, lees dag- en
weekbladen, kijk het nieuws en dan kom je tot de ontdekking

Dit overkwam mijn
moeder en een gewaarschuwd mens
telt voor twee.
De lieve schat
(ze is 91) kreeg een
telefoontje van een
aardige dame.
Die vertelde haar dat ze tot de ontdekking was gekomen dat
mijn moeder een veel te hoge telefoonrekening had.
Als ze haar bankrekeningnummer even gaf, zou ze elke

Back2Balance

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

Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK
www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

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

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99

16

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

Leuke trendy kinderkleding
Kindertassen - Sieraden Geschenkartikelen
Geopend ma, wo, do en vrij van 9.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur
Volg en like ons op facebook!
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maand 30 euro minder betalen.
Ze vroeg en passant nog bij welke telefoonprovider mijn
moeder was aangesloten en bij welke bank.
Gelukkig heeft mijn moeder dit niet gedaan omdat ze een
monteur van de CV ketel verwachtte en met 91 word je nerveus als je twee dingen tegelijk moet doen. Wel zei ze tegen
die aardige mevrouw dat ze later moest terugbellen, want
haar dochter (ik dus) behartigde haar bankzaken en zij zou
vast en zeker het bankrekeningnummer weten.
Die dame heeft uiteraard niet teruggebeld en dat vond mijn
moeder niet netjes…

Vertel in hemelsnaam nooit uw bankrekeningnummer.
En zoals mijn moeder heel onschuldig zei: “Ja maar, zonder
pasje kunnen ze toch niets?”
Gelooft u mij, ze kunnen alles.

Ik kreeg het spaans benauwd toen ze mij dit vertelde.
Wat zij niet begrijpt, en wat ik haar ook niet kan uitleggen, is
dat die aardige mevrouw gewoon een ordinaire crimineel is.
Ik heb nu een briefje naast de telefoon gelegd met de
woorden:
NOOIT uw bankrekeningnummer geven. (al belt de
burgervader).
Ik heb lang moeten preken dat ze elk voorstel aan de telefoon
moet afwimpelen.
‘Mam, geen andere energiemij, geen andere telefoonmij, geen
loterij, geen begrafenisverzekering, geen donaties, noem
maar op.’
En dat doet ze ook heel trouw, maar ik ben haar vergeten te
waarschuwen voor lieve dames die het oh zo goed menen.

Dus:
Lieve lezers, waarschuw uw ouders, let zelf goed op,
wees alert, maar geloof geen aardige dames/heren
aan de telefoon, al zijn ze nog zo vriendelijk.

Hoe aardig iemand aan de telefoon ook is, hoe geduldig, hoe
vriendelijk, hoe behulpzaam:

Helaas is er helemaal niets te doen tegen dit soort praktijken,
maar wat zou ik graag een beetje handtastelijk worden als ik
zo iemand in mijn handen kreeg.
Dat we van alle kanten belazerd worden is niets nieuws, maar
dat ze goedgelovige bejaarden van hun spaarcentjes willen
beroven, is werkelijk het toppunt.

Voor al die ellendelingen die ouwe mensjes bedriegen en
beliegen:
Twee kapiteins op één schip is not done.

Knoopt u de zin voor maart maar eens goed in uw oren.

Gij zult niet stelen.
De overheid duldt geen concurrentie!

Zomerkledingbeurs damescomité Fanfare
St.Caecilia Spaubeek 16 t/m 19 maart 2015
Van 16 t/m 19 maart 2015 organiseert het damescomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek de zomerkledingbeurs in MFC
’t Raodhoes, Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.
Inbrengen kleding
Maandag 16 maart van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 17 maart van 10.00 - 14.00 uur
Verkoop kleding
Woensdag 18 maart van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 19 maart van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding
Donderdag 19 maart van 19.00 - 20.30 uur

• Het hoogste bedrag waarvoor een kledingstuk getaxeerd wordt is € 50,-.
• Buiten de beurs om wordt niet gehandeld.
• De helft van de opbrengst van een kledingstuk is voor het damescomité, de
andere helft is voor de inbreng(st)er.
• Niet verkochte kleding kan tegen overleg
van het ontvangen reçu op het vastgestelde
tijdstip n.l. donderdag 19 maart van 19.0020.30 uur worden opgehaald.
• Kleding die niet wordt opgehaald, vervalt
aan het damescomité.
• De kleding kan niet op zicht worden
meegenomen, alles dient direct te worden afgerekend.
Voor eventuele vragen,
bel 046-4432056 of 046-4432215.

Tijdens de beurs gelden de volgende regels:
• Maximale inbreng 60 kledingstukken per inbreng(st)er.
• De prijs van een artikel wordt vastgesteld door de taxatrices van het damescomité.
• Indien de inbreng(st)er de prijs te laag vindt, mag de taxatrice het kledingstuk weigeren.

Op woensdag 18 maart staat om
10.00 uur de koffie voor u klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia
Spaubeek
17
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30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang
nr. 5 (februari )1985
….. Een tweede uitgave met het nummer 5. En het is nu te
laat om dit te rectificeren.
….. Met het oog op de naderende 24e paasveetentoonstelling
op 24 maart a.s. is een uitgebreid artikel gewijd aan het
fokken van dikbillen. De redactie ging te rade bij Jean en
Lenie Visschers om te achterhalen wat er zoal komt
kijken bij het fokken van kampioensdikbillen.
….. Vooruitlopend op het door de NCRV aangekondigde
“Kerkepad” dat ook de St. Hubertuskerk zal aandoen,
geeft Theo v. Winkel al een voorbeschouwing op de
devotie- en processietraditie van de St. Hubertusparochie.
….. Een mooie tekening van de H. Hartkapel in het
Genhoutse Gebuschjelke siert dit artikel.
….. In de vorige uitgave maakte ik gewag van de nieuwe
Pottentaote prins Hub V.
Volgens overlevering stond redactielid John B. met een
veertigtal enthousiastelingen voor het ASTA om een
“goojemörrege-zitting” bij te wonen. Helaas, de deur
bleef gesloten. Wegens geringe belangstelling was de
zitting door de Pottentaote afgelast.
….. Onze vriend Frans Ramaekers geeft ons nog steeds les

Japo
in het boerenbedrijf met alle benodigde gereedschappen.
….. De bejaarden van Spaubeek kunnen in de soos gaan
genieten van kaashapjes. Ook niet leden mogen komen,
maar wel even aanmelden want er moeten stoelen
gereedgezet worden.
….. De gemeente informeert ons uitgebreid over de vernieuwingen in het zwembad. De zonneweide van kunstgras is
uitgebreid met zonne-apparaten die na inworp van
1 gulden 15 minuten zonne-licht verzorgen. Deze ultra
moderne zonne-banken zorgen ervoor dat zowel
borst- als ruggedeelte lekker bruin worden.
….. De politie heeft weer een hele pagina nodig om alle
overtredingen op te sommen.
….. Ook het gebruik van de autogordel laat nogal te wensen
over. Daarom uitleg van enkele wettelijke punten.
….. De muziekschool start een cursus Gregoriaans kerklied
en liturgie.
….. Ingaande het schooljaar ’85 – ’86 zal Beek starten met
een openbare basisschool.
Huisvesting in de kleuterschool ’t Hummelke aan de
Stegen. Men kan nu de kinderen reeds aanmelden.
….. Dat was het weer voor deze maand.

Veel leesplezier van Jpo

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

ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur.

