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Van de Redactie
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken op weg
en alles vindt zijn gewone ritme terug.
Maar wat is gewoon?
We hebben elkaar het allerbeste toegewenst
voor 2015. Het gaat allemaal zo vlug.
Neem daarom ook maar weer snel kennis van
alles wat op de planning staat.
Er is voor iedereen beslist een keuze te maken, want
de variatie is ook nu weer rijkelijk aanwezig.
Veel onzekerheden misschien, maar dat is de enige zekerheid voor iedere
toekomst. Momenten van rust worden afgewisseld door feesten. Beide zijn
zeker nodig. Het is een kwestie van de juiste balans te vinden en alles komt
goed.
Let in het nieuwe jaar weer goed op de deadlines zoals ze op bladzijde 2
van iedere editie links onderaan gepubliceerd zijn.
Dit kan veel teleurstellingen voorkomen. Voor iedere uitgave is nogal wat
voorbereiding nodig en wij proberen alles wat op tijd binnen is te plaatsen.
U begrijpt natuurlijk dat artikelen die na de deadline aangeleverd worden
echt niet meer ingevoegd kunnen worden.

- Wie kent Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
- Evenementenrooster Carnaval . . . . . . . . .30
- Evenementenrooster . . . . . . . . . . . . . . .31

Gemeente info:

Laten we er in 2015 weer een fantastisch
jaar van maken met zijn allen.
Voor nu weer veel leesplezier met deze
editie en veel succes met al uw
activiteiten dit jaar.
Wiel Heijnen, eindredactie

- Column burgemeester
Zorgen over zorg . . . . . . . . . . . . . . . . .32
- Bouw nieuwe kleed-/clubgebouw
Sportlandgoed De Haamen gestart . . . . . .33
- Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen! .34
- Officiële bekendmakingen in
Trompetter/Maas- en Geleenbode . . . . . .35
- Gladheidbestrijding . . . . . . . . . . . . . . . .36
- Hulp of ondersteuning nodig? . . . . . . . . .37
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . .38
- Wijzigingen in financiële hulp aan mensen
met laag inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . .38
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN GEZOND EN GELUKKIG
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R.K. Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Sint Hubertus Genhout/ Beek
Op zondag 7 december 2014 zijn een aantal jubilarissen van ons koor, na een mooi gezongen H. Mis,
gehuldigd door onze voorzitter mijnheer pastoor J. van Oss s.m.m.
Een bijzonder jubileum vierde de heer Paul Stassen nl. zijn 60-jarig jubileum als organist.
In 1954 is hij als organist begonnen in de
hulpkerk Maria ten Hemelopneming te
Tervoorst Nuth.
Vanaf 1 november 1984 is hij tevens bij
ons koor in dienst getreden als onze
vaste organist. Gedurende 30 jaar heeft
hij ons koor met veel enthousiasme begeleid. Hij was de opvolger
van zijn oom Sef Stassen uit
Kelmond. Van hem heeft hij zijn
liefde voor het Gregoriaans overgenomen. Vanaf 2004 heeft Paul
iedere vrijdag voor de repetitie
Gregoriaanse gezangen gerepeteerd met een aantal heren van het
koor.
Zij vormen de Schola Gregoriaans.
5 keer per jaar luisteren ze een
eucharistieviering op in de St.
Hubertuskerk met Gregoriaanse
gezangen en op feestdagen ook
de wisselgezangen.
Het begeleiden, vooral van nieuwe
meerstemmige liederen, ging de
laatste tijd moeilijk worden en
daarom is Paul bij ons gestopt als
organist. Wel verzorgt Paul nog de
repetities van de Schola Gregoriaans en begeleidt hij hun uitvoeringen. Paul blijft lid van ons koor als
zanger en zingt nu mee als tenor.
Paul is opgegroeid in een muzikale
familie. Twee ooms zijn gedurende 50
jaar organist geweest en 2 ooms waren
dirigenten van fanfares. De opleiding
heeft Paul genoten in de muziekschool
Geleen, daarna 2 jaar Conservatorium te
Maastricht en verder heeft Paul privéles

gehad van Mathieu Meys uit Beek.
Paul is ook uithulp-organist in Heerlerheide, Broekhem-Valkenburg, MeerssenWest, Nuth.
In de St. Martinuskerk te Beek begeleidt
Paul vaak het koor bij begrafenissen.

Verder vierden de navolgende
leden hun jubileum:
Mevrouw Marlies Bus-Luyten,
50 jaar lidmaatschap van ons koor
eerst als alt, daarna sopraan, later weer
als alt.
Mevrouw José Frissen-Lucassen,
40 jaar koorzang in kerkkoren als alt.
Mevrouw Marian Michon-Hautvast,
40 jaar lidmaatschap van ons koor
als sopraan.
Mevrouw Els Nijsten-Goossens,
40 jaar lid van ons koor als sopraan.
Mevrouw Tiny Coumans-Corten,
25 jaar lidmaatschap van ons koor
als sopraan.
Mevrouw José van Dick-Thijssen,
12½ jaar lidmaatschap van ons koor
als alt.
Mevrouw Thea Henssen-Keulers,
12½ jaar lidmaatschap van ons koor
als sopraan.

Voor zijn jarenlange werkzaamheden
als organist werd aan Paul het
Ereteken voor bijzondere
verdiensten met oorkonde en draagspeld van de St.Gregoriusvereniging
uitgereikt.

De heer Wiel Nijsten,
12½ jaar lidmaatschap van ons koor
als bas.
Mevrouw Els Vroemen-Stevelmans,
12½ jaar lidmaatschap van ons koor
als alt.

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
3
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Aanmelden nieuwe leerlingen Schooljaar 2015-2016
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 ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staat en waar het kind
centraal staat in al het doen en laten.

web-site: www.bredeschooldebron.nl zie:
informatie- schooldocumenten- schoolgids ‘14-‘15
Het is voor ons belangrijk om te weten met hoeveel leerlingen
we op maandag 31 augustus 2015 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 2016 onze school
zal bezoeken.
Indien Uw zoon of dochter geboren is in
de periode juli 2011 – oktober 2012 en
dus voor of op 1 oktober 2016 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 afspraak te maken met de directie:
Mevr. Silvia Hendriks-Dohmen of Dhr. Leon Pansters
De school is te bereiken onder het telefoonnr. 046 - 4280955.
U bent van harte welkom!
Aanmeldingsdagen:

Graag nodigen wij U uit voor een kennismakings- / aanmeldingsgesprek. 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

Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

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

26-02-2015
27-02-2015
04-03-2015
11-03-2015
12-03-2015
19-03-2015
20-03-2015

8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 15.00 uur
8.30 uur - 15.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur

HET G.O.N.

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
4

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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Informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de zorg’
De bijeenkomsten in Beek vinden plaats in wijksteunpunt
Franciscus, Om de Toren 1 op:
• maandag 26 januari 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
• maandag 26 januari 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Aanmelden
In 2015 verandert er veel in de zorg. Als u nu zorg thuis ontvangt stelt u zich waarschijnlijk de vraag wat al die veranderingen voor u persoonlijk gaan betekenen. Het jaar 2015 is een
overbruggingsjaar. Dat betekent dat de meeste zorg voorlopig
gewoon doorloopt. Ook voor Vivantes zijn sommige zaken nog
niet helemaal helder en wachten we op besluiten van de overheid. Toch willen wij onze klanten / mantelzorgers zo goed mogelijk informeren over de zaken die wij wel al weten.

Heeft u interesse om aan één van de bijeenkomsten deel te
nemen dan verzoeken wij u zich van te voren aan te melden.
Dat kan via e-mail info@vivantes.nl
of telefonisch via 046-411 35 00.
Vergeet niet om aan te geven met hoeveel personen u komt en
op welk tijdstip.

