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Met deze uitgave is niet alleen een nieuw jaar 
begonnen, maar ook de 40ste jaargang van de
Nuutsbaeker. 
Door de jaren heen zijn er heel wat zaken de
revue gepasseerd. Ontwikkelingen op vele 
gebieden. U vindt een terugblik telkens in de rubriek 
’30 jaar geleden’, waar u ook in deze uitgave weer een interessant 
gegeven in vindt met betrekking tot het oprichten van ‘Stichting
Nuutsbaeker’. Hierdoor werden bestuurlijke en redactionele zaken uit
elkaar gehaald, maar in goed overleg samen voortgezet.

In deze nummer 1 van de 40ste jaargang zijn weer naast interessante
terugblikken van geslaagde activiteiten uitnodigende artikelen die
veelbelovende evenementen beschreven. 
Het eerst wordt uw aandacht gevraagd voor de komende carnavals-
activiteiten, maar u ziet dat er door het hele jaar veel gevarieerde 
acties ondernomen worden. 

De burgemeester spreekt in zijn column over ‘Het jaar van de waarheid’
en geeft daar enkele belangrijke items duidelijk aan. 
Ook hier weer een variatie aan onderwerpen die allen verschillend 
beleefd kunnen worden.

Namens de redactie wens ik u weer allen veel plezier met deze editie en
succes met alles wat u onderneemt.  

Wiel Heijnen, eindredactie
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Op zoek naar uw voorouders
Voor veel mensen een fascinerende bezigheid: het speuren naar sporen van hun
familie. Met de cursus Uw stamboom op de pc leert u in een drietal bijeenkom-
sten van elk twee uur hoe u de computer kunt gebruiken voor het verzamelen van
informatie over personen voor uw stamboomonderzoek en hoe u deze gegevens
kunt ordenen en beheren met het gratis programma ALDFAER. Naast de verdie-
ping van de mogelijkheden van ALDFAER komt ook het zoeken naar gegevens in
de verschillende digitale archieven (via internet) aan de orde.

De cursus begint op vrijdagmorgen 10 januari 2014 vanaf 10:00, 
locatie is Computer Doe- en Leercentrum, Molenstraat 158 te Beek. 
De kosten zijn € 35, - (incl. lesmateriaal).

Bij het Computer Doe- en Leercentrum kunt u ook terecht voor andere cursussen
zoals Open Office voor het actuele lespakket en workshops kijk op onze website
www.cdl-beek.nl

Voor inlichten bel 06 18643916 of e-mail planning1.cdl.piw@gmail.com
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Als de kerstdagen voorbij
zijn en het nieuwe jaar weer
is begonnen,  barst de car-
naval weer in alle hevigheid
los.

Zaterdag 1 februari 2014
organiseert Fanfare St.
Antonius haar sensationele
en spraakmakende Kwatsje
bal.  De naam carnavalcon-
cert dekte niet meer hele-
maal de lading. Omdat kol-
deriek de boventoon voert
hebben we het carnavals-
concert omgedoopt in Kwatsje bal.

De organisatie steekt al sinds juni de
hoofden bij elkaar om de plannen te
smeden en optredens te bedenken . Het
thema is bedacht, de auteurs zijn bena-
derd en de muziek is uitgezocht. 

Vele Genhoutse artiesten laten onver-
wachte “talenten” zien tijdens een mix
van kolderiek, zang, dans en muziek.
Kortom altijd weer een avond plezier
voor jong en oud. 

Iedereen is al druk aan het oefenen om
weer iets geweldigs op de b�hne te

brengen en de fanfare oefent
hard aan de muziek. Een ac-
tueel thema zorgt elk jaar
weer voor de samenhang.
Wat het thema dit jaar zal
zijn, blijft nog even een mys-
terie, maar het wordt net als
andere jaren een avond vol
muziek, humor en plezier. 

Dit jaar vindt het Kwatsje Bal
plaats op 1 februari  2013 in
Café-zaal Vroemen aan de
Hubertusstraat  14, Genhout.  

De entreeprijs bedraagt slechts zes
euro.      

De voorverkoop start begin januari bij
Café-zaal Vroemen  tel.  046-4371463
en Familie Feron tel. 046-4378809.
Wees er snel bij om teleurstelling te
voorkomen. 

Verdere informatie zult u de komende
tijd vinden op onze site:  
www.fanfare-genhout.nl 

Fanfare st. Antonius Genhout

KWATSJE BAL (voorheen carnavalsconcert)
Fanfare st. Antonius Genhout            
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Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

Hallo, wij zijn de opleidingsklas van BBB-NDB en willen u graag iets vertellen

Even voorstellen

Wij - Dennis, Kenny, Wendy, Roger,
Dave, Sebastiaan, Errol, Tim en
Marcel - zijn na de verkiezingen
van 2010 elke 6 weken bij elkaar
geweest onder leiding van onze
wethouder Thijs van Es. 

Het doel van onze bijeenkomsten
was inzicht krijgen in de Beekse
politiek. Vanuit het (politieke) 
verleden hebben we gekeken naar
de toekomst van Beek, wetend dat
we niet op een eiland wonen en
dat we vooral rekening moeten
houden met de gevolgen van de
huidige landelijke politiek. 
Een politiek van bezuinigingen en
toenemende verantwoordelijkheid
voor de gemeente. 
In een maatschappij waar de drie
decentralisatie wetten (participatie,
jeugd en functie begeleiding
WMO) zorgen voor een grote 
verandering in het sociale domein.
En waar het uitgangspunt is het
versterken van de eigen kracht van
burgers met, indien nodig, onder-
steuning.

Onze ambitie

Sommigen van ons dragen al politieke verantwoordelijkheid als 
commissielid  (Dennis, Kenny, Wendy, Roger, Dave en Sebastiaan) anderen
zijn betrekkelijk nieuw (Marcel, Errol en Tim). Wij werken allemaal.
Beroepsmatig zijn we bezig op het gebied van wonen, welzijn, zorg, 
onderwijs, veiligheid en het regionale arbeidsmarktbeleid.

We weten dat het gemeentebestuur een buitengewoon zware opdracht
krijgt. Daarom moeten we schouder aan schouder staan om met elkaar
de gestelde opgaves te realiseren. Dat besef heeft ertoe geleid dat we,
samen met onze wethouders en raadsleden de volgende ambitie hebben
geformuleerd:

Wij  kiezen niet voor competitie maar voor samen verder en vernieuwen
in vertrouwen. We willen slim verbinden, gericht op het bereiken van
resultaten. Nemen u, inwoners van Beek, serieus. Gaan uit van elkaars
kracht en zetten onze individuele kracht en energie gezamenlijk in om
de eigen kracht van mensen te vergroten. Dat doen we vooral door de
deuren naar elkaar open te zetten en het netwerk rondom mensen in
buurten en wijken te versterken. 

Om onze ambitie te realiseren willen wij Samen verder
Steun ons en ga stemmen. Stem lokaal, stem BBB-NDB.

Bedankt!

v.l.n.r.: Roger Cuypers, Kenny Hanssen, Tim Gijzen, Errol Ramsche,
Wendy Montulet, Sebastiaan Franssen, Dave Pepels, Dennis van Es 

en Marcel Meurkens. 

Opleidingsklas BBB-NDB 2010 – 2014.
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Begin

Op 25 oktober 1875 meldden zich in de
late vooravond aan de huisdeur van bur-
gemeester Johannes Lambertus Lem-
mens, gelegen aan de toenmalige Kerk-
straat (thans Achter de Beek) een viertal
vrouwelijke religieuzen uit het verre
Schweich bij Trier in Duitsland.

Verdreven door de zogenaamde Kultur-
kampf, ontwikkeld door de regering
Bismarck, zochten zij in Beek een nieu-
we vestigingsplaats voor de jonge in
1867 te Schweich gestichte Con-
gregatie. Ook de stichteres, Moeder
Alphonsa, in de wereld Elisabeth Kuborn
genaamd, bevond zich onder de ge-
vluchte zusters.

Via relaties hadden ze een aantal maan-
den daarvoor het huis van leerlooier Cox
in de Molenstraat gekocht. 25 oktober
1875: stichting van een nieuwe klooster-
gemeenschap in Beek.

Aldus het begin van de Inleiding, opge-
nomen in de brochure ‘1903 St.
Josephschool Beek 1978, drie
kwart eeuw katholiek onderwijs
in Beek’ door Jacques M.G.
Aussems en Paul G.H.
Mennens. In het verdere verloop
van deze Inleiding wordt gerept
over de zeer moeizame worste-
ling  voor het bestaan, de aan-
zetten om door dienstverlening
aan de bevolking mede hierin
verandering te brengen, o.m. de
opname al in 1876 van een hulp-
behoevende man ter verpleging
in het klooster. 
Het werd de aanzet voor het
thans nog bestaande verzor-
gingscentrum Franciscus. 

Het voert te ver in dit kader om
alle activiteiten de revue te laten
passeren. We stippen slechts
aan: de zieke- en dodewake, het
vervaardigen van paramenten
voor de eredienst, het openen
van een bewaarschool   en een
naaischool.

Jammer dat het initiatief van Moeder
Alphonsa tot de stichting van een zie-
kenhuis in Beek, mede door het advies
van burgemeester Lemmens, geen
doorgang kon vinden. Ze werd genood-
zaakt om elders ontplooi te vinden voor
haar zusters en zo kwam Valkenburg in
zicht, waar betere vooruitzichten be-
stonden voor het levensonderhoud van
de zusters. Het klooster in Beek werd op
1 april 1883 opgeheven. Ze behielden
echter wel alle bezittingen in Beek en
dat kwam goed uit want de nieuwe bur-
gemeester van Beek Joseph Hubertus
Lemmens zag meteen de consequenties
van dit vertrek en haalde de zusters over
om in 1888 het eerder begonnen werk in
Beek met voortvarendheid voort te zet-
ten. En vanaf dat moment zijn de
Franciscanessen van de H. Joseph con-
tinue in Beek actief gebleven tot dit mo-
ment in de persoon van zuster Henriëtte.

1975 viering eeuwfeest verblijf in Beek

Het Evenementen-Service Komitee Beek
nam in 1975 het initiatief om te komen

tot een waardige viering van het 100-
jarig verblijf van de Franciscanessen in
Beek. In overleg met de zusters werd
besloten om de feestelijkheden te con-
centreren in de week van 24 tot en met
31 augustus. In De Nuutsbaeker van juli
1975 (1e jg nr. 11 p. 1-2) staat het feest-
programma vermeld en worden de in-
woners opgeroepen om bij de vele ma-
nifestaties aanwezig te zijn.
Verenigingen uit de hele toenmalige ge-
meente Beek droegen hun steentje bij.
Het werd een superfeest met o.m. een
pontificale eucharistieviering in de St.-
Martinuskerk met als voorganger mgr.dr.
J.M. Gijsen, een lunch voor de zusters
en genodigden in het Asta Cultuur-
centrum, elke dag optredens door ver-
enigingen  in een rond het klooster aan
de Maastrichterlaan en met als afsluiting
weer een H. Mis in de kloosterkapel
m.m.v. Mannenkoor Beeker Liedertafel. 

Er werd ook een inzamelingsactie ge-
houden voor het jubileumgeschenk voor
de zusters. Deze bracht het magnifieke
bedrag op van f. 5.062,56, zoals geme-
moreerd werd in De Nuutsbaeker van
augustus1975 (1e jg nr. 12 p. 8). Over de
besteding van dit geld zou later terugge-
komen worden.

En dat gebeurde al in de volgende editie
van het blad (september 1975, 2e jg nr. 1
p. 10-11) samen met een uitvoerige te-
rugblik op het gehouden feestprogram-
ma.  Door oud-notaris Imkamp werd op

verzoek van het Evenementen-
Service Komitee namens de
hele bevolking van Beek aan
de zusters aangeboden een le-
vensgroot bronzen beeld, voor-
stellende een moeder met
kind. Het beeld werd ca. twin-
tig jaren eerder door de Beeker
beeldhouwer Arthur Spronken
in gips ontworpen en hij stelde
het ontwerp gratis ter beschik-
king evenals het verzorgen van
de afwerking van het ruw in
brons gegoten beeld. De ge-
smede zetel waarop de moe-
der plaats neemt, is, naar het
ontwerp van Spronken, ver-
vaardigd door Tony Pisters uit
Neerbeek.

De zusters waren echt onder
de indruk van deze hoofse hul-
diging en dit bracht overste
zuster Bartholomea (+ 2009)
tot de mededeling, dat zij in
overleg met haar provinciale
overste kon toezeggen, dat de

Inleiding

Met de stille trom is in oktober 2013 het kleine kloosterconvent van de
Congregatie der Franciscanessen van de H. Joseph, gevestigd aan de Heirstraat
te Beek opgeheven. Alleen zuster Henriëtte zal vanuit haar appartement elders in
Beek  de religieuze dienstverlening aan parochie en gemeenschap nog enige tijd
voortzetten. Omdat deze Congregatie voor de gemeente Beek van buitengewoon
belang is geweest past mijns inziens een korte terugblik op het werk, dat de zus-
ters hier verricht hebben met daaraan toegevoegd een oprecht ‘Dank je Wel’. 