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

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

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
18

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Een gezond en fit 2015!

Lichamelijke activiteit is een belangrijke
factor om fit te geraken en fit te blijven.
Om u fris, krachtig en, niet geheel onbelangrijk, gezond te voelen. Een passende en regelmatige lichaamsbeweging
zorgt voor aanzienlijke voordelen voor
iedereen, met name op het gebied van
uw gezondheid.

hierbij van groot belang. Om dit te kunnen realiseren kan duur- en krachttraining een belangrijke bijdrage leveren.
Daarom bieden wij naast de reguliere fysiotherapie ook beweeggroepen aan
onder begeleiding van een beweegcoach genaamd Allan Smeets.
Beweegcoach

Fysiotherapie GCN geeft iedereen die
wilt sporten de kans om op zijn of haar
niveau te bewegen, met als doel optimaal te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. De lichamelijke fitheid is

De beweegcoach van Fysiotherapie
GCN bespreekt met u wat de interesses
en mogelijkheden zijn en ondersteunt,
begeleidt en stimuleert u bij een van de

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
verschillende beweeggroepen.
De beweeggroepen “sportief bewegen”,
“personal training”, “begeleid bewegen”
en “bewegen met overgewicht” hebben
ieder een eigen identiteit vandaar dat
het belangrijk is dat u door middel van
een intake kiest voor de juiste beweegroep. De beweegcoach helpt u hier natuurlijk graag bij.
Tijdens de intake wordt er verder gekeken hoe u beweegt en wat u wilt bereiken. Aan de hand hiervan wordt uw persoonlijke doelstelling(en) geformuleerd,
een trainingsprogramma op maat gemaakt en krijgt u tips bij het uitvoeren
van de verschillende oefeningen om zodoende de gestelde doelstellinge(en) op
een effectieve manier te kunnen behalen.
2015
Fysiotherapie GCN streeft ernaar om
zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Beek en omgeving aan het sporten te krijgen op een verantwoorde en
leuke wijze. Zonder plezier in het sporten zal het moeilijk zijn om bepaalde
doelstellingen te behalen.
Daarom biedt Fysiotherapie GCN in
2015 gratis oefenlessen aan zodat u de
juiste beweeggroep kunt kiezen.
Zo kunt u op een plezierige manier werken aan uw gewicht/figuur, zelfvertrouwen, conditie en of algemene fitheid.
Is uw interesse gewekt en heeft u behoefte aan meer informatie, bezoek dan
onze website: www.fysiotherapiegcn.nl.
U kunt ook telefonisch contact
opnemen en vragen naar Allan Smeets
(onze beweegcoach)
Tel: 046-4374664.

even de weg
kwijt?

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post.
Dit betekent dat er op maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.

Deze maand: CARNAVAL EN ZIJN BRANDGEVAAR.

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

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

Feest vieren op straat of in de kroeg.
Carnaval is leuk en gezellig, maar het
is ook goed om stil te staan bij de
risico's: ben jij op de hoogte van de
brandbaarheid van kleding en wat je
kunt doen wanneer kleding in brand
vliegt? Door eenvoudige maatregelen
kunt je ervoor zorgen dat het carnavalsfeest veilig verloopt. De brandweer
helpt je graag brandveilig feest te vieren.
Kleding
De snelheid waarmee een kledingstuk
in brand vliegt en vuur en vlammen
zich over de kleding verspreiden is
vooral afhankelijk van:

Enkele tips voor het veilig
ophangen van versiering:

• De vorm: wijdvallend of
nauwsluitend

• Hang slingers en vlaggetjes niet in
de buurt van spots of apparatuur die
warmer worden dan handwarm,
zodat het materiaal niet kan gaan
gloeien of ontbranden.

• De samenstelling van vezels van de
stof : katoen, linnen, polyester,
polyamide etc.

• Gebruik moeilijk brandbare versiering: op de verpakking staat aangegeven of dit het geval is.

• De structuur van de stof: open of
dicht geweven, harig of glad
oppervlak

Vluchten in de kroeg

Wat te doen als kleding in brand
staat
Probeer nooit in paniek te raken als
kleding in brand staat. Ga nóóit rennen, dat wakkert de vlammen juist
aan. Doof de vlammen met water, door
over de grond te rollen of met een
blusdeken. Daarnaast is het belangrijk
dat direct wordt begonnen met het ten minste vijf minuten - koelen van
de wond met zacht stromend en lauw
kraanwater. Als dit niet bij de hand is,
kan er ook worden gekoeld met natte
doeken.
Versiering
Let ook bij carnavalsversiering op. De
vele versieringen - die helaas vaak van

20

brandbaar materiaal gemaakt zijnkunnen leiden tot gevaarlijke situaties.
Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes
en andere versieringen raken makkelijk
in de brand en zijn veelal bepalend
hoe snel een brand om zich heen
grijpt.
Het is daarom belangrijk dat
versieringen moeilijk ontvlambaar zijn
en dat bij het ophangen van de
versiering de voorschriften in de gaten
worden gehouden.

Tijdens carnaval is het in kroegen vaak
extra druk. Mocht er brand uitbreken
dan is het belangrijk dat je weet wat je
moet doen. Brand verspreidt zich vliegensvlug. Weet jij hoe je in de kroeg
het beste kunt vluchten? Let er bij binnenkomst in de kroeg op waar de
(nood)uitgangen zijn zodat je bij brand
snel en veilig buiten bent.
Mocht er toch brand ontstaan of
een hulpverlening nodig zijn door
wat voor een reden dan ook bel dan
meteen 112 en zeg wat er aan de
hand is.
Geef U naam, adres, en plaats door
waar de brand is of hulpverlening
nodig is, zodat de Centrale van de
Brandweer adequaat kan reageren,
en de brandweer zo snel mogelijk
waarschuwt.
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Tuinvereniging Kerkeveld nodigt u uit

Aan de Bosserveldlaan, achter een mooie beukenhaag,
met uitzicht op de weilanden richting Genhout, vindt u de
volkstuin van tuinvereniging Kerkeveld.
In deze volkstuin wordt al vele jaren met plezier getuinierd.
Het verbouwen van eigen groenten en fruit , het kweken
van bloemen kan veel plezier, ontspanning en voldoening
geven.

Voor komend tuinseizoen zijn er
nog enkele perceeltjes vrij.
We nodigen u uit een kijkje te komen nemen en wellicht
ook met veel plezier , samen met ons, met respect voor
mens, dier en milieu te genieten van deze mooie plek.
Inlichtingen via Stella Starmans 046-4372109 .