Informatiebijeenkomsten
In januari 2015 organiseren wij op diverse plekken informatiebijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten komen de nieuwe wetten aan de
orde, de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekerings wet (ZVW) en
maken we de vertaling naar de praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen. Ook onze klantadviseur en wijkverpleegkundige zijn aanwezig.
Voor het beantwoorden van persoonlijke vragen kunt u ter
plekke een individuele afspraak maken.

in 2015 elk
e

zondag geopend
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vanaf 10.3
0 uur

Spellenn
e
avvooornfad
il
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feesten
& bedrijfs

9HUVHERXLOOR

dag
Elke woens- & donder

van eigen sto
of

Q

2 of 3 gangen
keuzemenu

Huis gemaak
t

voor € 15,- of € 18,50

Onze aanrade
rs:

Family Steak

6SHOW%URRG
6SDUHULEV
& eigenwijs

%RVNRQLMQWMH

voor 1 t/m ????? personen

Mareweg 23 Schimmert
045 - 404 12 69
www.mareveld.nl
- (GPS) Wandelroutes
- Ruime parkeerplaats
- Terras met Speeltuin
- Douchegelegenheid
voor mountainbikers
- Lunch- en dinerkaart
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Alle tandzorg specialiteiten
onder één dak
Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënsten
Tandprothetici
Tandtechnici

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

☎ 088 500 21 00
(Lokaal tarief).

SITTARD-GELEEN

BEEK

Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT
Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

6162 BG Sittard-Geleen

www.houbenmondzorg.nl
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Tribunes Plebes XVIII-XII- MMXIV
Met een lange agenda voor de boeg
wordt er snel door de voorzitter gestart
met het wegwerken van de ‘hamerstukken’.
We komen tot de eerste vijf stuks en het
eerste bespreek agendapunt onder
nr. 6 is; Inrichtingsplannen Centrum
Beek.
In 2012 is voornoemd project met als
hoofdthema “het water weer zichtbaar
maken in het dorp” vastgesteld en is in
drie delen/gebieden opgeknipt.
Vandaag komt het gebied van het Onze
Lieve Vrouwenplein en de Labouréstraat
aan de orde, zijnde deelgebied 2. Men
wil deze Labouréstraat als verbinding
zien tussen het O.L.V.- plein en via Rijksweg naar de markt en het centrum.
Er zijn informatieavonden belegd voor de
omwonende en belangstellenden met
o.a. als resultaat dat de geplande watergoot in de straat ‘droog’ blijft staan. Dat
betekent geen geleide waterstroom maar
alleen maar afvoer van het hemelwater
en smeltsneeuw. De ligging van de goot
zal in het midden van de straat worden,
maar dat stuit op grote bezwaren van de
CDA die daardoor de veiligheid in de
straat ziet dalen. Het element “veiligheid”
is voor de CDA fractie een onderwerp dat
niet genoeg benadrukt kan worden. Zij
zijn ook bezorgd over de toenemende
parkeerdrukte op het O.L.V.-plein.
BBB-NDB is voorstander van de uitvoer
van werkzaamheden volgens het bouwplan en laat de discussie over de plaats
van de watergoot en wél of geen water
in de watergoot over aan de bewoners.
PB wil het definitieve ontwerp vaststellen na nog een voorlichting aan de bewoners.
Samen met BBB-NDB dienen zij een
motie in om vooral de bewoners te raadplegen. Deze motie wordt na stemming
aangenomen.
De wethouder belooft weer terug te

gaan naar de bewoners voor die watergoot discussie, maar merkt terloops op
dat al in mei van dit jaar over dat waterprobleem gesproken had kunnen worden.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen en
dan maken we meteen een sprongetje
naar punt 8, waarbij agendapunt nr. 7 de
bekende klap krijgt.
Agendapunt 8; Planvoorbereiding
openmaken Keutelbeek fase 1b +
evaluatie fase 1a.
Zoals bekend bestaat het project van de
Keutelbeek uit meerdere delen. Zo is
Gundelfingenstraat en Achter de Beek
fase 1a en vanaf de Luciastraat tot de
buffer aan de Oude Pastorie in Neerbeek
is fase1b. Fase 1a, de realisatie van de
beek tot in de Luciastraat brengt de discussie op gang en vooral het stukje de
Stegen.
Er is al heel veel ‘gevreigeld’ over dit
stukje traject. Oorspronkelijk in de tuinen,
dan weer in de straat en nu weer in de
tuintjes, maar niet bij iedereen.
Misschien is er een compromis bereikt
als u dit leest, maar vooralsnog heb ik
hier een zwaar hoofd in.
CDA gooit olie op het vuur door te stellen dat de betrokken bewoners eigenlijk
zelf niet weten wat ze willen en dan zou
de politiek dus weer aan het kortste eind
moeten trekken. Er was/is genoeg communicatie over en weer tussen burger en
gemeente, maar je kunt niet terug naar
de burger blijven gaan!
Uiteindelijk wordt dit punt aangenomen.
We hebben vier punten rust maar geen
hamerstilte en gaan naar
agendapunt 12; Voorstel tot
vaststelling Algemene Plaatselijke
Verordening 2015 (afk. APV).
In de ogen van PB zijn er in de APV enkele artikelen opgenomen die zij graag

George Stevens

verwijderd zagen dus dient zij een motie
in. Het betreft de verboden overlast van
straatartiesten en bedelarij.
Op oktober 2000 is bedelarij uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt, omdat
bedelen dan niet meer bestraft wordt en
maatschappelijk achterhaald is alleen al
door de nu rond 60.000 daklozen.
De wethouder antwoordt dat de APV
exclusief het domein van de burgemeester is en ontraadt het amendement,
omdat hij in dit geval dan verantwoordelijkheden afgeeft wat niet de bedoeling is.
Het voorstel wordt dan ook weggestemd.
Verder naar agendapunt nr. 13;
Tariefstelling Gemeentelijke Heffingen 2015 en aanpassing verordeningen Gemeentelijke Heffingen 2015.
Een hele mond vol waarbij door CDA,
BBB-NDB, SBB en VVD een motie
wordt ingediend over de OZB berekeningen.
Ze stelt de wethouder voor om bij de
voorbereiding van de OZB- tarieven in
2016 een andere calculatie te hanteren
bij de berekening van deze gemeentelijke
belasting. De motie wordt ingetrokken en
overgenomen.
Resteert nog het als laatste het
Vragenuurtje.
Hiervoor melden zich CDA en BBBNDB.
Hun vragen hebben dezelfde strekking
en betreffen de aangekondigde reorganisatie van de politie in de regio.
De voorzitter vertelt de Raad alles wat hij
op dit moment weet en meent/ hoopt dat
de aanloop-politie post in het Gemeentehuis als zodanig gehandhaafd blijft.
Na deze geruststellende berichten sluit
de voorzitter de vergadering.

7
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Een bij hoort erbij

Een grote geleerde als Albert Einstein
(1879- 1955) heeft zich eens laten ontvallen dat als er géén bijen meer op
de wereld waren, de wereld nog
maar vier jaren te leven had.

Hoe komt dat?
We zitten aan tafel met
Rie Paulussen uit
Spaubeek, al meer dan
35 jaar imker die probeert de oorzaken van
de achteruitgang mede
te verklaren.

Hij maakte zich toen al zorgen over de
toekomst en zeker over het leven van de
bijen in deze toekomst.
Feit is dat in de wereld van vandaag het
aantal bijen is gedaald ten opzichte van
vroeger.