Afscheid van de Franciscanessen van de H. Jospeh te Beek

Beek, 2 februari 2010. Jacques Aussems
(n.a.v. het 135-jarig verblijf van de Zusters Franciscanessen

van de H. Joseph in Beek)
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kloostervestiging in Beek zo nodig als
laatste gesloten zal worden van alle de-
pendances van de congregatie in
Nederland. Dit als dankbaarheid voor
het welkom, dat de stichteres Moeder
Alphonsa in 1875 van de inwoners van
Beek ontvangen had.

Na een eeuw en dan?

Al vrij vlot na de eeuwfeestviering van
1975 werd duidelijk, dat drastische ver-
anderingen op komst waren. De zusters
droegen geleidelijk  de organisatie van
het verzorgingshuis over aan een stich-
ting, waarvan het bestuur werd gevormd
door leken. 

Al in De Nuutsbaeker van december
1975 (2e jg nr. 4 p. 13) werd een teke-
ning getoond van een rigoureuze uitbrei-
ding van het verzorgingshuis aan de

zijde Molenstraat . Hiervoor werden be-
staande opstallen o.m. de oude bewaar-
school en het oud-vrouwenhuis ge-
sloopt. Later werd ook aan de overzijde
de eerder vermelde en in 1903 gebouw-
de St.-Josephschool, het oude klooster
van 1875 (oud mannenhuis), de boerde-
rij en de Gerardus Majellaschool voor
vglo gesloopt om plaats te maken voor
de nieuwbouw van een 50-tal zoge-
naamde aanleunwoningen.

De zusters zelf verlieten het klooster om
een klein convent te vormen in het aan
de gemeente in eigendom toebehoren-
de woonhuis in de Van Sonsbeecklaan,
alwaar in de aanbouw de Interge-
meentelijke Sociale Dienst gehuisvest
was. Met medewerking van de gemeen-
te werd aan het huis een kleine kapel
aangebouwd. Later toen de Sociale
Dienst onderdak vond in het vergrote

gemeentehuis moesten ook de zusters
het pand verlaten en vonden in de voor-
malige dienstwoning van de postdirec-
teur in de Van Sonsbeecklaan een nieuw
onderkomen.

Toen ook deze huurwoning gesloopt zou
gaan  worden, weken de zusters tenslot-
te uit naar de voormalige directiewoning
van EBAD aan de Heirstraat. Ze kochten
deze grote woning en hier kwam dus in
oktober 2013 een einde aan het steeds
kleiner wordende convent. De toezeg-
ging van zuster Bartholomea heeft dus
38 jaar stand gehouden. Twee zusters
waaronder de uit Genhout geboortige
zuster Gerardine Frissen (85)  verhuis-
den naar het St.-Josephklooster aan de
Kloosterweg te Valkenburg, alwaar ook
nog de eveneens uit Genhout afkomsti-
ge zuster Wilhelmina Henssen (77) ver-
blijft. Dit zijn de enige nog in leven zijnde
zusters (van tien in totaal),  die in de ge-
meente Beek geboren zijn. 

In het klooster aan de Heirstraat werd in
2000 bescheiden het 125-jarig verblijf
van de zusters in Beek herdacht. Weer
was het Evenementen-Service Komitee
Beek dat hier het voortouw nam en wel
in nauwe samenwerking met de
Buurtvereniging Blok 76. Meerdere ver-
enigingen brachten rond het versierde
kloostertje een serenade. 

Het 135-jarig verblijf werd niet meer ex-
tern gevierd. Schrijver dezes bezorgde
de zusters een chronogram (tijdvers),
waarin dit feit werd vastgelegd en speci-
aal voor deze terugblik stelde hij een
chronogram samen, waarin de zusters
vanuit Valkenburg aan de inwoners van
Beek vaarwel zeggen.

Zusters, met Gods zegen gaat het U
wel!

Jacques Aussems

KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

Chronogram (tijdvers) naar aanleiding van het opheffen van het kloosterconvent der
Franciscanessen van de H. Joseph te Beek in oktober 2013.

Jacques Aussems                                                                                                                              
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Eerder dit jaar werden de 
2 succesvolle openings-
shows ‘Vocalchord in con-
cert’ met de cultuurprijs
van Beek onderscheiden. 
Het eerstvolgende concert
zal plaatsvinden op 8 fe-
bruari 2014 in Leuven. 
Het bijzondere van dit con-
cert is dat de opbrengst
bestemd is voor het reali-
seren van dromen van kin-
deren die door een handi-
cap of hun psychosociale
omstandigheden een
steuntje in de rug kunnen
gebruiken. 
Wilt u meegenieten van dit
prachtige concert en 
tegelijkertijd dit doel steu-
nen? Stap dan op de bus
die speciaal voor u pendelt
tussen Beek en Leuven

Meer informatie over het
concert op 8 februari:
kaarten en busreis

Eigen arrangementen, afwis-
selend repertoire, een licht-
show en grote videoscher-
men ‘en professionele dans
vormen de ingrediënten voor
een onvergetelijk optreden.
Bekende nummers als
Barcelona, Amigos Para
Siempre, My Way en
Halleluja passeren de revue.
Maar ook kunt u volop genieten van musical- of operastukken
als Somewhere en Nessun Dorma. Kaarten zijn beschikbaar
voor 15 euro (eigen vervoer) of 30 euro (inclusief busreis).

Gelieve de busreis te
reserveren vóór 26 ja-
nuari 2014, dit i.v.m.
het aantal beschikba-
re plaatsen. Heeft u
interesse dan kunt u
de kaarten voor het
concert en de busreis 
bestellen bij: 
Pascal Pittie 
06- 13 49 6554, of
een mailtje sturen
naar 
info@vocalchord.nl. 

Over Vocalchord

Vocalchord wordt ge-
vormd door Daphne
Ramakers (sopraan),
Lien Haegeman
(mezzo-sopraan), Rob
Meijers (counter-
tenor) en Pascal Pittie
(tenor).
Voor meer informatie
kunt u terecht op
www.vocalchord.nl.

Over het doel dat
wordt gesteund

In samenwerking met
‘de draad van
Ariadne’ worden met
de opbrengst 2 
projecten gesteund. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.draadvanariadne.be

Vocalchord: vier operazangers die in een verrassende
en gevarieerde show 
Klassiek met Pop verbinden

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Voor de kennismaking met het bestuur
begaf ik mij naar het Awt Patronaat. In
zaal 2 zou ik hen ontmoeten. Ik klopte
op de deur en deed voorzichtig open.
Twee heren en vier dames. Ik moest
haast wel verkeerd zitten. Ik verwachte
een aantal heren en geen dames. Toch
bleek ik aan het goeie adres te zijn. De
twee heren waren Marcel Brandts, be-
stuurslid van Mannenkoor Beeker
Liedertafel en Erick van Dorst, lid van
het bestuur van Stichting Steun en
Faciliteitenfonds MBL. Eén dame, Sonja
van de Kleut, bleek lid te zijn van de PR-
cie . De overige dames behoorden niet
tot het bestuur en namen kort daarna af-
scheid. Even later schoven de voorzitter,
Luc Dupuits en de vice-voorzitter André
Verwer aan. 

Daar zat ik dan. Opgegroeid met muziek
van o.a. Led Zeppelin, Jimi Hendrix en
Clapton, Ten Years After en Manfred
Mann diende ik een overstap te maken
van de muziek uit de jaren 60 naar het
klassieke genre van Mannenkoor Beeker
Liedertafel. Welke vragen kon ik stellen
aan dit  grijze, klassieke, conventionele
Mannenkoor? 
Onder het genot van een kopje koffie
werd ik welkom geheten. Al snel bleek

dat mijn enigszins vooringenomen me-
ning, grijze saaie Heren, niet helemaal
met de werkelijkheid klopte.
Vernieuwing en verjonging bleek een
van de speerpunten van het bestuur
(trouwens ook allen zingende koorleden
m.u.v. de aanwezige dame) en het koor. 
‘Wij willen vasthouden aan de klassieke
traditie. Maar daarnáást kijken we naar
de toekomst. We leven in de 21e eeuw
en om te overleven moeten we ons aan-
passen. Ons imago (grijs en conventio-
neel) is niet van deze tijd. Aan het pro-
gramma zijn lichtere zangstukken
toegevoegd zonder onze kwaliteit te ver-
liezen. Nieuwe jonge aanwas is van harte
welkom.  Het wordt tijd dat bad en
douche zangers instromen in ons koor.
Men moet niet bang zijn om te zingen.
De hoge kwaliteit van het koor schrikt
wellicht af, maar er worden genoeg mo-
gelijkheden geboden om vocaal bij te
scholen. Gezelligheid, vriendschap,
kwaliteit en enthousiasme zijn de sleutel-
woorden binnen het koor’.

Een stukje geschiedenis.

In 1809 bracht Carl Friedrich Zelter
(Duits componist, muziekleraar en diri-
gent) in Berlijn een gezelschap van 24

mannen bijeen. Het betrof vrienden van
hem, die allen hetzij componist, zanger
of dichter waren. Zelter gaf deze vereni-
ging de naam Liedertafel, overeenkom-
stig met de tafelronde uit de Arthur-
sage.
Het doel van de bijeenkomsten was
enerzijds de gezelligheid, anderzijds het
gezamenlijk zingen als mannenkoor van
bestaande en door de leden nieuw ge-
schreven composities.
Het idee van de Liedertafel kreeg navol-
ging in vele landen en leidde tot een uit-
gebreide amateur mannenkoorcultuur
(Wikipedia).
Zo ook in Beek. En dan spreken we over
het jaar 1889.  Om precies te zijn op 05
oktober 1889 was de  oprichting van
Mannenkoor Beeker Liedertafel een
feit. In 1911 neemt het koor voor de eer-
ste keer deel aan een internationaal
concours met als resultaat een 1e prijs
in de derde afdeling. Dit smaakte na-
tuurlijk naar meer.

In de daarop volgende jaren won het
koor prijzen in de tweede afdeling en in
1937 de 1e prijs en ereprijs in de eerste
afdeling. In de oorlogsjaren moest het
koor een adempauze houden zo blijkt uit
de notulen van 25 april 1942.
“Tengevolge van verplichte aansluiting
bij de cultuurkamer besluit men tot stop-
zetting van repetities en vergaderingen,
in afwachting van betere tijden”.
Na de oorlog werd de draad weer opge-
pakt en dat resulteert dit jaar in een jubi-
leum van 125 jaar Mannenkoor Beeker
Liedertafel.
Het Mannenkoor bestaat uit 45 zingen-
de leden variërend in de leeftijd van
begin 40 tot eind 70.
De leden komen niet alléén uit Beek,
maar ook uit Maastricht, Sittard-Geleen,
Schinnen, Stein en Ulestraten. 
Ik vroeg hen wat hen onderscheidt van
andere kerkkoren. Het Mannenkoor is
echter geen kerkkoor en ook in het ver-
leden nooit een kerkkoor geweest.
Hetgeen niet wegneemt dat ze graag in

Van Classic Rock naar d

1919
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een kerk zingen vanwege de akoestiek.
Het repertoire van het koor is heel divers
van componisten als Debussy tot
Leonard Cohen en van werken van
Schubert tot Les Miserables.
Vroeger was het vooral te doen om de
inhoud van het glas dat na een repetitie
werd geschonken. Maar tegenwoordig
is het een hechte vriendenkring en is er
hard gewerkt om het huidige niveau te
bereiken door o.a. koorscholing, vocal-
coaching en workshops. Dit onder lei-
ding van de huidige dirigent Dion Ritter.
Dat de muzikale lat hoog ligt mag blijken
uit het feit dat de Beeker Liedertafel in
2005 werd uitgeroepen tot Nederlands
beste Mannenkoor van het jaar. 

In 2013 heeft het koor niet voor niets
deelgenomen aan het Nationaal
Concours voor Mannenkoren ter gele-
genheid van het 160-jarig bestaan van
de KNZV (Koninklijk Nederlands
Verbond van Zangverenigingen) met als
voorlopig resultaat de derde plaats qua
aantal punten van alle deelnemende
koren (80). Door dit resultaat heeft het
koor zich geplaatst voor de finale op 26
april 2014 te Zwolle. 
Om dan nog maar niet te spreken over
de reizen naar Wenen, Callela de Mar,
Boedapest, St. Johann in Oostenrijk,
Praag, Slovenië, Weimar, Leipzig en
Dresden.   
Daarnaast moet er natuurlijk ook geld in
het laatje komen en laten de mannen
zich regelmatig in het Beekse zien. Zo
zorgt het koor ieder jaar weer voor de
Kelder/zoldermarkt en om de twee jaar
voor het Diner-Chantant in het Asta. Bij
activiteiten en bij concoursen worden ze
ondersteund door het Dames comité.

Dit jaar bestaat het Mannenkoor 125
jaar. Het programma voor dit feestjaar
wordt nog bekend gemaakt, maar ik
mocht wel al verklappen dat er op 16
maart a.s. een jubileumconcert met
Beekse talenten zal plaatsvinden. Hierbij
geven ze Beekse toppers (bijv. toneel of
dichtkunst of instrumentaal) de kans om
te schitteren. Vandaar de naam
Diamanten concert. Naast  Claudia
Couwenbergh, Heidi Klinkers-Pittie,
Floor Thissen, Rob Meyers en Manon
Meijs zal Rick Schmitz van de gelijkna-
mige dansschool ten tonele verschijnen.
De bedoeling is om hier een terugkerend
evenement van te maken om Beek op
de kaart te zetten.