IVN Spau-Beek
Zondag 8 maart

Dagwandeling
in de Ardennen
Trendy dames- en tienerkleding
TIP!!!
Bel voor een afspraak om te
komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd
en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet

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

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

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
21
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Tribunes Plebes XXII-I- MMXV
Tijdens de redactievergaderingen van de
Nuutsbaeker wordt door de redacteurs
hun kopij aangeleverd waarbij de opmerking dat ook (soms veel) van deze kopij
nog ‘gemaakt’ dient te worden.
Een van deze nog aan te leveren kopij
zijn de ‘roerselen’ in de dan nog komende Gemeenteraadsvergadering.
De vergaderagenda van de Raad is dan
meestal al bekend en via mijn contacten
bij de Gemeente ontvang ik nog de te
verwachten ‘hamerstukken’ in deze
agenda.
In de raadszaal hoor ik dan eventueel de
nog de toegevoegde agendapunten. Dat
alles opgeteld geeft een indicatie van de
ruimte die deze rubriek claimt in de
Nuutsbaeker.
Vandaag staan er 9 agendapunten op de
lat en wordt er vanuit CDA een motie als
agendapunt opgevoerd.
Procedureel niets aan de hand, dus we
beginnen met 10 agendapunten.
De eerste vier zijn standaard en bij
agenda punt 5, dat als hamerstuk was
geoormerkt. Surprise!
Het betreft de vaststelling van bestemmingsplan Printhagenstraat en Bosserveldlaan te Beek.
VVD houdt een lange monoloog en
draagt voor uit oude dossiers; als sluitstuk geeft ze een stemverklaring.
CDA sluit zich deels aan bij de VVD en
haalt nog enkele oude koeien uit de
sloot. De wethouder geeft aan dat de
Gemeente betreffende eventuele planschade goed heeft gehandeld.
Het agendapunt wordt aangenomen.

SBB ondersteunt het voorstel en BBBNDB sluit zich hierbij aan.
CDA merkt op dat de drempels van de
bestelbedragen en de gunningen verhoogd zijn en dat de social return heel
belangrijk is. Maar ze is nog niet gerust
hoe we deze social return gaan op/ aanpakken.
PB had ook nog graag een toelichting op
het beleid t.a.v. social return. Wat is eigenlijk het fenomeen social return?
Het woord zegt het al zo’n beetje; social
= sociaal, return = terugkeer, sociale terugkeer, in deze context terugkeer naar
de arbeidsmarkt.
Als de Gemeente Beek in dit geval opdrachten uitzet naar derden voor een bedrag groter dan € 20.000,-, dan verplicht
de Gemeente deze ‘leveranciers‘ minimaal een bepaald percentage (2% ) van
de opdrachtwaarde te besteden aan social return.
Dit betekent dat deze opdrachtgever 2%
van de aanneemsom zal dienen te gebruiken om mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt c.q. mensen met een
uitkering helpen bij het scheppen van
een baan. Is dit geen optie voor de opdrachtnemer dan kan hij het bedrag storten in het Fonds Social Return door de
Gemeente Beek opgericht.
Het voorgestelde inkoopbeleid van de
Gemeente voor 2015 wordt aangenomen.

George Stevens

Dan als aanvulling op de agenda, als
punt 10, de motie van CDA.
In deze motie/agendapunt wordt het
College uitgenodigd om de kosten en
mogelijkheden van een Beek-App
(spreekt men uit als ep) te onderzoeken. Punt.
Deze tot zover rustige vergadering krijgt
een rumoerig staartje.
De hele coalitie BBB-NDB + PB veert
omhoog en laken de wijze waarop CDA
dit punt op de agenda heeft gekregen.
Een motie wordt normaliter ingediend als
er sprake is van spoed of groot belang,
zeggen ze.
Deze motie zoals ze ook nu nog genoemd wordt had evengoed eerder ingediend kunnen worden.
Volgens PB is de impact van deze motie
groter dan gedacht en heeft heel wat
consequenties.
Volgens de indiener CDA is het niet meer
en niet minder dan gewoon een vraag
aan het College.
Dit wordt ook als zodanig door de voorzitter erkend en het voorstel wordt over
genomen door het College.
Na deze kleine opschudding wordt de
vergadering gesloten.

Ook het volgende agendapunt nr. 6
Reconstructie Hobbelrade; startnotitie en voorbereidingskrediet heeft een
hamerslag oormerking, maar wordt toch
ter tafel gebracht.
SBB heeft verschil van inzicht t.a.v. de
berekening van het voorbereidingskrediet. De wethouder maakt aan alle
onzekerheid een einde.
Agendapunt 7 over Preventie- en
Handhavingsplan Jeugd, Alcohol &
Omgeving WM (Westelijke Mijnstreek)
wordt met hamerslag aangenomen.
Agendapunt 8 betreft Het nieuwe inkoopbeleid van de Gemeente Beek
2015.

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
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Nao Carnaval hink de nuuj kollektie bie ôs in de rèkke.

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
24
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WIE KENT WIE

aflevering 111

Het is al weer even geleden dat deze foto gemaakt is. Bij welke gelegenheid is dat geweest?
Er zijn personen met en zonder corsage. Wat werd toen gevierd?
Het betreft in ieder geval een foto bij de veiling in Beek.
Wie kan ons hier meer over vertellen? Er waren personen
met de auto, maar beslist ook met de fiets. Wij zijn benieuwd naar uw reacties.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging,
waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in
een volgende editie van dit blad.
Naar aanleiding van de publicatie in de ‘Nuutsbaeker’
van januari 2015 m.b.t. de rubriek “Wie kent wie”
aflevering 110 ontvingen we de volgende reactie van
Tom Mennens:
De triomfboog staat in de Stationsstraat ter
hoogte van het pand “Dabekausen”.
Er naast ligt thans het autoherstelbedrijf van
Lemmens/Hover.
Voorheen was hier een “Schrienerie” gevestigd van
Sjang Lemmens, die ook deze boog gefabriceerd heeft.
Jammer genoeg zijn de heren nog niet bekend, evenmin
de reden van de plaatsing. Waarschijnlijk is het bij
gelegenheid van de Bronkprocessie in de Stationstraat.
25
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

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

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

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

www.vluggen.com

www.bloemerievangurp.nl

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

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

voordeuren

garagedeuren

horren

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

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

PASFOTO SERVICE
4 veur de pas en
4 veur de sjpas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Foto’s: SchuijrenDesign

februari 2015 - NB no. 2:Layout 1

Mariakapel op de Molenberg.
Waarom vernield??????

www.watkostrouwdrukwerk .nl
27
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Hoog bezoek voor
BCG Beek
U kan zorgen dat u fit blijft en dat kan
bij Fysiotherapie GCN.
Onze beweegcoach helpt u bij:

 BEGELEID BEWEGEN
 SPORTIEF BEWEGEN
 PERSONAL TRAINING
 BEWEGEN MET OVERGEWICHT

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31 (0)46 4374664
E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

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

Op donderdag 8 januari werden de competitiespelers van
BCG Beek vereerd met een bezoek van eredivisiespeelster
Wendy Hoeve. Enige tijd geleden zijn een aantal competitiespelers naar Roosteren gegaan om Wendy aan het werk te
zien en nadat “onze” Marc haar helemaal enthousiast had
gemaakt, wilde Wendy graag een tegenbezoekje brengen.
Wendy begon haar glansrijke badminton carrière als meisje
van een jaar of 8 bij BCG Beek, toen het nog BC Genhout
heette. Na een paar jaartjes bleek dat het talent van Wendy
groter was dan wat BC Genhout haar kon bieden, waarna zij
de overstap heeft gemaakt naar de “grotere” clubs in de
regio. Inmiddels speelt ze al enkele seizoenen in de eredivisie voor Roosterse BC. Wendy behoort tot de top van het
Nederlandse Badminton (nummer 7 op de Nationale
Badminton Ranking), is al 4 jaar achter elkaar dè ongeslagen
Limburgs kampioen in het dames enkelspel en zal 30 januari wederom deelnemen aan het NK, alwaar ze vorig jaar op
een 3/4 e plek is geëindigd.
Wendy was al vroeg in de zaal aanwezig en kon onze spelers tijdens het opwarmen eerst goed observeren alvorens
ze een echte training ging geven. Uiteraard had haar geoefende oog al heel snel door wat voor een vlees ze in de kuip
zou gaan krijgen. Ze begon met de dames van team 3, de
beginnende competitiespelers onder 11 jaar. In dit groepje
heeft ze zich vooral bezig gehouden met de basisslagen.
Team 2, onze stoere gevorderde mannen onder 11 jaar, kregen een les met iets meer techniek. En ons eerste team
werd aan het werk gezet met een wijze les in techniek en
tactiek.
Iedereen was al snel onder de indruk van de charmes en de
kunde van Wendy. Zelfs onze, altijd enthousiaste en energieke mannen van het tweede team waren er helemaal stil van.
Na de training voor de jeugd, had Wendy nog een leuke
oefening voor de bedreven spelers Kyra en Vince en trainster Simone Reinaerdts. Zij met hun drieën aan de ene kant
en Wendy helemaal alleen aan de andere kant van het net.
Ongelofelijk wat die Wendy voor een wervelwind op de baan
is. Misschien één of twee shuttles gemist maar de rest ging
mooi terug naar de overkant. Daar puilde toch menig kinder-