“Bossen en fleurige
weiden worden kleiner,
de opkomst van de
monocultuur, onkruidbloemen in de gemeentelijke plantsoenen worden meteen
met de grond gelijkgemaakt, fruitbomen in de plantages, een
van de lievelingsplekken van de bijen,
worden royaal voorzien van pesticiden,
de wegbermen met hun mooie bloemen
worden hoe langer hoe meer bijen- onvriendelijker enz.
Maar een van de grote
oorzaken is niet direct
met het blote oog zichtbaar, en dat is de
Veroa- mijt.
Deze mijt wordt notabene door de bij zelf
‘mee naar binnen genomen’, doordat ze mee
de kast in surfen op de
huid /pootjes van de bij.
Op het moment dat de
bijen - koningin dan in
een cel het eitje legt,
doet deze Veroa mijt
dat ook, voordat de cel
beveiligd wordt door
een wassen deksel. De

8

uitgekomen jonge mijten parasiteren
later op de bijen- larve.
Deze bijen- larven overleven deze aanval niet of komen mismaakt ter wereld.
Dit kan het einde van een bijenvolk zijn;
van vandaag op morgen is dan de bijenkorf om onduidelijke redenen helemaal
leeg. Een verschijnsel dat in deze tijd
toch geregeld optreedt en ook daadwerkelijk door Rie in zijn eigen kasten heeft
plaatsgevonden. Een gezond bijenvolk
kan wel bestaan uit 60.000 tot 70.000
bijen!
En toch is in deze drukte nog een stuk
organisatie. In het bijenvolk behoort er
één koningin en dan hebben we verder
nog de werksters en de darren (de
mannetjes).
De darren zijn er eigenlijk alleen maar
om de nieuwe koningin te bevruchten
om daarmee een nieuw volk te stichten
en de werksters die ‘werken’ in de
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Bij de bijen is dat niet anders; bijen vormen een zogenaamde ‘tros’ en het heeft
inderdaad iets weg van een druiventros,
maar op die manier proberen ze warm te
blijven.
Vanmiddag tijdens en na het gesprek
met deze bevlogen imker ben ik me
ervan bewust geraakt dat ik weinig van
bijen wist/ weet maar wel dat deze onmisbare beestjes als groep sterker zijn
dan de mensheid.

breedste zin des woords.
Maar aan het einde van het seizoen, zo
rond augustus, gaan deze werksters
ook weer even de darren opruimen want
dan zit hun werk erop.

honing in de zomer krijgt het bijenvolk in
de winterperiode als voer voor de wintermaanden suiker opgelost in water
zodat ze in maart weer van de partij kunnen zijn.

Een bijenvolk kan bij optimale weersomstandigheden in een seizoen wel 45 kilogram honing ‘produceren’.

Maar hoe komen die bijen
eigenlijk de winter door?

Rie vertelt verder; het is de taak/ zorg
van de imker om de bijen goed onder
controle te houden, bijvoorbeeld géén
twee koninginnen in één volk, dat geeft
teveel stress, eventueel verplaatsen van
de korven. Als dank voor het leveren van

In een doorsnee bijenkorf/bijenkast kan
de temperatuur in een strenge winter tot
onder nul graden Celsius worden.
Aangezien wij als mensen weten dat,
als je geen kou wenst te lijden moet je
elkaar stevig ‘vasthouden’ en zo elkaar
verwarmen.

Nu als afronding nog even een pijnlijk
punt; onze imker Rie is tig -keer door
de bijen gestoken, echter zonder nadelige gevolgen, ergo bijen -steken zijn
goed tegen reumatische kwalen!
Ik hoop dat de lezer in de toekomst de
bijen door een andere bril gaat bekijken.
George Stevens

9
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Opbrengst collecte Multiple Sclerose
hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl

Wat is MS?
Tijdens de collecteweek van het
Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 262 in Beek en € 517 in
Spaubeek opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

MS is een aandoening van het centrale
zenuwstelsel. (GEEN SPIERZIEKTE)
Het zenuwstelsel is in ons lichaam van
groot belang: het vormt namelijk het besturingssysteem voor het functioneren
van het hele lichaam. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en
het ruggenmerg en is opgebouwd uit zenuwcellen. Die zenuwcellen zijn met elkaar en de rest van het lichaam verbonden via zenuwuitlopers (axonen).

Die zenuwuitlopers geven prikkels van
buitenaf (horen, zien, voelen) door aan
de hersenen. Andersom worden signalen gestuurd van de hersenen naar de
rest van het lichaam om te lopen, MS is
een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is in ons lichaam van groot belang: het vormt namelijk het besturingssysteem voor het
functioneren van het hele lichaam.
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de
hersenen en het ruggenmerg en is opgebouwd uit zenuwcellen.
Die zenuwcellen zijn met elkaar en de
rest van het lichaam verbonden via
zenuwuitlopers (axonen). Die zenuwuitlopers geven prikkels van buitenaf
(horen, zien, voelen) door aan de hersenen. Andersom worden signalen gestuurd van de hersenen naar de rest van
het lichaam om te lopen, tillen, etcetera.
De zenuwuitlopers zijn cruciaal binnen
deze processen.
Deze uitlopers worden door een vetachtige laag, de myeline, beschermd.

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

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
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Door deze laag verloopt de geleiding
van prikkels goed en snel.
Bij MS zorgt een verkeerde reactie in het
lichaam ervoor dat die myelinelaag
rondom de zenuwcellen wordt afgebroken waardoor die impulsgeleiding wordt
verstoord. Sommige boodschappen van
de hersenen naar ons lichaam worden
niet meer goed doorgegeven. Welke
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functies verstoord worden, hangt af van
de exacte plaatsen waar die myeline
wordt afgebroken in het centrale zenuwstelsel. Deze plaatsen kunnen bij een
ieder met MS anders zijn, waardoor
geen twee mensen met MS exact dezelfde klachten hebben. Naast een verschil in het klachtenpatroon, is ook de
beloopsvorm van de ziekte bij een ieder
anders.

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

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

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

Grofweg onderscheiden we vier vormen:
milde MS, Relapsing Remitting MS,
Secundair Progressieve MS en Primair
Progressieve MS.
Het is onduidelijk waarom iemand
MS krijgt!
Dit weten we wel met zekerheid:
• MS is niet te genezen en gaat niet
vanzelf weg. Het is een chronische
ziekte.
• MS komt vaker bij vrouwen dan bij
mannen voor.
• De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen 20 en 40 jaar. Maar
kinderen kunnen ook MS krijgen.
• In Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS. Ieder jaar komen
daar 350 mensen bij.
• MS betekent zeker niet automatisch
(rolstoel)afhankelijkheid.
• MS komt vooral in westerse landen
voor.
• 100% van alle mensen met MS weet
niet wat hen overkomt.
Het Nationaal MS Fonds wil graag
3 belangrijke misverstanden uit
de weg helpen om onbegrip uit de
weg te helpen:
• MS is geen spierziekte
• MS leidt niet altijd tot ernstige
invaliditeit
• MS is niet besmettelijk

11
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

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

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

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

www.vluggen.com

www.bloemerievangurp.nl

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

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

voordeuren

garagedeuren

horren

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

12

Goedgekeurde pasfoto’s

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

PASFOTO SERVICE
4 veur de pas en
4 veur de sjpas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg
VRIJWILLIGER BIJ DE
BRANDWEER

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

Allereerst namens de Brandweer Beek wensen
we U allen een veilig en gelukkig 2015.
Deze maand: DE WINTER EN ZIJN GEVAREN.
Toen we deze versie van de
Nuutsbaeker schreven was er nog
geen winter in aantocht.
Maar zoals het in Nederland kan voorkomen kan dit van vandaag op morgen veranderen. Daarom willen we
eens de aandacht geven aan de winter en zijn gevaren op gebied van
hulpverlening.
De alledaagse dingen:

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Brandweer
onder nr. 06-50203584

- ‘s morgens kinderen naar school
brengen
- altijd haast, dus kinderen in de auto
en wat zien we de ruiten van de
auto zijn bevroren.

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

We zien al te vaak dat er mensen zijn
die met half schoongemaakte ruiten
gaan rijden, met als rede och het is
toch maar een klein stukje.
Onze tip in deze: luister naar het
weerbericht de avond ervoor en handel ernaar. Sta een kwartiertje eerder
op om de auto ijsvrij te maken.

Op weg naar school:
De gemeente krijgt een waarschuwing over eventuele gladheid en
waarschuwt de voor hun rijdende
strooidiensten.
Dit wil niet zeggen dat er overal en in
iedere straat gestrooid wordt; hou er
dus rekening mee als U met de fiets
of welk vervoersmiddel dan ook de
weg op gaat; het glad kan zijn op weg
naar de school en vooral bij de school.
Het is voor de Brandweer en andere
Hulpverleners een periode waar
veiligheid hoog in het vaandel staat.
Hulpverleners die U of andere mensen
moeten komen helpen lopen ook een
verhoogd risico en het aanrijden duurt
voor hun ook wat langer dan normaal.
Daarom vertrek op tijd naar de school
of naar U werk en neem de nodige
maatregelen die voor de winter nodig
zijn.
Voorkomen in deze is beter dan
genezen.
Wij als brandweer willen niet dat U
wat gebeurt.
Mocht er toch brand ontstaan of
een hulpverlening nodig zijn door
wat voor een reden dan ook bel
dan meteen 112 en zeg wat er aan
de hand is.
Geef U naam, adres, en plaats
door waar de brand of hulpverlening nodig is, zodat de Centrale
van de Brandweer adequaat kan
reageren, en de brandweer zo snel
mogelijk waarschuwt.
13
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Bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek
Op 12 januari 2015 start
Bevolkingsonderzoek Zuid
met het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Beek. Tot nu
toe kan gesproken worden
van een succesvol verlopen
bevolkingsonderzoek in Beek.
De opkomst bedroeg tijdens
de vorige ronde 86,1%.
Dit is ruim boven het landelijk
vereiste minimum van 70%.

Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrouwen uitgenodigd voor het onderzoek
als ze tussen de 50 en 75 jaar oud
zijn. Conform de landelijke richtlijnen,
zijn dat in 2015 de vrouwen geboren
in de jaren 1940 t/m 1965. Vrouwen
uit Beek met de postcodes 6176,
6191, 6192, 6199 en 6236 worden
voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Waarom deelnemen?
Resultaten vorige ronde
Ieder jaar wordt in Nederland
bij ongeveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld.
Daarmee is borstkanker de
meest voorkomende vorm
van kanker in Nederland.
De kans op genezing wordt
met name bepaald door het
stadium van de ziekte op het moment
van ontdekking. De grote verdienste van
het bevolkingsonderzoek is dat borstkanker in zo'n vroeg stadium kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak
nog niet voelbaar is. Dit verhoogt de
kans op genezing.

Tijdens de vorige ronde was de opkomst in de gemeente Beek 86,1%.
Dit betekent dat 2.524 vrouwen uit de
doelgroep hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Hiervan zijn 47 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.
Bovendien is vaker een borstsparende
operatie mogelijk.
Het borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto's van de
borsten.
Omdat met moderne apparatuur wordt gewerkt, is
de stralingsbelasting minimaal.
Binnen 2 weken ontvangt
de vrouw een schriftelijke
uitslag van het onderzoek.
Het onderzoek is gratis en
wordt uitgevoerd door
speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een
verplaatsbaar onderzoekscentrum. Het
onderzoekscentrum staat tot begin
maart op de parkeerplaats Onze Lieve
Vrouweplein in Beek.
Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten
van de afspraak, bel de informatielijn
bevolkingsonderzoek borstkanker.
De informatielijn is op werkdagen tussen
9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer 088 00 01 388.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

www.watkostrouwdrukwerk .nl
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Ik ben een redelijk tolerant mens. Niet altijd, maar over het
algemeen kun je met mij alle kanten op.
Door mijn werkzaamheden bij de Speelgoedbank en het
briljante Voor elkaar Project van PIW, heb ik de laatste
jaren een andere kijk gekregen op mijn medeburgers.

Christy

John Lennon zong in zijn wereldhit:

So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just began
Inderdaad, 2015 is begonnen en iedereen is nieuwsgierig
wat het brengen gaat.
Goede Gezondheid? Rijkdom? Succes?
Persoonlijk ben ik heel tevreden met een goede
gezondheid, want zonder dat heb je geen fluit aan rijkdom
en succes.
Helaas mist het rijtje wensen een belangrijk woord,
nl. tolerantie.

16

Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat een
mens, een mens is. Ongeacht huidskleur, religie of wat
dan ook. En ieder mens heeft zijn eigen gedachtegang,
zijn voorkeuren, zijn eigen feesten, zijn eigen geloofsovertuiging. Daar is niets mis mee.
Er bestaan zoveel verschillende feestdagen van diverse
culturen.
Christelijke feesten, Islamitische feesten, Joodse feesten,
Chinese feesten, Boeddhistische feesten. Noem maar op
en het is mooi om te zien hoe mensen die feesten vieren.
Mijn tolerantiegrens is dan ook sinds een aantal jaren behoorlijk verhoogd.
Met of zonder kerstboom, met of zonder suikerfeest, met
of zonder keppeltje…, leven en laten leven!
Elke traditie is er een om te koesteren.
En ik weet zeker, dat velen onder u er precies hetzelfde
over denken.
Ik ben dus bijna zover dat ik iedereen met een andere
levensfilosofie accepteer.
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Bijna!
Mijn geloof in ‘heb uw naasten lief’, werd toch weer een
beetje naar de kl*ten geholpen, toen ik van een vriendin dit
verhaal hoorde.
Haar dochter werkt in een filiaal van een bekende winkelketen. Zoals veel medewerkers
in winkels, droeg zij rond de kerstdagen
een kerstmuts. Dat geeft altijd een gezellige sfeer, net zoals een carnavalssjaal
rond carnaval of een zwarte pieten muts
rond sinterklaas.
Degelijke Nederlandse tradities.
Dit schreef mijn vriendin:
“Het moet niet gekker worden. Gisteren
wilde iemand een klacht indienen over
mijn dochter, omdat ze een kerstmutsje droeg tijdens
haar werk.
Ze zou haar collega's, die hoofddoekjes droegen,
belachelijk maken. Gelukkig nam de filiaalleider het
voor haar op. Het was tenslotte bijna kerst.
Het was trouwens een getinte man die bezwaar
maakte.”
Bam!
En hoppa, daar vervloog mijn tolerantiegrens die ik zo
zorgvuldig had opgebouwd.

Onmiddellijk was ik in gedachten een klacht aan het
indienen tegen al die hoofddoekjes, omdat ze hun collega
met het kerstmutsje, belachelijk zouden maken.
Helaas kunnen die meiden er ook niets aan doen. Ik denk
zelfs dat ze zich diep schaamden voor die vent.
Quincy Gario, de pietenhater, is door radio
538 uitgeroepen tot grootste klootzak van
het jaar 2014, maar deze kerstmutsmeneer is zonder meer een uitstekende
runner-up.
Door dit soort voorvallen, is het verdomde
moeilijk tolerant te blijven. Elke medemens te
accepteren zoals hij is.
Maar ik blijf het proberen, omdat 99,9% van alle mensen
gewoon mens is en niet valt over een kerstmuts of een
hoofddoekje.

Rest me de zin voor februari en die zegt alles over mijn
medeburgers.

Rookworst zonder R,
is… ook worst.

Mudifin is een fullservice kantoor op financieel en fiscaal gebied.
Samen met ons team, een mix van 10 gekwalificeerde specialisten,
doen wij er alles aan om het financiële plaatje voor onze klanten zo
optimaal mogelijk te regelen.
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van fiscale problematiek,
financieringsaanvragen, administratieve zaken, subsidie-aanvragen, begeleiding
en advieswerkzaamheden bij de ondernemer ter plaatse en alle werkzaamheden die
samenhangen met de salarisadministratie.
Om onze dienstverlening te optimaliseren is er iedere
eerste vrijdag van de maand een gratis juridisch inloopspreekuur bij
ons op kantoor, verzorgd door Leliveld Advocaten.
Regelmatig organiseren wij workshops waarin wij actuele onderwerpen
extra onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over onze
dienstverlening en de actuele workshops verwijzen wij graag naar
onze website www.mudifin.nl. Mudifin, experts in accounting.
Raadhuispark 2 I 6191 AG Beek
Tel. 088-5432211 I Mail: info@mudifin.nl
17
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De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

EHBO dat kunt u ook!
Er gaat geen dag voorbij
of er gebeurt wel een “ongeluk”.
Denk dan niet direct aan
bloed en ellende!
Een groot deel van de ongelukken gebeurt gewoon
thuis of tijdens het werk.
Een verbrande vinger, een
schaafwondje, of een verstuikte enkel.

Nieuw:

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

Voor meer informatie:

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl

Het kan natuurlijk 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!

EHBO vereniging Beek start in 2015 weer met een
nieuwe cursussen Reanimatie/AED.
• de lessen zullen plaatsvinden op:
maandagavond 2 maart 2015
(theorieavond van 20.00 tot 22.00u)
maandagavond 9 maart 2015
(praktijkavond van 19.00 tot 22.00u)
en op
maandagavond 11 mei 2015
(theorieavond van 20.00 tot 22.00u)
maandagavond 18 mei 2015
(praktijkavond van 19.00 tot 22.00u)
• de kosten voor deze cursus (totaal 2 avonden) bedragen
€ 30,-.