Op 01 november is hét Gala jubileum
concert met Guido Dieteren en Wendy
Kokkelkoren en een deel van het orkest

van Guidos Orchestra.
En natuurlijk niet te vergeten de finale
van het Nationaal Concours in Zwolle op
26 april aanstaande.

Na een gezellige kennismakingsavond
kwam ik tot de volgende conclusie
ten aanzien van mijn vooringenomen
mening over Mannenkoor Beeker
Liedertafel:
Grijs? Sommigen! 
Ouderwets? Helemaal niet! 
Conventioneel? Ook niet! 
Saai? Geenszins!
Gezellig? Zeker weten!
Heren? Ja!

Voor meer informatie: 
www.beekerliedertafel.nl

Mannenkoor Beeker Liedertafel is ook te
volgen op facebook

Sylvie Gulikers
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr. 5 (januari)  1984

….. Deze Nuutsbaeker gonst van vernieuwing. 
Het logo van deze editie verwijst al naar
het nieuwe jasje dat de Nuutsbaeker krijgt
aangemeten.
Dit eerste nummer in het nieuwe jaar 1984 is meteen een
nieuwe start voor een enigermate afgeslankte
Nuutsbaeker. Enerzijds door de beperkte financiële mid-
delen, en anderzijds de zorg van de redactie om toch een
lezenswaardig blad aan te kunnen bieden.
Het uitgangspunt is nog steeds om informatie aan onze
Beekse gemeenschap te verstrekken die nog niet in de
regionale bladen heeft gestaan. Dat betekent vaak een
heroverweging van de aangeboden kopie.
Ook van gemeentewege wordt alle moeite gedaan om in
de haar ter beschikking staande pagina’s lezenswaardige
informatie aan te bieden.

….. Een tweede punt van vernieuwing is de oprichting van
een “Stichting Nuutsbaeker”.
Geboren uit een initiatief van de redactie die van mening
was dat gezien uit rechtskundig en controlerend oogpunt
een nuttige taak voor een stichting zou zijn weggelegd.
Het doel van deze stichting is om in samenwerking met
gemeente en redactie een maandblad voor Beek te 
exploiteren en uit te geven.
Hierdoor worden de bestuurlijke activiteiten van de 
redactie overgeheveld, en kan die zich concentreren op
redactionele inhoud van de Nuutsbaeker.

Het nieuwe stichtingsbestuur ziet er als volgt uit.:
Voorzitter dhr. G. Sluys; sekretaris dhr. W.Cals; penning-
meester dhr. H. Eyckelenberg en de leden mevr. L. Mevis-
Knops en dhr. H. Paumen.

….. Maar er is nog meer nieuws. Theo v. Winkel laat ons ge-
nieten met pen en woord van de oude Dorpstraat in de
kom van Beek. Met name de Burg. Janssenstraat nr 44
v/h hoeve Vroemen-Hamers.

….. En er komt een nieuwe scholengemeenschap voor het
LHNO (Lager huishoud en nijverheidsonderwijs) en het
LTO(lager technisch onderwijs). Er wordt dan begonnen
met het LAO (Lager agrarisch onderwijs beter bekend

onder de naam Biologische school).In de bovenbouw
komt dan de afscheiding voor de beroepsgerichte vakken
voor huishoudkunde en textiel en de andere tak voor 
beroepsgerichte vakken gaat richting dierverzorging,
plantverzorging en aanleg en onderhoud tuinen. De naam
van de nieuwe scholengemeenschap is “De Molenberg”.

….. Het verslag van de bekerwedstrijd PSV-Caesar staat uit-
voerig in de Nuutsbaeker. De jongens van Beek hebben
het niet kunnen redden (5-0).En toch moet het in het sta-
dion in Eindhoven een leuke pot  zijn geweest. Al ging
PSV spits Hub Stevens (ja…de echte) wat hard in op kee-
per Eddy Kempener, die een glansrol in het Caesar doel
verrichtte.

….. In het kader van het 15 jarig jubileum gaf “Vocal Instrumen-
talgroup The Questions” een geslaagd concert in ASTA.

….. De Haantjes sportploeg 1983. Proficiat.
….. Het GOB (Gehandicapten Organisatie Beek) overhandig-

de aan de bewoners van “De Dagbeeker” een aangepast
projectiescherm. Door de eigen drumband “De Tromme-
laere” werd het geschenk op uitbundige wijze aanvaard.

….. Frans Ramaekers maakt ons wegwijs in het maaien van
gras. Maar wel met de Zig en/of  Zaesel.

….. W. Janssen, coördinator brugklassen geeft namens de
commissie “Open dag” een uitvoerige visie op het feno-
meen “Waar moet mijn kind naartoe na de lagere school”.

….. Progressief Beek geeft in een paginagrote advertentie aan
waarom zij tegen de gemeentebegroting 1984 stemde.

….. Wist u dat er in 1983 in de gemeente Beek 100 huwelij-
ken zijn gesloten?

….. Het politiehoekje heeft ook wat te melden:
In een slagerij werd de winkelruit ingegooid en een 
hoeveelheid vlees voor 50 gulden gestolen.
Iemand ging in de Miro een paar schoenen passen van
68 gulden, liep de winkel uit en liet de oude schoenen in
de zaak achter.
In 1983 werden in de Miro 10 personen betrapt op het
stelen van goederen.
Een taxichauffeur signaleerde twee knapen die een tele-
fooncel vernielden. Zij konden in een café ingerekend
worden.

Wees waakzaam en tot de volgende maand, 
groetjes Japo.

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
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Op zondag 3 november hebben de majoretten van Irene/Lucia
deelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen in
Maastricht. 

Voorafgaand aan deze kampioenschappen hebben
de meiden maanden lang keihard getraind.  Rolina
Cleuskens, Riella Cleuskens, Joy Janssen, Celine
Rienders, Maaike Eggen en Danee Caanen traden
op als solist. 
Ruby Sanders en Salina Croes traden eerst op als
duo en aangevuld met Celine Rienders, Maaike
Eggen en Danee Caanen ook nog eens als small
team. 

Onder luid gejuich van de grote groep meegereisde suppor-
ters werden van de acht optredens er vijf met de Limburgse
titel beloond. De andere drie optredens werden eveneens
luid toegejuicht maar deze vielen net buiten de prijzen.
Door deze mooie prestatie hebben de Limburgse kampioe-
nen zich geplaatst voor deelname aan de Nederlandse kam-
pioenschappen in Waalwijk. Deze Nederlandse kampioen-
schappen worden gehouden op 14 December. 

Behalve dat de majoretten heel druk bezig waren met voor-
bereiding van de Limburgse kampioenschappen stond er
nog een wedstrijd voor de deur. 
Op zondag 10 november heeft Drumfanfare en Majoretten-
korps Irene/Lucia deelgenomen aan de marswedstrijden in
Nederweert. Ook aan deze wedstrijd zijn maanden van voor-
bereiding voorafgegaan. 
Francois Janssen heeft als tambour-maître samen met
Miranda Sanders ervoor gezorgd dat het marcherend ge-
deelte superstrak en precies gelijk was. 

Elvire Fatzinger heeft als dirigent ervoor ge-
zorgd dat het muziekstuk “Al Garete” klonk als
een klok.
Net als bij de majoretten, moeten maanden van
voorbereiding in vier minuten worden geperst.
Na het optreden heerste een opgelucht en te-
vreden gevoel.  Dan begint het wachten. 
Het optreden werd door de jury beloond met
81,67 punt. Een hele mooie en welverdiende
eerste prijs.  

In Beek aangekomen werden we in een versierd clublokaal
ontvangen door de meegereisde supporters en hebben we
nog een supergezellige avond beleefd.

Irene/Lucia kan terugkijken op twee super geslaagde
zondagen. Wellicht wordt 14 december weer even succesvol.

Namens de leden en het bestuur van Irene/Lucia een
speciaal woord van dank aan alle meegereisde suporters.

Irene/Lucia in 8 dagen tijd twee keer succesvol

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

Brugstraat 3 - Beek
Tel. 046 - 437 07 16
info@klinkerswinkels.nl
www.klinkerswinkels.nl
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Elke derde zondag van de
maand vindt er in de St.
Hubertuskerk in Genhout een
vriendenviering plaats met een
bekend koor uit de regio. In de
afgelopen decembermaand was
het Coda koor uit Heksenberg
op bezoek met een erg sfeervol
programma. 

Aansluitend vindt reeds meer
dan 20 jaar in de december-
maand het vriendtreffen
plaats in het gemeenschapshuis
’t Trefpunt.  De aanwezige vrien-
den worden getrakteerd op kof-
fie en kerstbrood en een interes-
sante presentatie.  
Dit jaar door niemand minder
dan de directeur VVV zuid-lim-
burg, Anya Niewierra. Zij gaf
een uiteenzetting over bezin-
ningstoerisme in Limburg. Zeer
interessant te horen hoe sociale,
religieuze, toeristische en eco-
nomische ontwikkelingen benut
worden in onze regio en hoe be-
zinningstoerisme door veel
partners in de markt uitgedra-
gen kan worden.

Wat willen wij in deze tijd? 
Hoe willen we ons ontspannen?
Waarom is Zuid Limburg hier ui-
termate geschikt voor?  
Het antwoord is eenduidig: omdat wij
uniek zijn en de potentie hebben. 
Na de presentatie werd de bestuurs-
overeenkomst tussen kerkbestuur en
de stichting Centrum voor religieuze
kunst en van het Montfortaanse
Erfgoed, kortweg Sinthubertuskunst-
centrum, ondertekend.
Een bekrachtiging van de samenwer-
king tussen kerkbestuur en kunst-
centrum. 

Ook werden  de vrienden geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen rond
de monumentale en kunstvolle kerk
door de voorzitter van het Kunst-
centrum, Piet Slangen. 
Over de restauratie van het dak, met
uitleg door John Viehoff over de uit-
voeringsfase waarbij bijkomende
problemen aan het licht zijn geko-
men. 

De herinrichting die in aanbeste-
dingsfase verkeert.  De inrichting van
de dagkapel, nu in ontwikkelingsfase
en een mogelijke uitgave van een

boek over de kerk en haar kunst  met
meer dan 20 jaar vriendeninformatie.  
Al met al ontwikkelingen om de kerk in

stand te houden en vei-
lig te stellen voor de
toekomst. Hiervoor zul-
len alle betrokken partij-
en moeten samenwer-
ken, de burgers die
initiatieven aandragen
en uitwerken, organisa-
ties die hierin samen-
werken en overheden
die ondersteunen. Er
vinden reeds veel activi-
teiten plaats om een  en
ander te realiseren; pa-
rochietuinfeest, moun-
tainbiketochten, kerst-
concert. 
Voor mede financiering
van restauratie en in-
richting, zijn er o.a. rond-
leidingen, concerten en
exposities. 
Ook de vrienden dragen
met hun bijdrage een
steentje bij. 
Tot slot eindigt dit vrien-
dentreffen met een
woord van dank aan alle
vrienden door pastoor
van Oss.
Inhoud geven aan een
vorm van bezinnings-
toerisme in deze kunst-
kerk lijkt mij een hele

opgave, maar ook een uitdaging. 

JAPO

Vrienden van de Sint Hubertuskerk

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)

MAAK HET U GEMAKKELIJK MET ONZE
HEERLIJKE KANT EN KLARE MAALTIJDEN
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

Zijn er problemen met uw
afvoeren of uw riolering,

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

geen voorrijkosten.

24 UUR BEREIKBAAR!!
Themu Riooltechniek B.V.

Kapelstraat 38
6191 RG Geverik-Beek

www.THEMU.NL
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Juffrouw Corten en juffrouw Augustus verzorgden in 1961 met veel
inzet blokfluitles aan deze jonge dames. Even een korte pauze voor de
fotograaf en het resultaat laat ons zien dat er heel wat plezier beleefd
werd aan deze lessen. 
Weet u misschien wat van deze beginnende muzikantjes geworden is?
Zijn ze wellicht in de Koninklijke Harmonie terecht gekomen? 
Zo te zien kende Beek toen al passend onderwijs, want op de foto zien
we meisjes van verschillende leeftijdsgroepen en maten.
Wie weet ons meer over deze foto te vertellen?

Reacties kunt u sturen naar de
Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep be-
reikbaar 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.

WIE KENT WIE aflevering 99

Voor de website www.spaubeekonderneemt.nl zijn we op zoek naar
(oude) foto’s van Spaubeekse ondernemers uit het verleden.
Uiteraard waren deze ondernemers de voorlopers van vele huidige
bedrijven in Spaubeek.
Speciaal om de geschiedenis van deze ruim 110 vroegere
Spaubeekse ondernemers voor nu en later levend te houden. Is er
op de website in de Foto box een map aangemaakt met de naam:
Spaubeekse Ondernemers uit het verleden.
Kunt u ons helpen aan de nog ontbrekende foto’s op de site, stuur
een  e-mail naar: info@spaubeekonderneemt.nl en wij nemen con-
tact met u op.

Op de foto: Groentehandelaar Gijs Gabriël

Zoektocht naar foto’s van vroegere Spaubeekse ondernemers
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Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 4375140
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

Het project “Voor Elkaar” van Partners
in Welzijn heeft 100 “minima”-gezinnen 
uit Beek, Schinnen en Stein een mooi

Kerspakket met houdbare 
levensmiddelen kunnen schenken.

De gezinnen zijn binnengekomen via
collega's, collega-organisaties en
mond-tot-mondreclame. Alle cliënten
hebben een inkomensverklaring oid in
moeten leveren.