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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oogje van naar buiten…dus daar zijn die vervelende loopoefeningen voor!
Hopelijk dat ze de volgende keer iets minder “knoteren” als ze
er tijdens de training weer aan moeten geloven.
Tot grote hilariteit van iedereen besloten de Beekse, recreatief
spelende senioren, Harold en Jurgen om eens even uit te testen of Wendy echt wel zo goed was als er werd beweerd…ze
kunnen je tegenwoordig wel van alles wijsmaken! Deze twee
topscoorders van BCG Beek waren zelfs zò overtuigd van hun
eigen kunnen dat ze niet alleen Wendy uitdaagden, maar meteen Simone er ook nog even bij. Helaas mannen…maar de
rest heeft wel genoten van jullie optreden!

kids, klein, groot en héél groot, genoten. De één was nog enthousiaster dan de ander. Zelfs de eeuwig “coole” pubers
waren helemaal onder de indruk en zweefden een week later
nog bij de zalige gedachte dat ze een compliment van Wendy
hadden gekregen.
Het heeft zeer zeker voor sommigen een extra motivatie gegeven om nòg harder te gaan trainen, want wie wil nou niet zo
goed worden als Wendy? Ze vonden het ook super en heel bijzonder dat zo’n goede speler bij hun een training kwam verzorgen.
En hij die dit allemaal geregeld had: Marc….ja, die was natuurlijk de held van de avond. Hij was al de “lieveling” van de meiden van team één…maar nu kan hij helemaal niet meer stuk!

Al met al was het een zeer geslaagde training en hebben alle

Marc en Wendy bedankt, het was SUPER!

HET G.O.N.

KIENEN

IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek
Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
29
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Schrijfsters uit Beek en Schimmert genomineerd
voor Hotze de Roosprijs
‘Het magische
wereldfeestenboek’, geschreven
door Li Lefébure
uit Schimmert en
Esther Walraven
uit Beek, is genomineerd voor de
Hotze de
Roosprijs 2015.
De Hotze de
Roosprijs is een
publieksprijs voor
debuterende kinderboekenschrijvers, waarbij leerlingen uit groep 6 en 7 de genomineerde boeken lezen en hun stem uitbrengen.
De prijs is vernoemd naar Hotze de Roos, auteur van onder andere De Kameleon
reeks.
In ‘Het magische wereldfeestenboek’, dat bedoeld is voor kinderen vanaf 9 jaar,
maken de hoofdpersonen een spannende reis langs allerlei bekende en minder
bekende wereldfeesten. Een avontuurlijk boek met een educatief tintje.
Wie de Hotze de Roosprijs wint, wordt in juni bekend gemaakt tijdens de Zaanse
Kinderboekenmarkt.

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

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

OPENINGSTIJDEN
ma-di-wo-do: 9.30 - 18 uur
vrijdag: 9.30 - 21 uur
zaterdag: 9.30 - 17 uur

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
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Uniformen
Commissie van
Fanfare St. Caecilia
organiseert

Halfvasten
Kienen
op 13 maart 2015

Op vrijdag 13 maart 2015 vindt een
ouderwets gezellige kienavond plaats
in MFC ’t Raodhoes Spaubeek. Deze
kienavond is georganiseerd door de
Uniformen Commissie van Fanfare
St. Caecilia Spaubeek.
De opbrengst is bestemd voor de
aanschaf van nieuwe uniformen voor
de vereniging.
Uiteraard zijn er prijzen te verdelen,
waaronder geldprijzen en
levensmiddelenpakketten.
Wie durft op vrijdag de 13e een
gokje te wagen?
U bent van harte uitgenodigd op
13 maart 2015 in het MFC!
Aanvang 19.30 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur.
Uniformen Commissie
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

09:54
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Wilde u ook altijd al goed of zelfs
beter leren bridgen?
Grijp dan nu
uw kans, want….
Half februari 2015 start de bridgeclub Beek met een aantal interessante cursussen;
Beginners-, vervolg-, gevorderden en een afspeelcursus.
Onze uitstekende bridgeleraar Piet Gerris zal u met persoonlijke aandacht, de kennis van en het plezier in deze geweldige denksport bijbrengen.
Locatie: ’t Auwt Patronaat, burg. Janssenstraat 45 Beek.
Dag: maandag, dinsdag of woensdag.
Met uitzondering van de afspeelcursus bestaan de cursussen uit 12 lessen en kosten € 60,= p.p.
Gedurende de cursusperiode en tot 2 maanden na beëindiging bent u lid van onze
gezellige vereniging.
Meer weten of aanmelden? Bel Piet Gerris; 043 – 3643369,
Mieke Vervoort; 046- 4379613 of Jeannet Dassen; 06-48695802
Geef u gauw op want bridgen is zooooooo leuk!!

Schintaler
in Beek
In een samenwerking van
de Beaker Pottentaote en
de Kon. Harm. St. Caecilia
Beek is het weer gelukt dit
top orkest te contracteren
voor een optreden in Beek.
Op vrijdag 10 april a.s. zijn de Schintaler in het uitgaanscentrum de Mondial in
Beek voor een spectaculair optreden in deze unieke locatie.
Medio februari zijn de entree
kaarten te verkrijgen op de
bekende voorverkoop adressen
en bij de beide verenigingen.
Later volgt meerdere informatie.
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kaarten
ontwerpen?
Zelf

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

van 8 november 2014

Uitslag ballonwedstrijd:
Mauro Visschers, Beek
Ballonkaartje gevonden in Bramsche 278 km vanaf Beek.
Uitslag speurtocht:
Groep 6 van BS Spaubeek

Uitslag kleurwedstrijd:
Groep 3:
Feline Vroemen
Maud Muermans

BS De Kring
BS Catharina Labouré

1e prijs
2e prijs

Groep 4:
Dean Lahay
BS De Bron
Charlotte Engelen BS Catharina Labouré

1e prijs
2e prijs

Groep 5:
Britt Keulen
Julie Vaasen

1e prijs
2e prijs

BS Spaubeek
BS Spaubeek

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl
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Burg. van Meeuwenstraat 12
6191 ND Beek (L.)
T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Weer wunsje
uch ’nne sjoane vastelaovend
34
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In april 2015 bringk Speelgroep
‘Het Nieuwe Masker’
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Jeugdprinses Indira I