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
18
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(Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers)
ingezet om verwondingen en andere letsels zo realistisch
mogelijk na te bootsen.
• het examen zal op dinsdagavond 8 december worden
afgenomen door een door het Oranje Kruis samengesteld
examenteam.
• de lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven
vinden wekelijks plaats (m.u.v. de schoolvakanties) en
duren van 19.30 tot 22.00u.
Bij voldoende belangstelling starten wij in maart 2015
met een cursus EHBO aan Kinderen:
• 2x zaterdagochtenden van 9.00 tot 13.00u
(14 & 21 maart 2015)
• de kosten bedragen € 85
(inclusief lesboek en deelcertificaat).

• de kosten bedragen € 150 (incl. het cursusboek,
verbandmiddelen, het examen en één jaar lidmaatschap
onze vereniging). Het enige dat voor eigen rekening komt
zijn eventuele consumpties in de pauze.

Wist u dat een aantal zorgverzekeraars een EHBO-cursus
en/of een Reanimatie/AED-cursus vergoeden?

Tenslotte starten we op dinsdagavond
15 september 2015 met een EHBO-cursus.
• 10 lesavonden (inclusief een avond Reanimatie/AED) en
een examenavond. Er worden LOTUS-slachtoffers

Onze opleidingen volgen de nieuwste richtlijnen van Oranje
Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad en staan onder leiding van een ervaren docent en een arts.
Leslocatie voor de
cursussen:
’t Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat 45,
6191 JB Beek
Wilt u zich aanmelden voor een
EHBO- of een Reanimatie/AEDcursus dan kunt u zich
inschrijven via onze website
www.ehbo-beek.com of door
een e-mail te sturen.
Wilt u meer weten over de
EHBO-vereniging Beek of heeft
u nog vragen of opmerkingen
stuur dan een email naar
secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met
06-45734886 of 06-29540974.

Betaalbaar, Kwaliteit & Service!

Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

GRATIS Shiatsu Massage
RELAXSTOEL
t.w.v

795,-

bij aanschaf van een

Rollators

nieuwe Scootmobiel
m.u.v. opvouwbare scootmobielen
geldig tot 20-02-2015

vanaf

49,-

Rolstoelen
vanaf

159,-

Wij leveren ook service aan huis!

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang nr. 5 (Januari ) 1985
….. Zalig en gelukkig nieuwjaar, “mit ein dröpke en ein
waffel”.
….. De pottentaote gaan hun eeuw-feest vieren 99 + 1 jaor.
….. Nog even terug naar 1984 voor de verkiezing van de
sportvrouw-, man-, ploeg van het jaar.
Wethouder Rie Dirix mocht een electronisch scorebord in
ontvangst nemen geschonken door de RABO-bank.
En dan de verkiezing. Wethouder Eijssen maakte de
namen bekend. Sportvrouw werd Denise Weerd, de
nationale zwemkampioene.
Sportman werd de ruiter Jo Coumans van het Edele Ros
met zijn Nederl. Kampioenschap zware klasse NKB.
Een eervolle vermelding kreeg Jo Voncken, ook een
springruiter van Het Edele Ros.
Sportploeg werd Karate Do Weng o.l.v de bondscoach
Peter Wewengkang. Derde plaats op de EK in Dublin en
5e plaats in de Worldcup in Budapest gaven de doorslag.
De avond werd muzikaal omlijst met muziek van fanfare
St. Antonius.
….. Het sneeuwt. Overal ligt de sneeuw meters dik.
De manegeweg is dichtgesneeuwd.
….. De familie Lemmens-Crombag wordt in het zonnetje
gezet als familie van de maand.
….. En onze vriend Ramaekers is in de rubriek Baeker
sjpraok nog steeds op de boerderij aan
,,’t daesje en aan het wanne”.
….. In februari neemt Louis Cornelussen afscheid van de
RABO-bank.
Bijna 40 jaar heeft hij er dan opzitten. Gestart in eigen
huis aan de Molenstraat bouwde hij in 1948 een nieuw
pand ook aan de Molenstraat nr. 19.
10 jaar later verhuisde hij naar en nieuw pand aan de
markt nr. 65. Enkele jaren later werd de hele zaak verbouwd maar het werd nog te klein. In 1971 kwam er een
nieuw gebouw aan de markt nr. 71, met 6 jaar later weer
een rigoreuze verbouwing.
….. Wegens de strenge vorst en de sneeuwval ligt de bouw
van het gemeentehuis stop. Maar ze liggen nog op schema, aldus de woordvoerder.

Japo
….. In de raad is weer gekibbel over de Oost West baan.
Niet over de aanleg, want die is al goedgekeurd, maar
over het gebruik. Totdat de baan klaar is, gerekend op
8 jaar, moeten de nachtvluchten uitgebreid worden.
Maar dan wel niet na 3.30 uur.
Aan dat extra vliegen heeft de raad enkele voorwaarden
verbonden.
….. Een paar leuke aantekeningen over het vliegveld wil ik u
niet onthouden.:
Voor de oorlog werd de Sittard-Geleen-Beek zweefvliegclub opgericht. Later werd dat De Limb. Aeroclub.
Men huurde de voormalige motor- en paardenrenbaan in
Neerbeek om demonstraties te houden.
Voor de aanleg van een luchtvaartterrein was de opp. te
klein en een ongunstige ligging met de staatsmijn
Maurits.
Toch waren er plannen voor een terrein bij Voerendaal of
bij Beek. En daar ging de voorkeur naar uit. Beek zou de
aanleg in werkverschaffing uitvoeren. Begin 1940 was
alles in kannen en kruiken toen de oorlog uitbrak, en alles
weer de doofpot in ging.
Na de bevrijding moest het 9e Amerikaanse leger een
vliegveld hebben, en men koos toen datzelfde terrein bij
Beek en Ulestraten. 180 ha. vruchtbare akker werd met
stenen en puin volgestort. Daar overheen metalen gaasrollen en het vliegveld was in 2 maanden klaar.
150 bommenwerpers werden gestationneerd om van
hieruit dagelijks bombardementen uit te voeren. Na de
capitulatie zou alles opgeruimd worden en een woestenij
zou achterblijven.
Burgemeester van Sonsbeeck verhinderde dat, en er
kwam van regeringswege een dagelijkse vliegverbinding
Beek-Amsterdam. (Ander verkeer was niet mogelijk.
Dat was op 17 sept 1945.
En in 1947 kwam er een stichting met als doel de exploitatie van het bestaande terrein en de aanleg van een moderne luchthaven te bevorderen
….. En er is weer een nieuwe prins, Prins Hub V.

Allewiel, Alaaf

even de weg
kwijt?

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
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CV de Kwakkerte
Zijn grootste hobby’s zijn de schutterij Sint Laurentius
Spaubeek en de “Effe wachte band” uit Beek waar hij menig
nootje weg speelt op zijn trompet.
Dus het verenigingsleven en de carnaval heeft hij met de
paplepel ingegoten gekregen.
Hij verheugt zich enorm op het komend carnavalsseizoen
En hoopt dat allen hieraan meedoen.
Zijn Lijfspreuk is:
Treute is mien lust en mien leave.
Dat doan ich geer bie de sjötterie en wacht us eave.
Mer dit jaor es prins maak ich geine meziek.
En vier met veul sjpas en plezeer,
same mit uch carnaval in os Kwakkert riek

Jeugdzitting in Spaubeek op 16 november 2014
Tijdens een gezellige jeugdmiddag met
optredens van zanger Jules, Jeugdartiesten uit
Spaubeek en Sambaband Razz me Tazz werd
op 16 november j.l. het jeugdprinsepaar
uitgeroepen.