Een vrijwilligersteam heeft vier maal bij
winkels in BSS gestaan en de klanten
verzocht 1 levensmiddel extra te kopen

tbv dit project. 
Daarnaast zijn er financiële gif-
ten geweest van Jan Linders
Stein en Zij Actief Schinnen. 

AGR Handelsonderneming Stein heeft
30 pakketten beschikbaar gesteld en
basisschool Catharina Labouré heeft
een busje vol levensmiddelen, speel-
goed en kleren verzameld. 
Vele burgers uit de regio hebben levens-
middelen, kleren en speelgoed gedo-
neerd. 
De opbrengst van twee kienactiviteiten
i.s.m. ouderenwerk Spaubeek en oude-
renvereniging St. Gerardus in Meers is
ook ten goede gekomen aan dit project.
Dankzij een hele mooie samenwerking
met "De Grabbelton" hebben we alle
kinderen nog een knuffel en een spel
kunnen geven. 
De Popgroep heeft tenslotte nog een
viertal kerstpakketten die over waren
gedoneerd aan het project.

Al met al een project dat draait op Eigen
Kracht! Burgers voor burgers!

Hulde aan iedereen die dit project weer
heeft doen slagen!

Voor Elkaar doneert 100 kerstpakketten
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De feestdagen zijn voorbij. 
Welkom 2014!

Alle goede daden van 2013 zijn verricht. En dat zijn er meer
dan menigeen denkt. Die talloze, onzichtbare mensen achter
de schermen die zich belangeloos inzetten voor hun 
medemens.

Als vrijwilliger van de Speelgoedbank in Geleen heb ik weer
een paar fantastische staaltjes van onbaatzuchtigheid mee-
gemaakt. Uiteraard chapeau voor de Geleense ondernemers
en particulieren, maar ik wil in dit benkske mijn “eigen” 
prachtige mensen een keer in het zonnetje zetten.

De eerste prachtige mens die ik bedoel, is de Beekse onder-
nemer van het jaar: Guido Veugen. Op zijn fb-pagina stelde
hij een beenham van 5 kilo ter beschikking voor degene met
de meest originele “waarom wil ik hem hebben” opmerking.
Mijn collega, Jeanette, heeft deze beenham voor de Speel-
goedbank gewonnen. Toen Guido belde om een en ander te
regelen, bood hij aan meer dan 5 kilo te geven om ons kerst-
feest nog feestelijker te maken. 

Nog zo’n prachtig mens is Ron Ruijgh van University Games
in Beek. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er nog nooit van
had gehoord, maar nu vergeet ik de naam niet meer. De
Speelgoedbank kreeg naar aanleiding van een TV optreden
bij L1, een spontaan telefoontje. 
Of we speelgoed konden gebruiken! Zo ja, of we met min-
stens 2 auto’s wilden komen. Zo gezegd, zo gedaan. Het was
véél en alles gloednieuw in de verpakking. Onvoorstelbaar!

En dan het Voor Elkaar Project van Partners in Welzijn in
Beek. Elk jaar worden mensen die het nodig hebben, ver-
wend met een heerlijk “eet/hebbedingen”
pakket. Er blijft altijd wel iets over en dat
wordt dan aangeboden aan de Speel-
goedbank. Wederom kwam deze gift als
een extraatje voor onze kids en hun ou-
ders. Ook hier is een welgemeend be-
dankje op zijn plaats.

Jullie zijn allemaal stuk voor stuk kanjers
en namens de Speelgoedbank: 

Zo zie je maar weer dat kleine dingen die uit een goed hart
komen, grote vreugde kunnen brengen in een tijd waarin
steeds meer mensen het moeilijk hebben.

Toch worden goedbedoelde giften niet altijd in dank 
afgenomen. In De Limburger van 7 december j.l. stond een
bijzonder frustrerend artikel. Daarin stond nl. dat het Azc
(Asielzoekerscentrum) in Sweikhuizen, vijftig paar gratis 
splinternieuwe kinderlaarzen afwees, omdat ze “te gevaarlijk”
zouden zijn. 
Ik kan u met een gerust hart vertellen dat het cowboylaarsjes
waren met een klein hakje.
Niks gevaarlijks aan! De gulle gever heeft ze uiteindelijk aan
de Speelgoedbank gegeven en wij waren er wél blij mee!
Ik quote woordvoerder Jan-Willem Anholts van het COA
(Centraal orgaan opvang asielzoekers):
“Maar in de regel zijn mensen als ze aankomen in een Azc al
voorzien van spullen. Want meestal krijgen ze die al 
aangereikt in de grote aanmeldcentra als Ter Apel of Zevenaar.
In de regel zijn we dan ook erg blij met aangeleverde spullen,
maar zetten we ze op transport naar die centra. 
Dat bij meneer nu dat ondankbare gevoel overheerst vind ik
jammer.”
Ondankbare gevoel? 
Ik erger me kapot aan zo’n denigrerende opmerking. 

Hetzelfde gevoel had ik vorig jaar toen een basisschool een
goedbedoelde actie op touw zette en speelgoed en houdbaar
voedsel aan een voedselbank aanbood. Ook die gave werd
geweigerd, want “alleen met grote partijen” konden zij iets
doen. Wederom waren wij toen de gelukkigen!

Het ligt niet aan de asielzoekers en ook niet aan de cliënten
van de voedselbank. Het ligt aan het beleid dat bestaat uit 
arrogante hoogvliegers die door Gods gratie aan de goede
kant van het salarisstrookje zitten.
Ik word werkelijk bloedlink van deze berichten en daarom
geef ik niets meer, in elk geval niet aan grote organisaties. Ik
geef rechtstreeks aan mensen die het wél accepteren, 
ongeacht de omvang van de gift.

Ik wil geen oproer veroorzaken, maar als ik u was, zou ik in
het vervolg hard nadenken als u met een welwillend hart 
doneert, want het kan zo maar zijn dat uw goedbedoelde gift
wordt geweigerd.

Rest mij de zin voor februari:

Je hoeft niet aan een boom te hangen 

om een eikel te zijn.

Christy

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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Er gaat geen dag voorbij of er gebeurt
wel een “ongeluk”. Denk dan niet di-
rect aan bloed en ellende! Een groot
deel van de ongelukken gebeurt ge-
woon thuis of tijdens het werk. Een
verbrande vinger, een schaafwondje,
of een verstuikte enkel.  Het kan na-
tuurlijk ook erger: de buurman valt van
het dak of een kind verslikt zich. Snel
helpen is dan van levensbelang; niets
is voor een slachtoffer erger dan dat er
niemand kan helpen! En natuurlijk is
het voor de toeschouwer nog erger als
hij niet weet wat hij kan of moet doen.
Als je weet hoe je moet reanimeren en
de AED kunt bedienen, kan dat zelfs
een leven redden!  

Wellicht is het volgen van een cursus
EHBO voor u een goed idee. Dit is geen zware saaie studie
maar een leuke afwisselende cursus met mensen uit de buurt.
Op een ontspannen manier leren omgaan met slachtoffers en
ervaren wat wel en zeker niet te doen in allerlei situaties. 

Op maandagavond 13 januari (theorieavond) en maandag-
avond 20 januari starten we met een nieuwe cursus
Reanimatie/AED. De lessen duren 2 en 3 uur. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 30,-.

Op dinsdagavond 4 februari star-
ten we met een nieuwe cursus
Eerste Hulp.  Deze cursus be-
staat uit 10 lesavonden (inclusief
een avond Reanimatie/AED) en op
dinsdagavond 6-5 is de examen-
avond. De lessen van 2 uur vinden
wekelijks plaats (m.u.v. de school-
vakanties). 
De kosten bedragen € 150,- inclu-
sief examengeld, cursusmateriaal,
de modules Verbandleer, Reani-
matie & AED en 1 jaar lidmaat-
schap van de EHBO-vereniging
Beek. 

De opleidingen volgen de nieuwe
richtlijnen van het Oranje Kruis en
staat onder leiding van een ervaren

docent en een arts. Ook wordt er gewerkt met een LOTUS
(Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers). 

Heeft u interesse in deze opleiding of wilt u meer weten over
de EHBO-vereniging Beek  dan kunt u terecht op onze nieuwe
website www.ehbo-beek.com. 

Via het emailadres secretaris@ehbo-beek.com kunt u zich
aanmelden voor de nieuwe cursus.

EHBO dat kunt u ook!

De Fysiotherapeuten
Kring Beek (FKB)

informeert

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

de aanvullende verzekering en dat daarvoor
geen eigen risico geldt?

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

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

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

Kijk voor meer info op
www.sportspreekuurbeek. nl

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEDirekt klaar!

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

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

de eerste
minuten, 
van levensbelang.

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal.
Door binnen 6 minuten de juiste hulp te bieden, 
vergroot je de overlevingskans aanzienlijk. 
Volg daarom een reanimatiecursus bij jou in de buurt.
Ga naar www.hartstichting.nl en meld je vandaag nog aan.
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ONDERWERP: De hele Santenkraam
Spreker: mevrouw Annie Schreuder-Derks

Datum, tijd en plaats: WOENSDAG 5 februari 2014
om 14.00 uur in onze Soos, Molenstraat 158 in Beek                                                                                                    

(er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd)

Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het
Limburgs Volkskundig Centrum in
Limbricht.  In 1994 begon zij met
een eigen volkskundig bureau en
museum in haar woonhuis te
Susteren. 
In 2003 werden deze verplaatst
naar een nieuwe, ruime locatie in
Echt en werd het “Museum van de
Vrouw” opgericht. Dit is het enige
museum ter wereld, dat gewijd is
aan de vrouw.  
Daar is zij  als conservator aan

verbonden gebleven tot haar pensionering. 

Zij  heeft zich jarenlang ingezet voor de Limburgse volkscul-
tuur. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed
beeld van het leven van de
Limburgse vrouw in al zijn facet-
ten gedurende de laatste ander-
halve eeuw.  

Heiligen, tradities, feestdagen,
gebruiken, eetgewoonten, weer-
spreuken, gebeden, gedichten,
liedteksten en volksverhalen
over spannende en bijzondere
gebeurtenissen en geschiedenis-
sen hebben haar altijd al ge-
boeid.
Aan de hand van de levenslijn
van geboorte tot begrafenis en
rouw zal zij op deze middag u in-
zicht geven in de geloofswereld
van ons en onze voorouders en
het “theater” en  “de sjoane
sjien” rond rituelen, tradities en
heiligendagen.
Ze trekt sinds jaar en dag door
de hele provincie om haar verha-
len over heiligen, tradities, feest-

dagen, gebruiken en eetgewoontes, aangevuld met gebeden,
gedichten, liedteksten en verhalen over spannende 
gebeurtenissen en geschiedenissen, te vertellen. 
De uitdrukking “de hele santenkraam” betekent alles bij el-
kaar,  iedereen, de hele handel. In oorsprong is het de aandui-
ding van de verzameling aan heiligenbeelden, die zich met
name in een kerk bevindt. In “santen” ziet men het woord
sanctus=heilig en kraam  betekent verzameling. (denk aan
marktkraam en poppenkraam). Bepaalde devotieprentjes of
heiligenprentjes werden in Noord-Brabant en  in Vlaanderen
ook wel een santje genoemd. In vele kerken en bedevaart-
soorden kon (kan) men ze kopen. In de Provence (Fr.) kent
men Santons. Dat zijn beeldjes voor de kerststal.  

U bent van harte welkom!

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. 
Tel.: 046 - 437  33  47   E-mail : roel.kiers@gmail.com

KBO Beek infomiddag

Devotionalia

Santons
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Wat mag je van rijkdom spreken als je 1
dag in de week een papadagje hebt met
je zoon. Maar wat ga je dan allemaal
doen op zo een dag? Mijn oog viel op
een advertentie van Artamuse in Beek
die de cursus Muziek op schoot aan-
bood. Maar ja, is dit niet meer iets voor
mama’s? Dus de stoute (dans)schoenen
maar eens aangetrokken. Spijt: nee hoor
totaal niet, papa verheugt zich mis-
schien wel meer als zoonlief op het uur-
tje muziekles.

En wat is er dan zo leuk aan? Gewoon
alles. Gestart wordt met een begroeting
door Regine Dittrich in een kring. De
peuters, papa’s, mama’s en oma’s wor-

Speciale thema’s

Al naar gelang jaargetijde of speciale ge-
legenheid komen speciale thema’s voor-
bij. In de herfst kriebelen de spinnetjes
over de buikjes van de peuters en wor-
den herfstblaadjes van de kleine peuter-
handjes geblazen. En op 6 december
werd uiteraard een Sinterklaasfeestje
gevierd. De papieren stoomboot werd
midden in de kring geloodst en de fleuri-
ge pietenknuffels werden uitgeladen en
door de peuters met een ferme knuffel
begroet. Er worden sinterklaasliedjes

den vrolijk toegezongen met een vrolijk
welkomstliedje. Dan gaat Regine op de
knieën en zingt ieder kindje apart toe.
Valentijn, Lotte, Rowan,
Anne Lynn, Guusje en
Joep genieten zichtbaar
van de persoonlijke be-
groeting. Wat verlegen
duiken ze allemaal weg
in de schoot van mama,
papa of oma. “Dit is wat
de muziekles zo leuk
maakt” zegt Regine, die
al meer dan 8 jaar deze
muziekles begeleid. En
nog steeds met veel ple-
zier.

Ons motto: 
Lagere Beekse Lasten / Aandacht en respect!