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is
Indira Steens. Ik ben op 2 november
2004 in Hulsberg geboren (in het rijk van
de Beumerwalders). Maar al na 6 maanden verhuisde ik met mijn ouders,
broers en zus naar de Fattenbergstraat
in Neerbeek.
Vanaf toen was ik een echte doorzetter
en dat ben ik nu nog steeds.
Ik heb 2 broers: Alex en Nic en 1 zus:
Tiffany. Die zijn alle drie al zo groot dat
ze niet meer thuis wonen, maar als ze op
bezoek zijn is het altijd supergezellig.
In mijn vrije tijd kun je me op woensdag
vinden op de dansvloer bij Clara Lamar
in Sittard. Daar doe ik streetdance.
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Thuis dans ik ook
heel veel, als ik
1964
muziek hoor dan
begin ik te bewegen.
Daarnaast vind ik scouting
leuk; op vrijdag ga ik naar
de welpen bij de Maorihorde van VKG (Verkenners Kluis Geleen).
Toen ik 3 maanden oud was
vierde ik al carnaval. Mijn
oma maakte mijn pakjes en
we gingen met zijn allen optochten kijken en hossen.
De laatste paar jaar ging ik
met carnaval lekker skiën,
maar vorig jaar had ik zo’n
heimwee naar carnaval dat ik dit jaar de
wintersport wilde skippen.
Ik kreeg steeds meer kriebels als ik aan
carnaval dacht en wilde heel graag prinses worden! Daarom vroeg ik de jeugdbegeleiding van de Doorzètters het
hemd van het lijf over prinses zijn.
Hoe meer ik te weten kwam, hoe enthousiaster ik werd. Wat duurt wachten
dan lang….
Op de eerste dag van de Kerstvakantie
hoorde ik dat ik de nieuwe jeugdprinses
zou zijn. Ik was helemaal in de wolken!
De voorbereidingen vanaf het moment
dat ik het wist tot aan de uitroeping

waren super. En nu is dan eindelijk het
moment aangebroken dat ik iedereen
mag laten meedelen in mijn carnavalsplezier.
Ik wil jullie allemaal een superfijne carnaval wensen en sluit af met mijn lijfspreuk:
’t streetdance gaon ich noe effe laote,
mit vastelaovend dans ich mit uch
doeër de sjtraote!

Alaaf !!!
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Prinses Joyce I
Ich zal mich kort aan uch veursjtèlle, al
zulle de meiste carnavalsvierders mich
waal kènne.
Ich bèn op 6 mei 1979 gebaore in ‘t ziekenhoes te Gelaen meh al gauw in
Nirbik terechgekòmme.
Same mit mien auwers, Cor en José en
mien zöster Monique höb ich 13 jaor in
de Spjaubaekerstraat gewoond, daonao
verhoesden veer nao de Leenhofstraot
wo mien auwers noe nog ummer wonen.
Ich greujde op in ein zeer actief carnavalsgezin. Ich kòs nog neet loupe meh in
den optoch waor ich al d’r bie. En zo vier
ich òngertösje alweer 35 jaor carnaval in
Nirbik.
Pap haet bie de Raod van Elf gezaete en
is 30 jaor geleje zelf Prins gewaes.
Daonao is hae nog jaore actief lid gewaes bie de auwt Prinse.

meh dat waor dèkser playbacken
òmdat mien stjòmbenj gein zuve1964
re note kòste producere. Dao
waor de lol dus gauw vanaaf.
Ich bèn auch nog eine tied bie de
toneelvereiniging Jontonne gewaes wo
Mike Fölker mich de kneepkes van ’t toneelsjpele haet biegebrach.
Voetballe deeg ich auch gaer, meh in
daen tied woare de maedjes neet erreg
welkom biej de voetbalclub dus voetbalde veer mer op de straot of bie ’t crossveldje. Es ich mer koos ravotte dan waor
ich in mien element.
In mien dageliks laeve wirk ich es zorgcoördinator bie ein woonveurzening
veur jeug vanaaf 16 jaor wat vilt onder
de Levantogroep. Dit doon ich mit väöl
plezeer. Ich begoosj mit wirke op de
mert en wie ich 18 waor höb ich ummer
baantjes in de horeca gehad.

Zogauw es Beppie door de
kamer galmt, kriebelt ’t oos
alleneij in ‘t blood en waere
veer get ònröstig en dan
mòtte veer bewaege.
Wie ich 24 waor, bèn ich oet
Nirbik weggegange en via
Baek nao Wahlwiller en oetgekòmme in Reijmerstok.
Toch kaom ich mit de carnaval altied weer trök nao Nirbik.
Ongertösje woon ich alweer
bienao 6 jaor in Nirbik.
Ich bèn gein maedje dat erg actief is in ’t
Nirbikse vereinigingslaeve. In mien jong
jaore höb ich bie Cantarella gezònge,

Indira I make veer hiej ein gans bezunjere tied van.
Vanaaf noe gaon ich veurop in de polonaise mit mien Adjudante en de
Jeugdprins(es) in mien kielzog en houp
dat geer, allemaol gaot aansjlete. Haol
de sjoonste pekskes oet de kas en laote
veer d’r weer eine sjieke carnaval van
maake.
Mien liefspjreuk:
Gans get jaore höb ich mit geholpe in de
tent van de Stichting Nirbik Actief bie ’t
zjwömbad in Baek.
Es ich mer get veur anger luuj kèn
beteikene, joonk of auwt, dan bèn ich
gelökkig.
Meh good, trök nao de carnaval, de
eesjte Prinses van Nirbik, wie bezunjer is
dat.

Es Doorzètter in hart en nere,
wil ich dees’ ònvergaetelikke periode
mit uch alle same viere.
Haol uch sjoonste pekskes oet de
kas en zörg dat geer derbie zeet,
dan make veer same hjièl väöl sjpas.
Alaaf, Prinses Joyce I

Ich höb Jack Lacroix jaore lang
de kop gek gemaak, meh ein
prinses… dat waor gein optie.
Dat ich mich dan mer eesj eine
prins moos zeuke, dat waor
auch gein optie, dus dan mer
gein prinses. Pès ich get maonje
geleje oet ’t niks woord gebeld
mit de vraog of ich nog ummer
interesse hauw òm prinses te
waere.
Wauw, ….Joyce den Eesjte, wie
bezunjer is dat! Eine jaorenlange
druim dae eindelijk oetkump.
Same mit mien zöster, Adjudante Monique en Jeugdprinses
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Beek got Talent in Beeker carnavalsvereniging
Zondag 11 januari veranderde het
Pottentaote riek in een talentenshow.
Dit was te bekijken in het Asta cultuur
centrum waar o.a. synchroonzwemmers, circusartiesten, dans- en zangact’s op de buhne stonden, om op
zoek te gaan naar de nieuwe jeugdprins
van de Baeker Jeugpottentaote.
Een fantastisch decor zorgde voor de
juiste sfeer tijdens deze jeugdzitting.
Het ontbrak werkelijk aan niets, een mistery gast, om het feest compleet te
maken.