Voor de feestdagen op 15 november 2014 werd
in Spaubeek, in een druk bezocht M.F.C.
uitgeroepen de nieuwe PRINS Frank I
(Bouwens).
Na diverse optredens van o.a. Fame, buutredener Har
Daniëls, Spik & Span, La Bamba en het optreden van de Raad
van 11 was het eindelijk zover. De nieuwe prins werd uitgeroepen. Hij werd tevoorschijn getoverd uit een grote nagemaakte
steek van de Wijze Raad.
Na zijn uitroeping kon hij nog genieten van de optredens van
Fabrizio en Kölsch Plat.
Nu kan het carnavalsseizoen echt gaan beginnen.
Prins Frank is geboren in 1969 in Spaubeek. Hij komt uit een
echt kwakkerte gezin. Beide ouders komen uit Spaubeek.
Samen met zijn vrouw Jolanda en kinderen woont hij nu in de
Vermeerstraat, daar begon het carnavalsbloed al te stromen.
Na de basisschool te Spaubeek ging hij naar het Sint Michiel
(Havo) in Geleen die later werd samengevoegd met het Albert
Schweitzer.
Na het behalen van zijn diploma heeft hij er een vervolg aan
gegeven op de HTS in Heerlen waar hij de opleiding
Elektrotechniek gevolgd heeft en met succes.
Nu is Frank werkzaam bij The DOC in Weert als Database beheerder.
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Spaubeek
Voor het uit te roepen Jeugdprinsenpaar
was het de kers op de taart want ze
waren ook nog jarig in dat weekend.
De spanning in de zaal steeg toen met
de volgende tekst hun namen bekend
werden gemaakt;
Ja hoor jullie zien het al, ook dit jaar
Hebben we weer een jeugdprinsenpaar
De één uit groep 7 de ander uit groep 8
Wat hebben ze hier lang op gewacht.
De jeugdprins speelt graag op de
x-box een game
Maar je kunt hem ook vaak vinden bij
een sportschool in Geleen.
De jeugdprinses is een echte waterrat
aquakids, aquazumba of recreatief
zwemmen in het zwembad.
Buiten spelen met zijn vrienden vindt
de jeugdprins fijn
Maar hij vergeet ook niet,
nog te zorgen voor zijn konijn.
De jeugdprinses maakt graag muziek
en doet hiervoor haar best
Ze heeft piano en trommelles.
Hun gezin bestaat uit een zus,
pap en mam
En die zijn ook van de carnaval
in de ban.
Ze hebben hetzelfde sterrenbeeld,
Dit weekend vierden ze hun verjaardag
wie had dat kunnen denken
Dat we vandaag hun wellicht het
mooiste cadeau schenken
Carnaval vieren is hun met de paplepel
ingegoten
De jeugdprinses zie je altijd in de
optocht meelopen
De jeugdprins kan zijn vader het hoe en
wat vragen
Want die was prins in eerdere dagen.
Het is een jeugdprinsenpaar met pit
Hier zijn voor jullie

jeugdprins LARS (PETERS) en
jeugdprinses BRITT (BOOSTEN)
Frank en het jeugdprinsenpaar
feliciteren kan op 25 januari 2015.
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

Michael Keulers 42e
nieuwe prins Michael 1e
van CV de Sjravelaire uit
Genhout.
Zaterdag 22 november 2014 is tijdens
een geweldige uitverkochte zitting, afscheid genomen van Prins Max 1e.
De Auwt Prinse vereniging was aanwezig om Max op een speciale manier dmv
postcodeloterij Miljoenenjacht op te
nemen in hun vereniging.
Na de pauze was het dan zover om de
Sjravelpoort te ontdoen van zijn poortjes. Toen de bordjes langzaam werden
weggehaald door het voorlezen van de
elf punten door de Voorzitter Marcel
Vluggen en Vorst Ron Smeets kwam
Michael Keulers vol energie , en opgelucht uit de poort, als 42e prins van de
Sjravelaire. Na het overhandigen van zijn
waardigheden werd hij met een oorverdovend applaus beloond.

Michael werd geboren op 29 november
1987 te Geleen. Hij is de zoon van
Marcel en Anja Keulers woonachtig op
de
Past.Hutschemakerstraat
in
Genhout. Michael heeft ook nog een
broer Christian. Met drie en een half jaar
werd hij al lid van GSV´28 waar hij tot op
heden nog voetbalt. Als kind zat hij
vaak, als men hem kwijt was met de
driewieler op de rijksweg. Op de lagere
school kwam hij na een week al thuis
met vijf hechtingen boven een oog. Als
puber gold voor hem hoe harder hoe
beter. Verder is hij lid van de dartvereniging ’t Trefpunt en zit ook in de carnavalsgroep Sterrevosj. Hij heeft de opleiding VMBO Transport en Logistiek en
Chauffeursopleiding in Heerlen gedaan.
Het chauffeursvak is hem met de paplepel ingegeven. Nu werkt hij bij Langen in
Born als vrachtwagen chauffeur. Nu hij
een relatie heeft met Joëlle is hij wat rustiger geworden.
Ook voor hem komt nu een droom uit
Prins zijn van de Sjravelaire.
23
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Mike Moos nieuwe
42e jeugdprins Mike 1e
van CV de Sjravelaire van
Genhout.
Zondag 23 november 2014 was de regeringsperiode van Jeugdprins Noël 1e halverwege de leuke jeugdzitting ten einde.
Tijdens het mooie stuk van Sneeuwwitje en
de vijf dwergen, en het geweldige decor gemaakt door de jeugdcommissie, werd na
enkele optredens waaronder de dansmarietjes van de Sjravelaire van Genhout, afscheid genomen van jeugdprins Noël die
afgehaald werd door de Auwt Jeugdprinse
en daarna enkele boer achtige opdrachten
moest vervullen om bij de Auwt
Jeugdprinse te komen.
Toen na de pauze gekeken werd wie er in
de kist van de vijf dwergen lag, werden door
Voorzitter Marcel Vluggen en Jeugdprinse
begeleider Max Solberg de elf punten opgelezen en werd de nieuwe jeugdprins uit
de kist gehaald. Na een daverend applaus
werd Mike voorzien van zijn waardigheden
en kon hij zich vol trots laten zien als de
nieuwe jeugdprins van de Sjravelaire.
Mike is geboren op 19 september 2002 in
Groot Genhout.
Mike is de zoon van Robert en Mandy Moos
woonachtig op de Hubertusstraat.
Hij heeft ook nog een oudere broer Nigel.
Mike is lid van GSV’28 D1 en is fan van PSV.
Verder is hij een motorcross fan en kijkt
ieder jaar uit om mee te doen aan
Knastercross.
Slapen is voor Mike geen optie want als
kleine jongen werd hij vaker terug gelegd en
stond hij gewoon weer op. Mike droomde al
langer om prins te worden want als hij ook
maar ergens een prinsensteek zag liggen
had hij hem al op, dag en nacht. Ook in de
zomer droeg hij de steek met de zwembroek eronder. Hij houdt ook van tv kijken
maar dan met de afstandsbediening in zijn
broek zodat niemand iets anders kan opzetten.
Hij heeft hier al jaren naar uitgekeken en de
nodige brieven geschreven naar de
Sjravelaire.
Ook voor hem komt nu een droom uit
Jeugdprins van de Sjravelaire.
Prins Michael 1e en Jeugdprins Mike
1e houden op 31 januari hun
Prinsenreceptie in
Zaal Vroemen aan de Hubertussstraat
in Genhout
en nodigen iedereen bij deze uit.
Met vriendelijke groet,
Vorst Ron C.V. de Sjravelaire Genhout
24
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Foto’s:Loe Bergers
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Sprankelend Beek

25

januari 2015 NB no. 1:Layout 1

29-12-2014

12:19

Pagina 26

prestatie motivatie veilighe
id zelfstandigheid kleinsch
aligheid sfeer gymnasium
atheneum havo vmbo
open dag: 1 februari 2015
van 10.30-14.00 u
kennismakingslessen: 27 en 28 januari 2015
Kinskystraat 15 Stein / www.groenewald.nl

jij komt toch ook!

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

ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

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

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

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

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
26

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

aflevering 110

Een grote triomfboog. Wie kan hier meer over vertellen? De 5 personen staan er zelfverzekerd onder.
De fotograaf heeft in ieder geval gekozen voor de hele boog. Hij moest dientengevolge wel iets verder af gaan staan.
De mannen geven ons in ieder geval een juiste verhouding aan t.o.v. de boog.
Vol belangstelling kijken we uit naar mogelijke reacties.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
27
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Zelf kaarten ontwerpen?

IVN Spau-Beek

Zondag 8 februari

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.