Waarom weer een nieuwe partij erbij?

Het wordt tijd dat niet enkel jongeren maar ook de ouderen
weer een stem hebben over hun eigen toekomst in BEEK en
zo tevens invloed hebben over de belangrijke keuzes die de
politiek in BEEK neemt, hen betreffende.

SENIOREN BELANG BEEK is de enige partij die 
SPECIFIEK het behartigen van de politieke belangen van 
ouderen in BEEK mede als doelstelling heeft zonder andere
bevolkingsgroepen tekort te doen.
Het gezegde luidt: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”,
dat vinden wij juist doch wij willen hieraan toevoegen 
“maar geef de ouderen het respect waar ze recht op hebben”.  
De groep 50-plussers maakt momenteel bijna 40% van de 
BEEKSE bevolking uit. 

In politiek opzicht zullen de stemmen van de 50-plussers zowel 
richtinggevend als doorslaggevend kunnen zijn. 
Dat alles op voorwaarde dat ook de ouderen zich kunnen identificeren 
met èn zich herkennen in SENIOREN BELANG BEEK.

Eendracht maakt macht. 
Macht is nodig om de verandering in te zetten. 

Daarom, ook 50-plussers, 
sta niet langer aan de kant maar doe ook actief mee 
en stem op: SENIOREN BELANG BEEK

Muziek op schoot maakt peuters slim.   
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gezongen en met de pietjes lustig in het
rond gedanst. De week erna worden de
papieren kerstballetjes door de peuters
in de statige kerstboom gehangen en
worden vrolijke kerstliedjes gezongen.
Je ziet dat veel van deze liedjes ook
thuis worden gezongen. In het verleden
gebeurde dat te weinig maar nu geluk-
kig steeds meer, aldus Regine. 

Muziek is overal

Er zijn heel veel onderzoeken geweest
en ook bewezen, dat muziek bijdraagt

aan het welzijn van kinde-
ren en mensen in het al-
gemeen. "Muziek maakt
slim" is een veel gehoor-
de kreet en muziek helpt
later bij het lezen. Muziek
maakt emoties los en laat
kinderen heerlijk vrij zijn,
vertelt Regine in haar en-
thousiasme. Muziek is
overal.

De les wordt afgesloten met een ritje
in de trein. De peuters stappen op het

horen van het stoomtrein-
geluid in en uit de denk-
beeldige trein die wordt
gevormd door een rij
stoelen. Bij het uitstappen
worden grote passen ge-
maakt, met de billen ge-
schud en gedanst, waarna
er weer snel wordt inge-
stapt bij het tjoek tjoek ge-
luid. Aan de lachende en
vrolijke snoetjes te zien,
hebben de peuters het
enorm naar hun zin. 

Gelukkig is er meer na muziek op
schoot. Bij Artamuse kun je na de cur-
sus muziek op schoot  voor de allerjong-
ste kinderen (tot 2 jaar), peuterpret vol-
gen van 2 tot 4 jaar. Vervolgens kunnen
ze doorstromen naar de kleutermuziek
voor kinderen van 4 en 5 jaar (kinderen
uit groep 1 en 2 van de basisschool).
Genoeg mogelijkheden dus om je kind
te laten kennismaken met muziek. Ik
ben blij dat ik deze stap heb gezet. Joep
heeft er veel plezier aan, maar papa ook.
Dus voorlopig blijven we samen nog
even muziek maken.

Peter Janssen

DE SPEERPUNTEN VAN  
SENIOREN BELANG BEEK zijn:

Financiën 
• Verlaging van gemeentelijke kosten door efficiën-

tere, doelmatiger, effectievere, duidelijke, heldere
en transparante ambtelijke procedures,

• Alleen sluitende begrotingen, zonder onttrekkin-
gen aan de reserves, zijn acceptabel,

• De missie en visie moeten duidelijk naar voren
komen in de meerjarenbegroting en meerjaren-
plan,

• De gemeente biedt financiële ondersteuning in
het kader van de bijzondere bijstand en bevordert
optimaal gebruik ervan.

• Levering ambtelijke diensten uitsluitende tegen
kostprijs betekent dat er geen winst gemaakt
mag worden op Rioolheffing en
Afvalstoffenheffing,

• Overschrijding van de kosten van de diverse pro-
jecten zijn onacceptabel.

Werk en economie
• Werkgelegenheid staat bovenaan in ons pro-

gramma met speciale aandacht voor hoogwaar-
dige technologische industriële ondernemingen
en telewerken,                                   

• Onderwijs is de belangrijkste motor voor een 
gezonde economie, 

• Gezond financieel klimaat voor ondernemers,   
• Een evenwichtige balans tussen economie en

ecologie,                                                                 
• Handhaven en verbeteren van het voorzieningen-

niveau in de kleine kernen,
• Werkzaamheden alleen uitbesteden aan firma’s

waarvan zeker en controleerbaar is dat men zich
aan de wet- en regelgeving van Nederland, resp.
EU houdt.           

Zorg en inkomsten
• De kwaliteit van de samenleving verhogen door

innovatie op het gebied van bestuur, 
samenleving en economie. Geldverslindende
prestigeobjecten mogen niet worden 
doorgevoerd,                           

• Meer senioren nemen desgewenst deel aan het
arbeidsproces, de gemeente stimuleert  en geeft
zelf het voorbeeld,                                                                                                                   

• Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen
Orbis Medisch Centrum in Sittard- Geleen en
Maastricht èn  huisartsen in verband met de toe-
komstige tekorten in de zorg en daardoor de ho-
gere kosten voor veelal de oudere 
patiënten,

• Heeft oog voor kwetsbare groepen ouderen,
zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en
oudere migranten, 

• Zorg dicht bij huis: zorgwoningen en zorgdiensten, 
• Zorgt voor een laagdrempelig, vriendelijk loket

waar oplossingen geboden worden, de 
wijkverpleegkundige speelt hierbij een rol van 
betekenis,

• Actieve aandacht voor jongeren (zorg voor goed
onderwijs, werk en recreatiemogelijkheden), 

• Er  komt een lesuur “gezond leven” over 
conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs, 
alcohol, roken, bewegen en voeding. 
Iedere leerling krijgt zwemonderricht, minimaal
tot het behalen van een gecertificeerd  zwemdi-
ploma’s  a, b en c, eventueel voor een deel na de
lesuren,

• Er dienen meer gelden te worden vrijgemaakt
voor de gemeentelijke taken in het kader van de
WMO. Weliswaar vraaggericht en niet 
langer aanbodgericht.

Maatschappelijke ontwikkeling                                                         
• De terugloop van inwoners van BEEK terugdrin-

gen door het verstrekken van vestigingspremies
voor hen die van buiten de provincie in BEEK
gaan wonen,                                                                      

• Steunen van initiatieven van burgers voor verbe-
tering van de eigen woonomgeving,           

• Behoud en versterking van het voorzieningenni-
veau, met name vooral in de kleine kernen, 

• Zorg voor een goede dagopvang,
• Aanleg van (kleine) multifunctionele sport-

voorzieningen, ook voor ouderen,
• Faciliteert inspraak van ouderen als het gaat om

relevante voorzieningen voor ouderen.

Ruimtelijk ontwikkelen
• Zet fors in op voldoende levensbestendige, maar

vooral betaalbare woningen voor ouderen, maakt
werk van een toegankelijke omgeving, met drem-
pelvrije winkels,                                                                                 

• Bouw van starterswoningen en ouderenwoningen
op basis van aangetoonde behoefte,  

• Het budget van Startersleningen verhogen en 
uitbreiden en ook voor leningen bestemd voor 
50 plussers met dezelfde voorwaarden,

• Geen gemeentelijke bijdragen aan 
commerciële bouwactiviteiten,

Openbare ruimte 
• Aanleggen van kleinschalige spelmogelijkheden

voor ouderen in alle kernen,                          
• Voldoende en veilige speelruimten voor kinderen,

voor ouderen en personen met beperkte bewe-
gingsmogelijkheden meer zitbankjes plaatsen,  

• Blijven werken aan een sociale en veilige 
leefomgeving,

• Terugdringen van criminaliteit door strikte 
controle en handhaving,

• Terugbrengen van een permanente politiepost.    www.seniorenbelangbeek.nl

  Peuters zingen en dansen op muziek
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THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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Dagdromen, wie vindt dat niet heerlijk.
Mijmeren, wegzweven in gedachten,
luchtkastelen bouwen….’wat zou het
toch mooi zijn als….’ Dromen zijn prach-
tig maar zoals Marco Borsato reeds
zong ook meestal bedrog. Tenzij je een
enthousiaste groep mensen bij elkaar
krijgt die dezelfde droom najagen…...
dan kan het toch zomaar gebeuren dat
een idee uit de lucht wordt geplukt, kiem
vat en realiteit wordt…..

Zo was het in Genhout. 
Al gedurende 15  jaar organiseert Stich-
ting Genhout Samen een groot evene-
ment van ’De strijd der Gladiolen, ‘Fits
‘m drin’, ‘De Beddenrace tot ‘de wereld
van Casa do Caminho’ en ‘Bloed, Zweet
en Tranen. Steevast evenementen die
behalve gezellig en orgineel ook druk
bezocht werden. Toch sluimerde de
droom om eens een keer echt groot uit
te pakken.
Toneelvereniging Ons Genoegen koes-
terde dezelfde droom. Vanuit de ambitie
om kwalitatief hoogstaande pro-
ducties op de planken te bren-
gen, was er ook de wens om een
keer een openluchtstuk ten tone-
le te brengen, maar dat had
nogal wat voeten in aarde……

Een voordeel van een kleine ge-
meenschap is dat gelijkgestem-
de zielen elkaar sneller vinden.
Bij Hub Vroemen aan het buffet
hebben in de loop der jaren al
heel wat ideeën het dag (nacht)

licht mogen aanschouwen. Zo ook onze
droom…..”Wat zou het toch mooi zijn
als….”

“Als we in Beek samen iets groots op de
planken kunnen zetten. Een verbinding
kunnen maken tussen oud en jong, to-
neel en muziek, mensen met en zonder
beperking. Een beleving tussen mensen
onderling met als doel een fantastische,
onvergetelijke productie te creëren. 

Een openluchttheater dat al begint als je
de fiets, auto of scootmobiel geparkeerd
hebt. Een totaalbeleving van begin tot
einde met alles erop en eraan”.

Dit was het begin van 
De Inspecteur en op 11, 12, 13 en
14 september 2014 is het zover…. 

Een kolderieke klucht neergezet op  de
prachtige, monumentale Bovenste
Hoeve van Printhagen, geheel aange-
kleed in de stijl van Anton Pieck, een

openluchttheater waarbij toneel, fanfare
en diverse koren samen zorgdragen
voor een onvergetelijke avond. Om het
plaatje compleet te maken kan men kie-
zen voor een aangekleed dinerarrange-
ment geheel in de stijl van de avond.
Georganiseerd door Stichting Genhout
Samen i.s.m. Toneelvereniging Ons
Genoegen. Een plan van aanpak werd
geschreven, presentaties gegeven en
het balletje begon te rollen. Het enthou-

siasme werkte aanstekelijk,
mensen meldden zich spontaan
aan. Werkgroepen werden gefor-
meerd. Een grote groep dames
werd bereid gevonden om de
kleding te gaan ontwerpen en
maken. Een team handige klus-
sers ging aan de slag met het
ontwerpen van het decor en
kwam al snel met een 3D- weer-
gave van het uiteindelijke ont-
werp.

Nu, december 2013 staat de
hele organisatie op poten. De re-
petities zijn begonnen, de eerste
rollen verdeeld. De website
www.theatergenhout.nl is online,
de Facebookpagina ‘Openlucht-
theater De Inspecteur’ al talloze
malen geliked en wat is het fan-
tastisch om te zien hoe samen-
werking, het delen van een pas-
sie mensen verbindt, samen-
brengt en inspireert!

Al enthousiast en zin in een heer-
lijke avond zonder zorgen?
Kaarten kunnen al gereserveerd worden
via de site. De belangstelling is groot en
op is op……dus wees er op tijd bij!

Zijn er nog mensen die blikken latex,
stof, knopen, garen en andere fournitu-
ren hebben liggen? Jullie doen ons hier
een groot plezier mee!
Jullie kunnen contact opnemen via de
mail: theatergenhout@gmail.com

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Openluchtheater De Inspecteur
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Basisschool De Bron Neerbeek
Onderdeel Brede School De Bron

Mocht U zich in de komende periode
gaan oriënteren op de basisschool van
Uw kind, kom dan eens een kijkje
nemen. Proef de sfeer, voel de warmte
en zie het enthousiasme.

Wij willen U laten kennismaken met onze school. Een school
waar het goed vertoeven is, waar kinderen zich in een veilige
omgeving op een eigentijdse wijze kunnen ontwikkelen.  Een
school die bij de aanbieding van het programma rekening
houdt met verschillen tussen kinderen. Een school waar ou-
derbetrokkenheid hoog in het vaandel staat en waar het kind
centraal staat in al het doen en laten. 

Graag nodigen wij U uit voor een kennismakings- / aanmel-
dingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij U informeren en
eventuele vragen beantwoorden. Ook willen wij U de school
laten zien, liefst doen wij dit als U de kinderen aan het werk
kunt zien. Op deze manier willen wij U een duidelijk beeld
geven van de school en onze werkwijze.