Op het einde van de jeugdzitting werd
Lars Pijpers, de mystery gast, geinstalleerd tot Jeugdprins Lars I.
Lars I wordt ondersteund door hofnar
Tom Rooijakkers.
Lars is 11 jaar en zit op basisschool
Catharina Labouré. Als lid van BFC
gooit hij regelmatig een balletje op het
handbalveld in de D5. Hij krijgt regelmatig training van de heren van de Lions,
waar hij zich iedere keer verheugt.
Tevens gaat hij regelmatig naar een
wedstrijd van de Lions kijken. Voetbal
ziet hij ook graag, maar dan wel van zijn
favoriete club AJAX. Daarnaast ravot
Lars regelmatig met zijn vrienden buiten
of speelt hij op zijn playstation.
Zijn vader Michel Pijpers bouwt al jaren
mee aan de praalwagens van de St.
Martinusbuurt, terwijl Lars moeder Ester
Smeets de kostuums verzorgt van de
gehele groep. Jeugdprins Lars I zal er
dan ook mooi opstaan tijdens zijn zegetocht door de Beekse straten op zondagavond, als de lichtstoet ter ere van
hem wordt georganiseerd.

38

Lars heeft een oudere zus Myrthe die
hem tijdens de carnavalsaktiviteiten zal
bijstaan.
Het motto van Jeugdprins Lars I is;
Mit miene nar gaon ich veurop
en maak plezeer mit uch alle,
Baek ich weit ‘t zeker,
deese vastelaovend geit ‘t knalle!
Allewiel!!!

Wilt u Jeugdprins Lars I feliciteren dan
kan dat op vrijdag 13 februari in zaal
Auwt Baek.
Wilt u liever dansen met Lars, dan bent u
van harte welkom op `t jeugdprinsenbal
op vrijdag 6 februari in zaal Auwt Baek.
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Van kredietbeheerder pès vastelaovesprins

Sommige carrières numme ein nogal
drastisje wending. Zwoa auch die van
de 26 jarige Frank Hermans.
Zien wirkzaamhede bie keuninklikke
Mosa Tegels, zulle tiedelik op ein ljaeg
pitje gezat môtte waere. Frank haet namelik carrière gemaak bènne de Baekse
vastelaovend.

Op donderdig 8 jannewarie is hae uitgeroope pès Prins Frank II van de
Baeker Pottentaote.
‘T einige wat ziene dorslustigheid dan
auch zal doon sjleete de kômmende
waeke zin de väöle evenemente die op ‘t
prègram sjtaon.

Prins Frank II haet ’t prinselijke virus in
zien geene zitte. Ziene vader, René
Hermans, haet veur 3x11 jaor terrôk
auch de prinselikke scepter maoge
zjweije ès prins René I euver de Baeker
Pottentaote. Prins Frank II is geine onbekende in ‘t Baekse. Frank is saame
mit zien vriendin Audrey lid van vriendengroep “Nwoats Nuchter”.
Vanoet deese vrunjegroep organiseert
hae, saame mit angere
groeperinge, ein jaorliks
evenement
“verkleijd
achter de kirk”.
Daonaeve is Frank mit einige reigelmaot te veinge
in de optochhal veur te
boewe aan de praalwaage, mèr dao zal hae vanaaf noe geine tied mjèr
veur höbbe. Frank geit
auch gaer ein pilske
drènke mit zien vrunj en
vungk dit èch geneete.
Teeves bleus hae momenteel nuut laeve in, in
de sjpaarclub bie café
d’n dobble Vônck. De
veurige uitbaters zin fèmilie van heum.
Frank hilt naeve vasteaovend auch van
reize, veur zien sjtudie haet hae 6 maonde in Mexico gewoond. Daonaeve haet
hae 2 jaor geleeje de vastelaovend
môtte misse, omdat hae 3 maonde mit
zien vriendin door Azië haet getrôkke.
Prins Frank II haet zien residensie midde
in ‘t centrum van Baek aan de Elssjtraot
en woont dao saame mit Audrey.
‘T môtto van Prins Frank II is;
Vastelaovend sjteit
veur sjpas en plezeer,
De sjwaonste tied
van ’t jaor is d’r weer.
Saame mit alle luuj in Baek,
kleine en groate,
Gaon veer wie eine tsunami
door de Baeker sjtraote.
39
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Schutterij St. Laurentius Spaubeek heeft 2 Prinsen
Schutterij St. Laurentius Spaubeek beschikt niet alleen over
een Koning, een Keizer en een Generaal.
Nee….. de Spaubeekse
Schutterij is leverancier van
meerdere belangrijke posities
in de gemeente Beek en omstreken.
Wat te denken van onze
Lichtkoningin en Hofdame
vorig jaar.
Dit jaar spant de Schutterij de
kroon met niet één maar wel
twee Prinsen.
Klaroenblazer Frank
Bouwens werd uitgeroepen
tot Frank I van CV de
Kwakkerte uit Spaubeek.
Geweerdrager Armand van
Criekingen mag een jaar lang
regeren over Mariarade bij CV Blauw Wit.
Schutterij St. Laurentius Spaubeek is maar wat trots op zijn
twee Prinsen en wenst Frank I en Armand I een prachtige
“Vastelaovend”

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Ook het adres voor uw

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

Eve
n ementen car nav al
13 febr. Sjoalevastelaovend /
Jeugprinsereceptie Baeker Pottentaote
14 febr. Oplevere vasteloaveswaages / Sjleuteleuverdrach /
Prinserecepsie Baeker Pottentaote
15 - 16 - 17 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2015
15 febr.
15 febr.
15 febr.
16 febr.
16 febr.
17 febr.
17 febr.
17 febr.

17 febr.
17 febr.
18 febr.

Postkantoor
40

Servicepunt

Servicepunt

Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
Leechsjtoet Baeker Pottentaote
Sjravele met de Sjravelaire ´t Trefpunt.
Groate Optoch Baeker Pottentaote
Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanvang 20.00uur
Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
Vastelaovesdinsdig / Aafsjleeting Jeugvastelaovend /
Vaan sjtrieke Baeker Pottentaote
Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanv. 14.11 uur.
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
Jeugdcarnaval C.V. de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
Sjravele met de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek
22.11 uur

februari 2015 - NB no. 2:Layout 1

28-01-2015

09:59

Pagina 41

Eve
te
n emen nrooster
2015 - 2016

25 februari

"Cleopatra en de vrouw in Egypte" door R. van Romondt, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

26 februari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

7 en 8 maart Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek
11 maart

Wereldvrouwendag in het ASTA Cultuurcentrum

14 en 15 mrt. Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek
19 maart

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

21 maart

Eigewies, podium voor Baeks muzikaal talent

22 maart

Paasvee jaarmarkt

26 maart

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

8 april

"Ook jij bent welkom" door bestuur KVG Limburg, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

10 april

Top Avond met de Schintaler in de Mondial org. c.v. De Pottentaote en Harm. St. Caecilia Beek

11 en 12 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
16 april

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

17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 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

25 april

Garage verkoop in heel Geverik

25 april

Thema concert Kon. Harmonie Beek in de Asta

27 april

QueensParade - Koningsdag

30 april

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

6 mei

Lezing over euthanasie door een medewerker van NVVE Nederland, aanvang 19.30 uur,
in ’t Auwt Patronaat

14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité
Beek – Gundelfingen.
17 mei

Likkepottrip

21 mei

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

28 mei

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

5/6/7 juni

Hoffeesten in De Geverikerhof

14 juni

22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

25 juni

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

11 juli

Open Air concert Kon. Harmonie Beek

6 september

Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers 13.00-16.00 u
in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek

17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
2 oktober

Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP

15 oktober

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

25 oktober

29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek

29 oktober

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

7 november

Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur

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

Stapje terug
Ik kijk uit naar de aanstaande machtswisseling in Beek. Maakt u zich geen zorgen. Het
gemeentebestuur blijft eendrachtig samenwerken aan een nog mooier Beek. Maar ik doe
met alle liefde wél een stapje terug. Voor drie dagen om precies te zijn.
Vastelaovend komt eraan. Dan zwaaien de prinsen carnaval de scepter over onze
gemeente. Ik moet me trouwens corrigeren. Prinsen en één prinses. Joyce I heerst immers
over het rijk van De Doorzetters in Neerbeek. Een geweldige doorbraak natuurlijk. Want
waarom moet die voortrekkersrol met vastelaovend altijd door mannen worden vervuld?
Ik weet zeker dat Joyce een onvergetelijke indruk achterlaat.
Vastelaovend in Beek geeft me een mooi, warm gevoel. Dan denk ik niet alleen aan de
Doorzetters. Maar ook aan De Kwakkerte in Spaubeek, De Sjravelaire in Genhout,
de Pottentaote in Beek en de Kabookes, de carnavalsvereniging voor onze senioren.
Vastelaovend is immers niet aan leeftijd gebonden. Dat vier je van nul tot honderd jaar.