Themaochtend
natuur/cultuur.
Onderwerp nog niet bekend.
Houd de lokale bladen in de gaten en
raadpleeg regelmatig onze website.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur.
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Back2Balance
Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

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

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl

28

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

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

Onze merken zijn:

Tumble ’N Dry, Rumbl, Feetje,
D-Rak, Blue Seven, Uncle Bill,
Moodstreet.
Meld u aan op facebook voor onze nieuwtjes
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Naar aanleiding van de foto van aflevering 107 in nummer 9 zijn de meeste namen al bekend;
1ste rij knielend
of hurkend vlnr.: 1.Tiny Pisters, 2. Anny Verpoort, 3. Rini Martens, 4. Netty Michel, 5. ?, 6. Elly Alofs, 7. Els Demandt.
2e rij vlnr.:
1. Rosa Dols, 2. Rosa Kusters, 3. Sophie Houben, 4. Sophie Simenon, 5. Joke Smeets, 6. Joke Limpens,
7. Tiny Alofs, 8. Tiny Kusters.
3e rij vlnr.:
1. Rosa Lacroix, 2. ?, 3. Elly Kersemakers, 4. Thea Houben, 5.Ria Claessen, 6. Elly Swelsen 7. Ria Frusch,
9. Ria Huynen.
4e rij vlnr.:
1. Toosje Sijben, 2. Mia Bours, 3. Tiny Stevens, 4. Mia Spees.
5e rij vlnr.:
1. Tiny Wouters, 2. (achter Tiny Wouters) Agnes Smeets, 3. Lieske Op de Camp, 4. Anny Dirx, 5. Leny
Gelissen, 6. ?, 7.Sophie Kerkhoffs, 8. José Pisters, 9.Yvonne Verheul, 10. José Claessen, 11. Jeanne
Vossen.
6e rij vlnr.:
1. Miny Claessen, 2. Rosy Vroemen, 3. Mia Pisters, 4. ? Simenon, 5. Rita Meulenbroek, 6. Tony Crombag,
7. Anny Huynen, 8. Anny Frusch, 9. Nieke Crombag.
Bovenste rij vlnr.: 1. Paula Visschers, 2. Anny Lacroix, 3. Leny Maas, 4. ?, 5. Leny Erckens, 6. Anny Pisters, 7. Ria Halin,
8. Fien Hoedemakers, 9. Tilla Simenon.
Deze foto is gemaakt 15 augustus 1958. Het Maagdenkoor in Banneux

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl
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Eve
n ementen car nav al
19 jan.

Buurtvergadering Baeker Pottentaote

24 jan.

Kwatsjebal fanfare st. Antonius 20.00 uur zaal Vroemen

24 jan.

Receptie CV De Doorzètters in café de Keulsteeg

25 jan.

H.M. in de Laurentiuskerk + Receptie CV De Kwakkerte,
Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 14.00 uur

THE READ SHOP

k!
Makkelijk & leu

31 jan.

Prinsenreceptie C.V de Sjravelaire Zaal Vroemen.

6 febr.

Jeugprinsebal Baeker Pottentaote

7 febr.

Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 19.00 uu

7 febr.

Auwt Wieverbal CV De Doorzètters in café de Keulsteeg

8 febr.

Grote Optocht C.V. de Sjravelaire.

10 febr. Aankoms Gilde Blauw Sjuut
13 febr. Sjoalevastelaovend /

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

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

Jeugprinsereceptie Baeker Pottentaote
14 febr. Oplevere vasteloaveswaages / Sjleuteleuverdrach /
Prinserecepsie Baeker Pottentaote
15 - 16 - 17 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2015
15 febr. Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
15 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
15 febr. Sjravele met de Sjravelaire ´t Trefpunt.
16 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
16 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanvang 20.00uur
17 febr. Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
17 febr. Vastelaovesdinsdig / Aafsjleeting Jeugvastelaovend /

Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

Vaan sjtrieke Baeker Pottentaote
17 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek.
Aanv. 14.11 uur.
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
17 febr. Jeugdcarnaval C.V. de Sjravelaire en afsluiten seizoen.

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY
Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

30

17 febr. Sjravele met de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
18 febr. H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek
22.11 uur
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Eve
te
n emen nrooster
2015 - 2016

21 januari

"Gordelroos bij ouderen", presentatie door een medewerker van Remedica, aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat

22 januari

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

24 januari

Jacq Janssentoernooi D+C categorie

31 januari

Jacq Janssentoernooi A+B categorie

29 januari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

4 februari

"Verhalen rondom het licht" diapresentatie door M Bonten, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

25 februari

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

26 februari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

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

Wereldvrouwendag in het ASTA Cultuurcentrum

14 en 15 mrt. Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek

Vincentiusvereniging Beek

19 maart

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

21 maart

Eigewies, podium voor Baeks muzikaal talent

22 maart

Paasvee jaarmarkt

26 maart

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

8 april

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

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

Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!
Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)
Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de
landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

16 april

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

17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
25 april

Garage verkoop in heel Geverik

25 april

Thema concert Kon. Harmonie Beek in de Asta

27 april

QueensParade - Koningsdag

30 april

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

6 mei

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

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

Likkepottrip

21 mei

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

28 mei

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

5/6/7 juni

Hoffeesten in De Geverikerhof

14 juni

22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

25 juni

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

11 juli

Open Air concert Kon. Harmonie Beek

6 september

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

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

Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP

15 oktober

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

25 oktober

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

29 oktober

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

7 november

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

19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

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

Zorgen over zorg
De zorg. Veel mensen maken zich er zorgen over. Ook in Beek. Hoe pakt het allemaal uit?
Krijg ik de komende maanden nog wel zorg? Blijft de hulp in de huishouding? Ik kom er toch niet
helemaal alleen voor te staan? Is er nog wel dagopvang voor mij of voor ons gehandicapt kind?
Ik kan me best wel iets voorstellen bij die onrust. Sinds 1 januari zijn hulpbehoevende ouderen,
mensen met een beperking en jongeren met problemen thuis voor zorg en hulp aangewezen op de
gemeente. En wij moeten die nieuwe taken uitvoeren met minder geld. Op weg naar betere en
betaalbare zorg, zo oordeelt het Rijk.
Ik ben eerlijk; het wordt een van de moeilijkste taken ooit voor de gemeente. Maar ons
uitgangspunt is helder en duidelijk; in Beek mag niemand tussen de wal en het schip vallen. Voor
iedereen die echt zorg nodig heeft, zullen we klaar staan. Als gemeente zijn we er in de eerste
plaats voor de mensen. En zeker voor de hulpbehoevende inwoners van Beek.

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

Daarom zullen we vindingrijk, helder en makkelijk bereikbaar moeten zijn voor deze categorieën
inwoners. Kwaliteit en betrokkenheid etaleren. Kenmerken waarmee we als Beek op veel
andere fronten al de toon zetten. Nadrukkelijker dan ooit, zullen we die zorg samen met u
gestalte geven. In goed overleg kijken hoe we de zorg zo efficiënt en zo goed mogelijk kunnen
leveren. Niet afstandelijk, bureaucratisch en bol van de regels, maar persoonlijk en met een
menselijk gezicht.
Ik draai er niet om heen. De zorg staat onder druk. Verpleeg- en verzorgingshuizen worden
gesloten. De criteria voor opname zijn verscherpt. Met veel bewondering kijk ik daarom naar al die
werkers in de zorg. Die overal met passie voor helpende handen aan bed of in het huishouden
blijven zorgen. Voor mij zijn dat de echte helden in de zorg.
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Veel senioren zijn het daar trouwens mee eens. Het
liefst redden ze zich zelf. Net als mensen met een beperking. Maar als ze echt hulp nodig hebben,
hun zaakjes niet meer zelf kunnen regelen en afhankelijk worden van anderen, is het onbestaanbaar dat we ze aan hun lot overlaten. Iedereen verdient een mooie levensavond zonder kopzorgen
over de dag van morgen.
Ik weet zeker dat we ook deze klus goed gaan klaren in Beek.Omdat we korte lijnen hebben met
de inwoners. Dicht bij de mensen staan, weten wat er speelt en dus zorg op maat kunnen leveren.
Omdat we op het Sportlandgoed De Haamen zorg, beweging en dagopvang slim en professioneel
kunnen combineren. Omdat we in Beek een onderscheidende gemeenschapszin hebben. Omdat
burenhulp, mantelzorg en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen vanzelfsprekend is in
Beek.
Als we de zorg in Beek samen zo vorm kunnen geven, komt er niemand in de kou te staan.
Burgemeester Ralf Krewinkel
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Bouw nieuwe kleed-/clubgebouw
Sportlandgoed De Haamen gestart
Onlangs is de bouw van het nieuwe kleed-/clubgebouw op Sportlandgoed De Haamen gestart.
Het kleed-/clubgebouw zal huisvesting bieden aan de tennisvereniging LTC BRZ en de voetbalvereniging VV Caesar. Het kleed-/clubgebouw is ook geschikt voor medegebruik door derden en
volledig toegankelijk voor aangepaste sporters.