Om U vooraf te  informeren kunt U gebruik maken van onze

web-site:
www.bredeschooldebron.nl zie: in-
formatie- schooldocumenten-
schoolgids ‘13-‘14

Het is voor ons belangrijk om te
weten met hoeveel leerlingen we op

maandag 25 augustus 2014 kunnen starten. Voor een goede
planning in de groepen 1-2 is het ook belangrijk om zicht te
hebben op de instromers gedurende het schooljaar en i.v.m.
de groei van het aantal leerlingen is het ook goed om zicht te
hebben op het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2015 onze
school zal bezoeken.

Indien Uw zoon of dochter geboren is in de periode juli 2010 –
oktober 2011 en dus voor of op 1 oktober 2015 vier jaar wordt,
nodigen wij u vriendelijk uit om op onze basisschool een kijkje
te komen nemen. U bent van harte welkom op een van de
aanmeldingsdagen. 
Om lange wachttijden te voorkomen, vragen wij u om een tele-
fonische afspraak te maken met mevr. Silvia Hendriks-
Dohmen. De school is te bereiken onder het telefoonnummer
046 – 4280955. 

U bent van harte welkom! 

Aanmeldingsdagen:
Maandag 3 februari 8.30 uur - 15.00 uur
Woensdag 5 februari 8.30 uur - 12.30 uur
Vrijdag 7 februari 8.30 uur - 12.00 uur
Dinsdag 11 februari 8.30 uur - 15.00 uur
Donderdag 13 februari 8.30 uur - 15.00 uur
Dinsdag 18 februari 8.30 uur - 15.00 uur
Donderdag 20 februari 8.30 uur - 15.00 uur
Vrijdag 21 februari 8.30 uur - 12.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen Schooljaar 2014-2015

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

Zelf kaarten ontwerpen?

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van de St. Mar-
tinusschool hebben het initiatief genomen om
zelf voedselpakketten samen te stellen ten be-
hoeve van gezinnen en alleenstaanden in onze
gemeenschap die zo'n hulp vlak voor de Kerst
goed kunnen gebruiken. 
Meer dan 20 pakketten zijn door hen ingezameld
en voorzien van mooie  tekeningen en teksten.
Voor de verdeling hebben zij kontakt gezocht
met de Vincentiusvereniging Beek, die een groot
aantal zorgvragers begeleidt. 
Zo hebben de pakketten inmiddels hun weg ge-
vonden en de ontvangers waren erg dankbaar
voor wat er allemaal in zat en zij waren tevens blij
verrast dat kinderen zich op deze manier solidair
tonen met de minderbedeelden onder ons.

Alle lof voor dit mooie initiatief en veel dank na-
mens de Vincentiusvereniging en de gezinnen en
alleenstaanden die zij op deze manier hebben
kunnen helpen.

Kinderen van de 
St. Martinusschool zetten zich
in voor de minderbedeelden
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Dagverzorging in Franciscus
Verzorgd door Vivantes

Wilt u langer zelfstandig thuis wonen maar 
heeft u daarbij ondersteuning nodig? Dan is de 
dagverzorging in Franciscus in Beek misschien 
iets voor u.

DEELNAME OF MEER INFORMATIE?
Aan de dagverzorging kunt u zowel met als zonder 
indicatie deelnemen. Wilt u meer weten, neem dan 
op werkdagen contact op met onze klantadviseurs 
via tel. 046-411 35 00 of e-mail: 
klantadviseurs@vivantes.nl
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Ze kijkt mij dierbaar aan vol mededogen,
Als moeder, bovendien als majesteit;
Haar troon is aards maar wel van kwel bevrijd  
En draagt met glans een waarlijk godsvermogen.

Haar bronzen kleed oogt wijs en ingetogen, 
De tijd bracht kleur die gaandeweg gedijt,
Een eenheid in verscheidenheid geleidt,
En nooit de koene maker heeft bedrogen.

Het Kind zit veilig op de moederschoot
En kijkt passanten levenslustig aan,
Terwijl die strak geplande paden gaan.

Het beeld betekent: hulp in elke nood,
En jong en oud staan soms een wijle stil,
Als zij geslagen zijn door levensgril.

Beek, 14 januari 2013.
Jacques Aussems

Sonnet gericht op
het bronzen beeld
‘Moeder en Kind’ uit
1975 van Arthur
Spronken. Het staat
bij de ingang van
Huize St.-Franciscus
aan de
Maastrichterlaan in
Beek-Centrum. 
Het werd door de
bevolking van Beek
aangeboden b.g.v.
het 100jarig verblijf
van de
Franciscanessen
van de H. Joseph  
in Beek.

Sculptuur ‘Moeder en Kind’

Vastelaovendsvereiniginge & 
gemeinte Baek organisere

ONTVANGS  & 
 NAOZITTING

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

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

�
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Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl www.studiocarmen.nl        Schimmert
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OV-gedeputeerde Patrick van der
Broeck: “Ogenschijnlijk kleine wijzigin-
gen in de dienstregeling hebben grote
consequenties op de aansluitingen in
Limburg, maar ook op de onderlinge
aansluitingen van NS.”

Belangrijkste wijzigingen met
consequenties voor Limburg

De dienstregeling van
de intercity Alkmaar -
Maastricht wordt met
een paar minuten ver-
schoven. 
Een verschuiving van
een paar minuten heeft
grote gevolgen voor de aansluitingen
van de bus op de intercitystations.

Dit is het meest merkbaar in
Maastricht waar vrijwel de vol-
ledige stads-dienst op deze
aansluiting is afgestemd. 
Het is onmogelijk om op deze
korte termijn de dienstregeling
van Veolia aan te passen.

De NS wijzigt ook de ver-
trek- en aankomsttijden
van de stoptrein
Maastricht – Roermond.
Hierdoor verdwijnen bus-
aansluitingen in de
avonduren en op zondag.
Ook is de nieuwe dienst-
regeling niet zonder ge-
volgen voor Sittard. In de
nieuwe dienstregeling 
bestaan aansluitingen
tussen intercity’s en stop-
treinen in Sittard feitelijk

niet meer. De kans is groot dat de
aansluitende trein net vertrekt als
de intercity binnenkomt. 

Deze aansluitingen zijn in de huidige
dienstregeling met veel moeite gereali-
seerd. Overigens heeft Van der Broeck
goede hoop dat dit probleem wordt op-
gelost gezien de maatregelen die zijn
aangekondigd naar aanleiding van re-
cente gesprekken met de NS.

“Het mag duidelijk zijn dat ik de gang
van zaken onaanvaardbaar vind. Het
verbaast mij dat de procedures binnen
de NS kunnen leiden tot dit soort verras-
singen vlak voor de ingang van de
dienstregeling. 
Hierdoor zijn overleg en aanpassingen
niet of nauwelijks meer mogelijk en reizi-
gers zijn uiteindelijk de dupe. Ik ga er
vanuit dat we snel weer in constructief
overleg met de NS kunnen treden”,
aldus deputé Van der Broeck.

De Provincie Limburg heeft een brandbrief gestuurd aan
de NS over de nieuwe spoordienstregeling. De nieuwe
vertrek- en aankomsttijden, die zondag 15 december zijn
ingaan, hebben grote gevolgen voor Limburg.

Limburg trekt aan noodrem bij NS
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Voor de feestdagen op 16 November 2013 werd in
Spaubeek, in een druk bezocht M.F.C. uitgeroepen
de nieuwe PRINS BEN I (Muylkens). 

Na diverse optredens van o.a. Fame, buutekampioen Ger
Frenken, Deja Vu en het optreden van de Raad van 11 was het
eindelijk zover. De nieuwe prins werd uitgeroepen. Hij werd te-
voorschijn getoverd uit een grote nagemaakte steek van de
Wijze Raad.
Na zijn uitroeping kon hij nog genieten van de optredens van
Kartoesj en Big Benny. 
Nu kan het carnavalsseizoen echt gaan beginnen.

Prins Ben is geboren in 1986 in Spaubeek. Samen met moe-
der Marion en vader Math Muylkens en zusje Lara woont hij in
de Kupstraat,  daar begon het carnavalsbloed al te stromen. 

Na de basisschool te Spaubeek ging hij naar de Anna te
Geleen die later werd samengevoegd met het Sint Michiel.
Maar dit bleek toch niet de goede keuze te zijn, hij wilde geen
theoretische opleiding meer volgen maar liever praktijkgericht
bezig zijn. Zo kwam hij via SVW bouwopleidingen in Nuth te-
recht bij het Da Capo College in Sittard en startte met de op-
leiding als metselaar.Na het behalen van zijn diploma heeft hij
nog 4 jaar een MBO opleiding gevolgd. Vervolgens begon hij
met werken bij Meulen Bouw te Weert. 
Zijn grootste trots is zijn vriendin Chantal van Es. Zij steunt
hem in goede en in slechte tijden. Tevens kan hij het goed vin-
den met zijn schoonfamilie. Ook zij zijn carnavalsvierders in
hart en nieren.

Zijn grootste hobby is het darten bij het eerste team van Dc ´t
Roadhoes. Diverse prijzen heeft hij hiermee behaald. 
Jaren is hij lid geweest van Voetbalvereniging Spaubeek, eerst
als speler en daarna  ook als jeugdleider. In 2011 mocht hij al
proeven aan het prinsenschap, want toen werd hij Prins van
de voetbalvereniging. 

Carnaval heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen, zijn fa-
milie is op en top carnaval.
Jarenlang hebben zij met de familie een grote wagen gebouwd,
maar zijn hier helaas mee gestopt. 
Diverse jaren liep Ben als einzelgänger(s) mee in de optocht
van Spaubeek. Vervolgens werd hij een van de initiatiefnemers
van CV De Sjteukbaere. Dit is na een aantal jaren een hechte
gezellige groep geworden.

Hij verheugt zich enorm op het komend carnavalsseizoen
en hoopt dat allen hieraan meedoen.

Op 17 November 2013 was er weer een gezellige
jeugdmiddag in Spaubeek.

De jeugd werd getrakteerd op  een workshop en show van

CV de Kwakkerte Spaubeek
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Simon à Campo, 3-voudig Nederlands Kampioen Kegel jong-
leren. Verder was er de mogelijkheid om zich te laten schmin-
ken, een ballonnenfiguur te laten maken en zelfs een glittertat-
too te laten zetten. En voor de lachspieren zorgde de Raad
van 11 voor een optreden.

Echter het hoogtepunt van de middag was natuurlijk het uit-
roepen van het Jeugdprinsenpaar. Zenuwachtig moesten ze
wachten in een mooie bloem. En met de volgende tekst wer-
den hun namen bekend gemaakt;

De jeugdprins van dit jaar hoe kan het ook anders is een voetbal-
fanaat,
Profvoetballer worden is ook nog een wens die op zijn lijst staat.
Maar een wens die vandaag voor hem in vervulling gaat
is zijn droom dat hij hier dadelijk voor jullie als de nieuwe jeugd-
prins staat.

De jeugdprinses vind shoppen met vriendinnen een leuke bezigheid
maar haar grootste hobby  is dat ze paard rijdt.
Ich höb gedruimp vannach ich woar de prinses dat zingt ze graag
en blij dat zij hier als jeugdprinses staat vandaag
De jeugdprins en jeugdprinses zijn beiden zeer sociaal
dus jullie kennen hun ook allemaal
De jeugdprinses houdt van bakken en dat komt goed uit want de
jeugdprins die rakker,
is de zoon van een bakker.
Beide zitten ze in groep acht
en hebben al heel lang op dit moment gewacht
De jeugdprinses trad diverse jaren op tijdens onze jeugdzitting
Maar dit is toch haar grootste happening.
De ouders vinden dat deze kanjers  het verdienen
en hangen hun posters graag op in de bakkerij en voetbalkantine.

We roepen het nu maar met luide stem
Hier zijn voor jullie 
Jeugdprins Max (van den Bongard) en 
Jeugdprinses Fabiënne (Zelihsen) 

Ben en het jeugdpinsenpaar feliciteren dat kan op 
9 februari 2013, aanvang 14.11 uur in het M.F.C. gebouw,
Musschenberg 101, Spaubeek.

Graag tot dan.

Het Bestuur,
Math Wachelder - Vorst CV De Kwakkerte
Tel: 046-4432363 / Mob: 06-53692410
www.cvdekwakkerte.nl

Schintaler in Beek

In een samenwerking van de Beaker Pottentaote en de
Kon. Harm. St. Caecilia Beek is het gelukt dit toporkest te

contracteren voor een optreden in Beek.

Op vrijdag 4 april a.s. treden de Schintaler op in de
Mondial voor een uniek concert.

Medio januari zijn de entreekaarten te verkrijgen op de
bekende voorverkoopadressen en

bij de beide verenigingen.

Later volgt meerdere informatie.

Even ementen carnaval2014  
19 jan. Vrouwluujzitting, georganiseerd door samenwerkende verenigingen

De Keulsteeg, met vele andere artiesten. 
Aanvang 11.11 uur Café De Keulsteeg

20 jan. Buurtvergadering Baeker Pottentaote in 't Auwt Patronaat
25 jan. "Kiene mer dan Angesj" organisatie de Auwt Prinse Sjpaubik
26 jan. Prinsenreceptie cv de Sjravelaire in zaal Vroemen Genhout
26 jan. Vrouwluuj zitting Cafe Benelux. Aanvang 11:11 uur. 