Burgemeester Ralf
Krewinkel wil zo dicht
mogelijk bij de inwoners
van de gemeente Beek
staan. Daarom kunt u elke
maand een column lezen
van zijn hand.
De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteenlopende ontwikkelingen
in Beek. Maar met zijn
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de
inwoners. Ook voor u dus.

Onze carnavalsverenigingen zijn voor mij een van de mooiste bewijzen van de kracht
van de Beekse samenleving. Kleurrijk, bont, dynamisch en boordevol leven. Het zijn de
verenigingen die de mensen binden. In de optochthal werken vele vrijwilligers al vanaf
oktober samen aan hun praalwagens. Het aandeel jongeren in die optochthal groeit snel.
Met de toekomst van de vastelaovend in Beek zit het dus wel snor.
Die vastelaovesverenigingen zeggen ook alles over de veerkracht van onze dorpen.
Ze bewijzen dat de kernen van Beek trots zijn op hun eigen smoel, hun eigen identiteit
en daar maandenlang werk voor over hebben om dat ook te tonen. Tijdens optochten,
zittingen en nog veel meer.
Heel Limburg kan ook weer genieten van onze lichtstoet die voor de derde achtereenvolgende keer live wordt uitgezonden door L1 tv. Met de lichtstoet weten we een feeëriek
en sprookjesachtig karakter aan vastelaovend te geven. Dat wordt lekker sjoenkele dus.
Zeker na afloop van de lichtstoet op de Markt in Beek met het evenement Leechstoet Live
als geweldige uitsmijter. Dieter Koblenz is daar maar een van de vele artiesten.
Beek was met Döbbel 3 trouwens ook vertegenwoordigd in de finale van het Vastelaovesleedjes Konkoer. Een topprestatie!
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met al dat moois in het verschiet kijk ik reikhalzend uit
naar vastelaovend. Drie dagen van zotheid. Afstand nemen van de waan van alledag.
De soms veel te harde realiteit in de wereld. Gewoon lekker het feest van de spontane
verbroedering vieren. Samen. Met alle ruimte voor zelfspot en parodie. Zonder rangen en
standen en zonder tegenstellingen.
Daarom hou ik van vastelaovend.
Beek Allewiel en Alaaf.
Burgemeester Ralf Krewinkel
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Nieuwe regels voor vergunningsvrij bouwen
Sinds 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Het is
gemakkelijker geworden om zonder vergunning aan- en uitbouwen aan de achterkant van bestaande gebouwen (woningen en bedrijfsgebouwen) en bijgebouwen in het achtererfgebied te
plaatsen. Ook wordt de mogelijkheid om, zonder omgevingsvergunning, in het achtererfgebied
een mantelzorgwoning te plaatsen in het leven geroepen. Toch zijn er nog wel wat voorwaarden.
In sommige gevallen is het makkelijker, in andere weer niet. Voorkom (achteraf) problemen en
laat u goed informeren!
Vergunningsvrij bouwen
Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning
nodig. Soms heeft u geen vergunning nodig en mag u vergunningsvrij bouwen. U hoeft de gemeente dan niet op de
hoogte te stellen van uw activiteiten, al is het soms wel
verstandig (of verplicht) een melding te doen. Vergunningsvrij bouwen betekent niet dat er geen regels meer gelden
voor het bouwen, er moet nog steeds voldaan worden aan
het bouwbesluit. Hierin staan eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.
Wat is er veranderd?
Bouwen zonder vergunning betreft vooral eenvoudige bebouwing, meestal aan de achterkant van de woning. Hiervoor is het één en ander veranderd sinds 1 november
2014. De belangrijkste aanpassingen (onder bepaalde
voorwaarden) zijn:

opzichte van openbaar toegankelijk gebied. Kom niet voor
verrassingen te staan en laat u altijd vooraf goed informeren. Dat kan onder andere door een vergunningcheck te
doen op www.omgevingsloket.nl. Voor informatie kunt u
ook contact opnemen met de gemeente. In overleg met de
gemeente kunt u een zogenaamde conceptaanvraag
indienen. Daarin legt u uw plannen voor aan de gemeente.
U krijgt dan een inschatting of uw plannen mogelijk zijn en
of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen.
Meer informatie
Meer informatie over bouwregelgeving vindt u op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving of op
www.gemeentebeek.nl. Ook kunt u voor meer informatie
contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen van
de gemeente, via tel.nummer 046 – 43 89 222.

• Het mogelijk maken van vergunningsvrije
mantelzorgwoningen;
• Verruiming vergunningsvrije aan- of uitbouwmogelijkheid van 2,5 naar 4 meter;
• Het begrip ‘achtererfgebied’ wordt aangepast en
de 50%-regel wordt gewijzigd;
• De 30m2 vergunningsvrij aan bijgebouwen vervalt
helemaal. Hiervoor in de plaats komt een soort
van belastingschijf: hoe groter het achtererf,
hoe meer je aan bijgebouwen mag bouwen.
Aan de voorzijde en openbaar toegankelijk gebied
blijft de regelgeving bijna onveranderd. Evenals
voor bouwwerken in openbare zijtuinen, in beschermd dorpsgezicht en Rijks- of gemeentelijke
monumenten.
Wees voorbereid!
Dit is een kleine opsomming van de veranderende
regelgeving. Wat u precies mag en kunt is
afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse,
bijvoorbeeld hoe uw woning gelegen is ten
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18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten
en Waterschap
Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en het Waterschap. Dat betekent dus twee
keer stemmen op 1 dag.
Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar
gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de
provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de
provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.
De waterschapsverkiezingen worden dit jaar voor het eerst door de gemeente georganiseerd.
Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de
waterhuishouding regelt. In Beek worden de verkiezingen georganiseerd voor Waterschap Roer
en Overmaas.
Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de praktische gang van zaken bij het stemmen. Meer informatie
vindt u ook op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen.
Stempas
Kiesgerechtigden ontvangen voor beide verkiezingen een
aparte stempas. Voor de Provinciale Staten moet u de Nederlandse nationaliteit bezitten. Voor het waterschap is er
geen nationaliteitsvereiste (alle nationaliteiten toegestaan).
Mede afhankelijk van uw nationaliteit kan het dus zijn dat u
alleen een stempas ontvangt voor de verkiezingen van het
waterschap of voor die van provinciale staten.
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas.
Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 3 maart
krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.
Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben
dan kunt u, uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 tot 12.00 uur,
een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs
tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U kunt ook digitaal
een nieuwe stempas aanvragen via de website www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. U heeft hiervoor uw DigiD-inloggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 13 maart
2015. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan
kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas.
Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren
met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen
zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de
verkiezingen voor de leden van de provinciale staten en de
leden van het algemeen bestuur van het waterschap mag u
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een identiteitsbewijs gebruiken dat op 18 maart 2015 (de
dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag
dus een identiteitsbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot
19 maart 2010”, óf later.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt
u zich bij 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 (zie ook het
hoofdstuk ‘Machtigen’). Dat kan tot en met uiterlijk
13 maart 2015 bij de afdeling Publiekszaken.
Een ander voor u laten stemmen
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 achterzijde van de stempas
kunt u een onderhandse volmacht 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/onderhandse volmacht geeft ook (een kopie
van) uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus
ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Beek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor
de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. De hiervoor benodigde formulieren
(model L8) kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of downloaden op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
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vrijdag 13 maart 2015 door de gemeente zijn ontvangen.
De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en
hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan
de voorzitter van het stembureau te laten zien.
Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente binnen dezelfde provincie of
hetzelfde waterschap wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door
met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u
dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de
provincie Limburg. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig
stemlokaal binnen het werkgebied van waterschap Roer
en Overmaas. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet
dezelfde als van het waterschap. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk dinsdag 17 maart
2015 tot 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K6) kunt u
afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of
downloaden op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2015
door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u
bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.
Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijk te maken, kunt u in elk
stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek
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