Organistie: Stichting de Baeker Hofnarre.
1 febr. KWATSJE BAL (voorheen carnavalsconcert) fanfare St. Antonius

Genhout 20.00 uur zaal Vroemen
8 febr. Prinsenreceptie CV De Doorzètters
9 febr. H.M. in de Laurentiuskerk + Receptie CV De Kwakkerte, 

Locatie M.F.C. te Spaubeek.  Aanvang 14.00uur
9 febr. Wunsch Dich Eine Show in de Heeren van Beeck / de Veldwachter, 

Org.: Auwt Prinse Baeker Pottentaote
9 febr. Mansluujzitting, georganiseerd door samenwerkende verenigingen

De Keulsteeg, met vele andere artiesten. 
Aanvang 11.11 uur Café De Keulsteeg.

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

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

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

“Het Ouderenbeleid”
Op woensdag 19  februari 2014
om 14.00 uur in het
Soosgebouw, Molenstraat 158,
Beek vindt een politiek forum
plaats met de plaatselijke poli-
tieke partijen in verband met de
gemeenteraads verkiezingen
op woensdag 19 maart a.s. 

U bent van harte
welkom. 
De bijeenkomst 
is vrij 
toegankelijk. 

Aanmelden voor
deelname bij: 
R. Kiers  
tel. 046 - 437 33 47
e-mail : roel.kiers@gmail.com

Uitnodigend: Het bestuur KBO-Afdeling Beek

KBO-Infomiddag

Even ementenrooster
2014 - 2015

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

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

15 januari Lezing over kerkuilen door J.M. Ummels, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

16 januari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

29 januari Lezing bekende-, beminde,- beroemde-, beruchte, vrouwen door F. Nijsten-Lemmens,

aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

30 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

30 januari Gemengd Koor Beeker Koorzang meezingrepetitie  19.30 - 22.00 uur Asta Beek

12 februari Lezing van herborist T. Willems, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

20 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

16 maart Jubileumconcert MBL - Beeker Diamanten, Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. 15.00 uur

20 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

27 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

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

6 april Paasvee jaarmarkt

9 april Lezing Over het weer gesproken door L. Rademakers, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

11,12,13 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Hoes Belle Vue’ Asta Cultuurcentrum, aanvang 20.00 u.

17 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

24 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

26 april QueensParade

30 april Lezing over astrologie door E. van Heerenbeek, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

7 mei Lezing over tuinen door R. Romondt, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt  Patronaat

15 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

13 juni Concert MBL met 2 internationale topkoren in Asta Cultuurcentrum. Aanvang 20.00 uur.

15 juni 21ste Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

19 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

26 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

6 juli Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek

24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek

31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt

11 t/m 14 sept. Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur

Donderdag, vrijdag en zaterdag 18.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 18.00 uur

Locatie: Hoeve Printhagen, Printhagen 3, Genhout

Organisatie: Stichting Genhout Samen i.s.m. toneelvereniging Ons Genoegen

14 september Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging

18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur

26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

start scoutinggebouw Ooshaka a/d  Molenberg in Beek

30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,

2 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout

9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum       

20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.

18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.

20 december    Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum

21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

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

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

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

IVN Spau-Beek 
Zondag 9 februari

Thema ochtend
presentatie 
Nieuw Zeeland.
Raadpleeg regelmatig onze websit voor de 
laatste informatie.

Toegang gratis.
Aanvang 10.00 uur.
Adres: Moorheide 1 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

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

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

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

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

Jaar van de waarheid
De start van het nieuwe jaar is traditioneel de periode om vooruit te blikken. Je hoeft geen
waarzegger te zijn om te voorspellen hoe 2014 in de Beekse annalen omschreven zal 
worden; het  jaar van de waarheid voor enkele belangrijke pijlers van onze gemeente. 

Binnenkort beslist de provincie of ze luchthaven Maastricht Aachen Airport omarmt en 
toekomstperspectief biedt. Een luchthaven die van levensbelang is voor Beek en de regio.
Een luchthaven ook die mede de internationale uitstraling van de hele regio Zuid-Limburg
bepaalt. Voor onze gemeente zijn met dat besluit duizenden directe en indirecte arbeids-
plaatsen in het geding en staat of valt ook voor een belangrijk deel het investeringsklimaat
in de toekomst. Beek zonder luchthaven? Dat is net zoiets als Maastricht zonder het 
Vrijthof, Sittard-Geleen zonder DSM en Limburg zonder bronsgroen eikenhout. Dat is 
ondenkbaar dus.

Dit jaar brengt ook duidelijkheid over de procedures rond de uitbreiding van Makado. Het
grootste overdekte  winkelcentrum van Limburg brengt jaarlijks 2,5 miljoen consumenten
naar Beek. Met de uitbreiding kan Beek de positie van bruisend winkelhart van Zuid-Limburg
verder versterken. En dat is belangrijk. Want wie Beek heeft ontdekt als winkelparadijs,
komt ook graag terug  voor onze evenementen, of gaat misschien wel op zoek naar een
woning in onze gemeente. Dat brede, belevende aanbod van Beek vormt één aantrekkelijk
pakket en dat willen we graag blijven uitstralen. Mét een uitgebreid en 
vernieuwd Makado.

De overheveling van veel zorgtaken naar de gemeente via de Wmo is een ingrijpende 
operatie voor alle gemeenten. Chronisch zieken en mensen met een beperking in Beek
kunnen erop rekenen dat Beek zich ook als zorggemeente gaat onderscheiden en niemand
in de kou laat staan. Dit jaar gebruiken we om dat zorgaanbod helder gestalte te geven.
Laagdrempelig en klantvriendelijk, want dat bent u van ons gewend.

Ook voor de gemeenteraad wordt 2014 het jaar van de waarheid. Woensdag 19 maart zijn
de raadsverkiezingen. Ik hoop dat Beek massaal gaat stemmen, zodat ook het nieuwe 
gemeentebestuur op breed draagvlak kan rekenen. 

Uiteraard gaan we dit jaar verder om de nieuwe contouren van Beek als een gemeente
boordevol flair en evenementen te versterken. Belevend Beek blijft ook het motto voor 2014.

Maar minstens zo belangrijk is het persoonlijk geluk van onze inwoners. De kleine dingen
die het leven mooi maken. Maar ook gezondheid, liefde, er in alle opzichten voor elkaar zijn.
De participatiesamenleving die in Beek al lang praktijk is.

Dat persoonlijk geluk wens ik u elke dag van 2014 toe.

Burgemeester Ralf Krewinkel.

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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Burgemeester Ralf Krewinkel: “De heer Jo Collaris is een
man waarop men kan bouwen, een rots in de branding. Hij
heeft een cruciale rol gespeeld in het verbinden en motive-
ren van het vrijwilligerskorps en mede dankzij zijn inzet en
daadkracht staat er een goed functionerende professionele
post in Beek waar de gemeente en de samenleving de
vruchten van plukt. Hij weet bij de opgezette brandweer-
activiteiten altijd mensen, scholen en verenigingen uit de
gemeenschap te betrekken.”

De heer Jo Collaris is sinds 1 mei 1989 een actief lid van
de vrijwillige brandweer in Beek. Behalve een lange staat
van dienst, waarin hij alle functies heeft doorlopen van
brandwacht tot postcoördinator, vervult hij meerdere 
uitzonderlijke taken met groot enthousiasme. Zo heeft hij
talrijke succesvolle initiatieven binnen de brandweer 
ontplooid in goede maar vooral ook zware tijden. Ook
is hij sinds lange tijd een actieve kracht binnen diverse 
lokale en regionale klankbord- en werkgroepen (waaronder 

Koninklijke Onderscheiding voor Jo Collaris
Op donderdag 12 december 2013 ontving Beekenaar Jo Collaris (55), tijdens de opening 
van de nieuwe brandweerkazerne te Beek, een Koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Ralf Krewinkel. Hij heeft zich langdurig op een bijzondere, maatschappelijk 
aansprekende wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving, in het bijzonder voor de 
vrijwillige brandweer in Beek.

Op 12 december jl. vond de opening plaats van de nieuwe brandweerkazerne te Beek. Bovendien heeft burgemeester 
Ralf Krewinkel de kazerne officieel overgedragen aan de Brandweer Zuid Limburg. Sinds maandag 16 december is 
de kazerne operationeel.

De nieuwe brandweerkazerne in Beek is een 
dagbezette post. Dit betekent dat het korps dat
voorheen nog volledig op vrijwilligers draait, sinds 2
januari op werkdagen tussen 6 en 18 uur versterkt
is met zes beroepskrachten. Door de realisatie van
de dagbezette kazerne in Beek, is de brandweer-
zorg in de Westelijke Mijnstreek geoptimaliseerd. 

Burgemeester Krewinkel: “De nieuwe brandweer-
kazerne is een aanwinst voor Beek en de Westelijke
Mijnstreek. Niet alleen vanwege de optimalisering
van de veiligheid die hiermee gerealiseerd wordt,
maar ook vanwege de moderne uitstraling van het
gebouw.”

Nieuwe brandweerkazerne in gebruik

33

klankbordgroep nieuwbouw kazerne Beek) om te komen
tot consensus en verbetering van de organisatie. 
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Wethouder Jan Bijen licht toe: “Er bestond bij de gemeen-
teraad al geruime tijd de wens om op eigentijdse wijze
aandacht te besteden aan de Beekse geschiedenis. Vorig
jaar hebben we besloten om dat in de vorm van een web-
site te doen. Dat past helemaal bij deze tijd.” 

Beek heeft een lange geschiedenis, die al 7.000 jaar 
geleden begon toen de allereerste Europese boeren – de
Bandkeramiekers – hun boerderijen in de Westelijke Mijn-
streek en rondom Maastricht bouwden. Maar ook in de 
Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd is er
een heleboel interessants over Beek te vertellen. 

De website zal niet alleen op de pc te bekijken zijn, maar
ook mobiel. Bijen: “We willen in de nabije toekomst een
aantal toeristische routes uitzetten, waarbij de website je
onderweg van informatie voorziet. Dat is niet alleen han-
dig, het geeft ook een extra dimensie aan een wandeling
als je bij een monument of een archeologische vindplaats
precies kunt zien wat daar is gebeurd.”

Voor de realisatie van de website heeft de gemeente 
Beek het in Geulle gevestigde KF inHeritage benaderd, 

gespecialiseerd in historische websites. 
Eigenaar Kris Förster: “Wat interessant is aan een website
is, dat de inhoud niet statisch is, maar constant aangepast
kan worden. In tegenstelling tot  een boek: zodra het 
manuscript naar de drukker is, kun je niets meer wijzigen.

Een website kan dagelijks aan-
gepast worden. Bovendien 
kunnen er meerdere mensen
tegelijk aan werken, iedereen
vanuit zijn eigen interesse of
specialisme.”

Het regelmatig updaten van de
website is dan ook precies wat
de bedoeling is van dit project.
Bij de lancering zal als eerste
aandacht worden besteed aan
de periode van de Bandkera-
miek. Vervolgens zullen dan
ook andere historische perio-
des en andere historische infor-
matie worden toegevoegd. 

Bijen: “Wat ik belangrijk vind
om te vermelden, is dat het
onze bedoeling nadrukkelijk
niet is, dat deze website enkel
door de historici worden gevuld.

Ik wil namelijk iedereen – alle inwoners van Beek – oproe-
pen om een bijdrage te leveren. Dat kan uitgebreid zijn
door bijvoorbeeld een artikel (of meerdere) te schrijven
over een bepaald historisch onderwerp, maar het kan ook
al door wat historische foto’s bij elkaar te zoeken en op te
schrijven wat op die foto’s te zien is. Dat is ook hartstikke
interessant. Je hoeft dus zeker geen volleerd historicus of
archeoloog te zijn om mee te werken. Enthousiasme en 
interesse in de Beekse geschiedenis is al meer dan vol-
doende.” 

Heeft u interesse om mee te werken aan deze website,
meld u dan aan bij Paul Voncken via 
tel.nummer 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl.  

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Cultuurparticipatie-regeling van de provincie Limburg.

Schrijf mee aan de Beekse geschiedenis
Binnenkort zal een gloednieuwe website worden gelanceerd over de rijke geschiedenis van Beek.
Niet alleen wordt daarmee de informatie over de Beekse historie voor iedereen beschikbaar, 
bovendien kunnen alle Beekenaren die dat willen ook zelf meewerken aan vullen van de website!

Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2014
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Beweegmarkt in Beek!

Bewegen doet leven
Zoals bekend besteedt de gemeente Beek extra aandacht
aan de gezondheid van haar inwoners. In dit kader wordt
op donderdag 6 februari 2014 een beweegmarkt voor ou-
deren georganiseerd door beweegcoaches van Gezellig en
Actief. Deze zal plaatsvinden in Woonzorgcentrum Francis-
cus van Vivantes in Beek van 15.00 tot 18.00 uur. Tijdens
deze beweegmarkt worden de bezoekers in de gelegen-
heid gesteld om gratis deel te nemen aan een ge-
zondheidscheck. Ook worden beweegclinics
gegeven van verschillende beweegactiviteiten
voor ouderen in Beek. Tijdens deze beweegmarkt
staan plezier in bewegen en gezelligheid voorop.

Gezellig en Actief
In september 2013 is het programma Gezellig en
Actief gestart. Hierbij worden studenten van Fon-
tys Sporthogeschool als beweegcoaches ingezet
om volwassenen en ouderen in de gemeente
Beek te begeleiden bij beweegactiviteiten. Ook
kunnen de beweegcoaches  met u op zoek gaan
naar een passende beweegactiviteit. Gezellig en
Actief is voor mensen  die extra stimulans, bege-
leiding en advies kunnen gebruiken bij het bewe-
gen. Wilt u bijvoorbeeld graag persoonlijke
begeleiding tijdens het bewegen, dan kan een 
beweegcoach samen met u gaan bewegen. Het is
ook mogelijk uzelf in groepsverband aan te melden. 
Gezellig en Actief streeft ernaar om dit op een veilige en
verantwoorde manier te doen. Daarbij staan gezelligheid
en plezier centraal. Bij bewegen spelen sociale contacten
ook een belangrijke rol. 
De beweegclinics tijdens de beweegmarkt op 6 februari
zijn enkele voorbeelden van activiteiten waarbij een 
beweegcoach u kan begeleiden.

Beweegclinics
Tijdens de beweegmarkt worden beweegclinics georgani-
seerd om u kennis te laten maken met het beweegaanbod
in Beek. Het is geheel vrijblijvend om hieraan mee te doen.
De beweegclinics worden onder andere gegeven door: 

Beweeg Mee! (senioren-
gym en valpreventie), de
Beweegtuin (beweeg- en
spelactiviteiten) en Wan-
delfit. Alle beweegclinics
worden begeleid door
professionele instruc-
teurs. 

Gezondheidscheck
Vraagt u zich ook wel
eens af ‘Hoe fit ben ik 
eigenlijk?’ of ‘Hoe kan ik
gezonder leven?’ Dan
bent u meer dan welkom
om deel te nemen aan
de gezondheidscheck.
Bij deze gratis check
worden een aantal 

testjes gedaan om een beeld te krijgen van  uw fitheid.
Vervolgens krijgt u een beweegadvies mee en is het 
mogelijk om u in te schrijven voor een beweegcoach in 
het programma Gezellig en Actief.

Graag ontmoeten we u op 6 februari tijdens de 
 beweegmarkt in Woonzorgcentrum Franciscus. 
De koffie of thee staat voor u klaar!

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

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Contactpersonen: 

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

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

In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking. 
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Jaarlijks zijn in Nederland meer dan duizend middelgrote
tot grote branden. Door de wijdverbreide toepassing van
asbest in bouwwerken, met name in de periode na de
tweede wereldoorlog tot en met 1993, wordt een eventuele
brand al snel een asbestbrand. Asbest werd in boven-
staande periode in meer dan 3500 verschillende producten
toegepast. In 1993 was naar schatting in meer dan 80%
van alle bouwwerken en installaties in Nederland asbest
toegepast.

Sinds 1993 is het verboden asbest of asbesthoudende 
producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te
houden. Het opnieuw gebruiken van oude asbesthoudende
producten is eveneens verboden. 
Op dit moment zit echter nog in meer dan 70% van alle
bouwwerken en installaties asbest, mogelijk ook in uw
bouwwerken en installaties.

De opruim- en schoonmaakkosten bij incidenten als brand
en storm waarbij asbest aanwezig is, kunnen zeer hoog
zijn. Wij willen u er op wijzen dat niet elke verzekering de
kosten voor het opruimen van asbest dekt. In dat geval

bent u dus zelf verantwoordelijk voor de kosten die hieruit
voortvloeien. Wij adviseren u dan ook bij uw verzekeraar
na te gaan, of u in voorkomende gevallen hiervoor verzekerd
bent. Is dat niet het geval, adviseren wij u een aanvullende
verzekering hiervoor af te sluiten of middels een volledige
asbestinventarisatie na te gaan of er daadwerkelijk asbest
in uw bouwwerken/installaties zit.

Verder wijzen wij u er op, dat u primair zelf verantwoordelijk
bent voor dit onderzoek en/of deze verzekering.

Voorkom onaangename verrassingen bij
vrijgekomen asbest
Bent u goed verzekerd?

Voordelen samenwerking
De gemeente Beek werkt sinds vorig jaar al samen in de
gemeenschappelijke regeling BsGW. Samenwerking op
het gebied van belastingen in de BsGW levert een aan-
zienlijke financiële besparing op en heeft ook veel andere
voordelen. Zo kan er in BsGW efficiënter gewerkt worden
tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke prijs.

Gemeentelijke belastingen en 
waterschapsbelastingen op één aanslagbiljet
Burgers en bedrijven in de gemeente Beek ontvangen voortaan één gecombineerd aanslagbiljet
voor alle gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen. Vanaf komend jaar zal de BsGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond de verschillende heffingen
en invorderingen versturen namens de gemeente en het waterschap.

Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2014
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Door de verschillende aanslagen te combineren op één 
biljet vallen de kosten voor de belastingheffingen lager uit.
Belastingbetalers ondervinden vooral ook tijdsbesparing en
gemak doordat zij voortaan al hun zaken rondom gemeen-
telijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen via
één aanvraag en via één centrale organisatie. Door de sa-
menwerking besparen de 20 gemeenten en de 2 water-
schappen die deelnemen in BsGW samen ruim 8 miljoen
euro per jaar.

Optelsom belastingen op één aanslagbiljet
Voorheen ontvingen burgers en bedrijven het aanslagbiljet
voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor
waterschapsbelastingen apart. Nu vanaf 2014 deze belas-
tingen samen op één aanslagbiljet staan, is het totaalbe-
drag op dit aanslagbiljet de optelsom van de twee
belastingheffingen.  
Het bepalen van het beleid en de belastingtarieven blijft in

handen van de gemeenten. De hoogte van de te betalen
belasting kan dus per gemeente blijven verschillen. Ook
het waterschap blijft de eigen belastingtarieven vaststellen. 

BsGW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Water-
schappen is een samenwerkingsverband voor heffing en
inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbe-
lastingen. BsGW zorgt voor de heffing en invordering van
belastingen en stelt de WOZ-waarde voor woningen en
bedrijfspanden vast. Hierdoor kunnen waterschapsbelas-
tingen en gemeentebelastingen voortaan op één gecombi-
neerde aanslag worden verstuurd. Ook kwijtschelding en
bezwaarschriften worden gezamenlijk afgehandeld via één
aanvraag.

De meeste belastingaanslagen die vanuit BsGW worden
verzonden, vallen in de tweede helft van februari in de bus.

Naast de gemeentelijke informatiepagina’s in de Nuuts-
baeker en de wekelijkse openbare bekendmakingen in
Beek & omstreken, biedt de gemeente u ook verschil-
lende digitale mogelijkheden om op de hoogte te blijven
van gemeentenieuws. Een overzicht:

E-mail nieuwsbrief
U kunt zich via www.gemeentebeek.nl inschrijven voor
de e-mail nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt dan
wekelijks per e-mail een nieuwsbrief met actuele
nieuwsberichten. Zie www.gemeentebeek.nl onder 
Actueel – Blijf op de hoogte.

Openbare bekendmakingen via e-mail
De voor u relevante openbare bekendmakingen in uw
e-mailbox? Dat kan via de website van Overheid.nl.
Daar vindt u de bekendmakingen van de gemeente
Beek en óók die van rijksoverheid, provincie en water-
schap. Op www.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor
een e-mailservice waarmee u wekelijks de bekend-
makingen binnen uw postcodegebied automatisch 
ontvangt.

Twitter
Volgers van het Twitter-account van de gemeente Beek
worden via tweets (korte en kernachtige twitterberichten)
steeds op de hoogte gebracht van het laatste gemeen-
tenieuws. In de meeste gevallen ontvangt u als volger
een link naar meer nieuws over het onderwerp op
www.gemeentebeek.nl. Ons account is:
www.twitter.com/gembeek. 

RSS-feeds
RSS staat voor ‘Really Simple Syndication’. RSS is een
technisch hulpmiddel waarmee u zich op de vernieuwin-
gen van een website kunt abonneren. Zodra er bijvoor-
beeld een nieuwsbericht op www.gemeentebeek.nl
verschijnt, dan krijgt u daarvan acuut een seintje. Hoe u
zich kan abonneren op de RSS-feed van de gemeente
Beek, kunt u vinden op www.gemeentebeek.nl onder
Actueel – Blijf op de hoogte.

Youtube
Op ons Youtube kanaal vindt u verschillende filmpjes
van en over de gemeente Beek. U vindt ons kanaal op
www.youtube.com/gembeek. 

Blijf digitaal op de hoogte van 
gemeentenieuws!
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Curatief en preventief strooien
Gladheid levert gevaar op voor de verkeersveiligheid.
Daarom is ervoor gekozen om zowel curatief (als het al
glad is) als preventief (als het waarschijnlijk glad wordt) te
strooien. Bij optredende gladheid wordt binnen een uur ge-
start met strooien. Doorgaande wegen met veel verkeer en
busroutes hebben daarbij voorrang. Daarna volgen de ver-
bindings- en drukke wegen in wijken en op industrieterrei-
nen. Tijdens de normale werktijden krijgt de
gladheidsbestrijding bij openbare gebouwen, scholen en
bejaardencentra de aandacht. 

Strooiroutes
Niet op alle wegen en paden wordt gestrooid. Dit ten aan-
zien van de milieubelasting en het ontbreken van tijd en
middelen. Strooizout werkt bovendien niet op plaatsen met
weinig verkeer. Het zout heeft namelijk pas effect als dit
met ijs of sneeuw wordt vermengd. Dit kan enkel plaatsvin-
den door toedoen van het verkeer dat over de weg rijdt. Op
www.gemeentebeek.nl kunt u de strooiroutes raadplegen. 

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner en weggebruiker kunt u ook een bijdrage leve-
ren aan de veiligheid, woonomgeving en bereikbaarheid
door de volgende tips in acht te nemen:

• Pas uw rijgedrag aan als u vermoedt dat het glad is of
kan worden. Voorkom plotselinge of krachtige rem- en
stuuracties. Ook als er al gestrooid en/of geveegd is kan
het nog glad zijn. Strooizout heeft immers tijd nodig om
zijn werk te doen.

• Houd het trottoir voor uw huis begaanbaar, bij voorkeur
door te vegen; strooi matig met zout.

• Veeg de sneeuw van het trottoir in de goot langs de weg
om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

• Houd de kolken in de goot voor uw huis sneeuwvrij,
zodat, vooral als het gaat dooien, het dooiwater sneller
weg kan stromen.

• Bescherm uw planten tegen strooizout.

Gladheidbestrijding
De winter is weer aangebroken. Onbekend is wat deze ons zal brengen, vorst, veel sneeuw 
met winterpret of een zachte natte periode. Naast mogelijke winterpret en de mooie plaatjes 
die sneeuw en vorst kunnen opleveren, geeft het ook de nodige overlast. Om deze het hoofd te
kunnen bieden, beschikt de gemeente over een gladheidbestrijdingsplan. Dat is een draaiboek
waarin omschreven staat hoe de gladheid door de gemeente wordt bestreden.
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Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een
spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan
de Molenstraat 158. 

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

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

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

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

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

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale-WM

• Redacteur
Wij zoeken iemand die zelfstandig interviews afneemt op
locatie en hierover een artikel kan schrijven voor ons 
verenigingstijdschrift 'Parkinson Magazine'. Er is een hoofd-
redacteur beschikbaar maar de functie wordt zelfstandig
uitgevoerd. (Vac.31591)

• Vrijwilliger voor zorgassistentie in zwembad De Haamen
Onze cliënten zwemmen dagelijks in zwembad De Haamen
in Beek. We zoeken enkele vrijwilligers, die naast de mede-
werker, kunnen assisteren bij kleine zorghandelingen van
de cliënten. Het betreft het bieden van lichte ondersteuning
in de kleedkamer, als cliënten zich aan-uitkleden.
(Vac.30862)

• Contactvrijwilliger voor vrouw middelbare leeftijd
Voor een autistische vrouw van middelbare leeftijd met een
lichte verstandelijke beperking zoeken we een contactvrij-
williger die graag samen met haar uitstapjes maakt. Hierbij
kan worden gedacht aan het bezoeken van een pretpark.
Maar ook het bezoeken van het kerkhof. (Vac.19645)

• Contactvrijwilliger mannelijke cliënt
Voor een mannelijke cliënt met een lichte verstandelijke be-
perking zoeken we een contactvrijwilliger die samen met
hem uitstapjes onderneemt naar de stad, een dierentuin of
een museum. (Vac.19646)

• Begeleider(ster) bij jeugdactiviteiten en Bellers
De activiteiten worden bijna allemaal georganiseerd door
Beekse bedrijven, organisaties, verenigingen en winkels.
Het gros van de activiteiten wordt begeleid door vrijwilligers.
Voor het begeleiden en organiseren van de activiteiten zijn
we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hier in de 
vakanties steeds een paar uurtjes voor vrij willen maken.
(Vac. 11167)

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

januari 2014 NB no. 1:Layout 1  30-12-2013  16:06  Pagina 39



MAKADO RUIMT OP!

ONS CENTRUM WORDT OMGETOVERD 

TOT EEN GEWELDIGE KOOPJESMARKT.

64 ONDERNEMERS RUIMEN OP!
PROFITEER VAN KORTING 

TOT WEL 70 %

DON. 23 T/M ZON. 26 JANUARI
Start actie op donderdag om 18.00 uur
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WWW.MAKADOBEEK.NL
64 winkels onder 1 dak, GRATIS parkeren GRATIS kinderopvangALTIJD 

MOOI 

WEER!
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