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor
mindervaliden.
De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in
bovengenoemde stemlokalen plaats.
Op de kandidatenlijst, die in de week van 2 maart huis-aanhuis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen.
Meer informatie over het stemmen vindt u op
www.verkiezingen2015.nl,
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen
of via de afdeling Publiekszaken, bereikbaar op
telefoonnummer 046 – 43 89 222.

Bloemlezing dorpsvisies
Zoals u wellicht heeft gelezen in de Nuutsbaeker van december jl. is de gemeente gestart met het
opstellen van dorpsvisies. In januari zijn hiervoor 136 interviews afgenomen en de verslagen
van deze interviews zijn verwerkt in een zogenaamde ‘bloemlezing’. Van 9 tot en met 20 maart
kunt u reageren op deze bloemlezing.
Dorpsvisie
Een dorpsvisie geeft het kader voor het ontwikkelen van
ingrepen, initiatieven en activiteiten door de in het dorp
actieve organisaties voor de komende jaren. Met als doel
de dorpskernen leefbaar en vitaal te houden.
Geef uw reactie op de Bloemlezing
De in de interviews beschreven ontwikkelingen, problemen
en oplossingen zijn per kern geordend naar thema. Denk
hierbij aan zorg, wonen, sport, verkeer en veiligheid en
vele andere thema’s.

Vanaf 9 maart kunt u de concept Bloemlezing vinden op
www.gemeentebeek.nl/dorpsvisies.
Geef uw reactie uiterlijk 20 maart door via
info@gemeentebeek.nl.
Meer informatie
U kunt het proces volgen op www.gemeentebeek.nl/dorpsvisies. Ook zullen we via de infopagina’s in de Nuutsbaeker
regelmatig aandacht schenken aan de voortgang. Voor
vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met
Rhea Reints, info@gemeentebeek.nl, 046 – 43 89 222.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.
Sportintegratiedag 2015
Tweede Pinksterdag is het weer zo ver. Dan organiseert
VV Caesar ism gemeente Beek de Sportintegratiedag.
Deze sportdag voor mensen met een beperking wordt
gehouden op Sportlandgoed De Haamen. Diverse
sportverenigingen zullen een activiteit verzorgen
tijdens deze sportdag. Te denken valt aan handbal,
voetbal, badminton, karate, ateltiek, nordic walking,
tennis en handboogschieten.
Fittest 55+
Donderdag 15 januari jl was er in het gemeenschapshuis van Neerbeek van alles te beleven op
het gebied van bewegen en gezondheid. Diverse
partners waren aanwezig op de beweegmarkt voor
het geven van informatie. Er kon meegedaan
worden aan workshops Tai Chi, sport en spel en
valpreventie. En deelnemers aan de fittest genoten
na afloop van een verse smootie.

Was u niet in de gelegenheid om naar de
beweegmarkt te komen. Maar wilt u uw fitheid
alsnog gratis laten testen door studenten van
Fontys Sporthogeschool? Maak dan een
afspraak met een van de studenten van het
project Gezellig en Actief. Na een intake en
een fittest bekijken ze graag samen met u de
mogelijkheden om te (gaan) bewegen. En als
u hierin wat extra ondersteuning wenst kan
een student u hierin een aantal weken
begeleiden.
Informatie en aanmelden via Fontys
Sporthogeschool. Telefoon 06 - 22 27 83 54
of email m.vanwaveren@fontys.nl

Een totaal overzicht
van het sport- en
beweegaanbod voor
mensen met én
zonder beperking
is te vinden op
www.dehaamen.nl.
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Contactpersonen:
Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen
Vivian Boesten-Dijkstra, verenigingsconsulent Gemeente Beek
Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
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Gewijzigde openingstijden rond Carnaval
Op maandag 16 en dinsdag 17 februari is het
gemeentehuis gesloten. Voor geboorte- en
overlijdensaangiftes geldt er een beperkte
openstelling op dinsdag 17 februari van
10.00 tot 11.00 uur. Telefonisch kunt u op
bovenstaande tijd terecht op telefoonnummer
046 – 43 89 224.

Op woensdag 18 februari 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 woensdag 18 februari open van 15.00 uur tot
17.00 uur.

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

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Paardenverzorgers
Verzorgen van tweede kans paarden die wegens gedrag
of fysieke problemen afgedankt zijn en bij Paard in Nood
een tweede kans hebben gekregen. Werkzaamheden:
stallen en weilanden mesten, hoeven krabben, poetsen
paarden, vegen, eventueel aan de hand trainen/aandacht
geven, afhankelijk van ervaring. We zoeken zowel ervaren als onervaren mensen. (Vac.34439)
• Bewegings minded vrijwilliger
Heb je een sportieve instelling? Werk je graag in een
groepje, stimuleer je graag anderen om te bewegen?
SGL zoekt vrijwilligers met bovengenoemde kwaliteiten.
In januari 2015 start SGL in De Haamen met de dagopvang van jong dementerende mensen. M.n. voor hen is
bewegen zeer belangrijk. (Vac.34197)
• Vrijwilliger maaltijdvoorziening Dagverzorging
De (warme) maaltijd is voor de deelnemers aan de
dagverzorging een belangrijk moment van de dag. Het is
een moment waarop in samenzijn met anderen gegeten

wordt. Het is dan ook belangrijk dat er een prettige sfeer
is tijdens het eten. (Vac. 33514)
• Voorzitter Zonnebloem Beek
Het managen van het bestuur en het onderhouden van
contacten met vrijwilligers. Goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. (Vac.33234)
• Creatieve vrijwilligers
Ben je graag creatief bezig en vind je het geweldig om
met mensen om te gaan, dan zijn wij naar jou op zoek. Je
werkt steeds met andere vrijwilligers samen. Creatief met
mensen bezig zijn, zelf iets organiseren, helpende hand
bieden en vooral een goed, luisterend oor bieden.
(Vac.32523)
Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
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
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