Het gebouw is – in nauw overleg met de toekomstige gebruikers - ontworpen door Van Pelt Architecten uit Cromvoirt.
De aannemer is Habenu-Van de Kreke uit Nuth.
Het kleed-/clubgebouw bestaat uit twee verdiepingen.
Het souterrain bevat de kleed- en wasruimten, scheidsrechtersruimten, EHBO-massageruimte en opslag. De
begane grond bevat kantineruimtes, wedstrijdsecretariaat
en vergader-/bestuursruimten. Op deze verdieping (die
circa 1,5 meter boven het maaiveld wordt gerealiseerd)
bevinden zich ook terrassen met uitzicht op respectievelijk
de tennisbanen en de voetbalvelden.
Kenmerken van het gebouw zijn:
• Duurzaamheid door de toepassing van LED-verlichting,
zonnecollectoren en een luchtwarmtepompsysteem.
• Zichtrelaties vanuit de kantines en terrassen op de
velden en banen.
• Multifunctionaliteit door meerdere verenigingen in één
accommodatie te huisvesten.
• Toegankelijkheid voor aangepaste sporters.
Tegelijkertijd wordt ook gestart met de bouw van een
schuilplaats op de nieuwe honk- en softbalvelden. Die

schuilplaats bevat opslagruimte voor materialen, een
bescheiden sanitaire unit en een wachtruimte. De bouw
van de schuilplaats bij de honk- en softbalvelden wordt in
het voorjaar van 2015 afgerond. De bouw van het nieuwe
kleed-/clubgebouw is naar verwachting in het najaar van
2015 gereed.
Met de bouw van deze accommodaties is de tweede fase
van de realisatie van het Sportlandgoed De Haamen
gestart. Tijdens de tweede fase wordt – naast de bouw van
het kleed-/clubgebouw en de schuilplaats - het tenniscomplex gerenoveerd, een natuurgras voetbalveld
gerenoveerd en een multifunctioneel trapveld aangelegd.
De eerste fase betreft de honk- en softbalvelden, een
kunstgras voetbalveld en de atletiekbaan. In het voorjaar
2015 zal de eerste fase volledig afgerond zijn.

Het totale project Sportlandgoed de Haamen wordt naar
verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Gids met beweegaanbod voor 55+ers
De gemeente Beek heeft vorig jaar voor
het eerst een gids uitgebracht met een
overzicht van het sport- en beweegaanbod
voor mensen rond de 55 jaar en ouder.
In dit handige overzicht, dat nu opnieuw is
uitgebracht voor 2015, staat informatie
zoals welke sport- en beweegactiviteiten er
zijn , wie ze organiseert en waar ze plaatsvinden.

Beweegaanbod
voor 55+
Gemeente Beek
2015

In het boekje zitten waardebonnen
waarmee gratis een proefles gevolgd kan
worden bij de beweegaanbieders die zich
hierbij hebben aangesloten. Hiermee hoopt
de gemeente Beek mensen aan te zetten
tot deelname, om zo de mogelijkheden op
sport- en beweeggebied te ontdekken.
Het boekje met de waardebonnen kan
gratis meegenomen worden bij De Haamen,
het gemeentehuis, maar is ook te vinden bij
fysiotherapeuten, huisartsenpraktijken,
apotheken, en een aantal openbare
gelegenheden in Beek.

Met
waardebonnen
voor een
GRATIS
proefles

www.dehaamen.nl

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

34

Contactpersonen:
Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen
Vivian Boesten-Dijkstra, verenigingsconsulent Gemeente Beek
Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
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Officiële bekendmakingen in
Trompetter/Maas- en Geleenbode
Sinds 1 januari jl. wordt de wekelijkse gemeentepagina met officiële bekendmakingen van de
gemeente Beek weer gepubliceerd in huis-aan-huis blad Trompetter/Maas- en Geleenbode.
De afgelopen 2 jaar was dit in Beek&Omstreken.
Het gaat om bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van het gemeentebestuur. Voor overige
nieuwsberichten en gemeentelijke informatie zijn de website www.gemeentebeek.nl en de gemeentepagina’s in de
Nuutsbaeker de aangewezen media.
Officiële bekendmakingen vanaf 1 juni 2015 alleen nog
digitaal
Vanaf 1 juni 2015 stopt de gemeente Beek met de
wekelijkse publicaties van de officiële bekendmakingen.

Vanaf dan zullen deze alleen nog digitaal gepubliceerd
worden op de landelijke website www.overheid.nl
(zie gemeentebeek.nl voor een link naar de juiste pagina).
Via Overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huisnummer abonneren op de gratis attenderingsservice.
U krijgt dan de bekendmakingen uit uw directe woonomgeving toegestuurd. U bepaalt zelf de straal van het
zoekgebied.
Wilt u de officiële bekendmakingen na 1 juni 2015 per post
ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via
tel.nummer 046 – 43 89 222.

Blijf digitaal op de hoogte van gemeentenieuws!
Naast de gemeentelijke informatiepagina’s in de Nuutsbaeker en de wekelijkse officiële bekendmakingen in
Trompetter/Maas- en Geleenbode, biedt de gemeente u ook verschillende 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.
Officiële bekendmakingen via e-mail
De voor u relevante officiële 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 waterschap.
Op www.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor een e-mailservice waarmee u wekelijks de bekendmakingen
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 gemeentenieuws. 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 vernieuwingen
van een website kunt abonneren. Zodra er bijvoorbeeld een nieuwsbericht op www.gemeentebeek.nl verschijnt,
dan krijgt u daarvan acuut een seintje. Hoe u zich kunt 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.
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Gladheidbestrijding
De winter is weer aangebroken. Het is altijd een verrassing 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.

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
gestart met strooien. Doorgaande wegen met veel verkeer
en busroutes hebben daarbij voorrang. Daarna volgen de
verbindings- en drukke wegen in wijken en op industrieterreinen. 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
aanzien 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
plaatsvinden door toedoen van het verkeer dat over de
weg rijdt.
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Op www.gemeentebeek.nl kunt u de strooiroutes raadplegen.
Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner en weggebruiker kunt u ook een bijdrage leveren 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.
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Hulp of ondersteuning nodig?
Lees hier waar u terecht kunt
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van
zorg, jeugdhulp en werk&inkomen. Daarmee zijn we als gemeente verantwoordelijk voor
vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners.
Hier zetten we voor u op een rij waar u met welke hulpvraag terecht kunt.

Zorg

Werk

Als u (of uw kind) hulp of ondersteuning nodig heeft om
zelfstandig te leven, door een ziekte, beperking, of
ouderdom dan kunt u contact opnemen met:

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft bij het vinden van
werk of het tijdelijk voorzien in levensonderhoud dan kunt u
contact opnemen met:

Zorgloket gemeente Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
046 – 43 89 222

Loket werk & inkomen gemeente Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
046 – 43 89 222

Heeft u vragen over mantelzorg of heeft u behoefte aan
advies en ondersteuning als mantelzorger, dan kunt u
contact opnemen met:

Werkplein Westelijke Mijnstreek
Rijksweg Zuid 28
6131 AP Sittard
tel. 0900 - 92 94
www.werk.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Locatie Beek: MFC De Molenberg
Molenstraat 158
6191 KR Beek
Contactpersoon: Marita Rollé
T 046 - 457 57 00
M mrolle@piw.nl

Op het Werkplein werken de gemeente en UWV samen.
Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het
gebied van werk, opleiding en re-integratie. U kunt zonder
afspraak elke dinsdagmiddag tussen 12.00 en 16.30 uur
langskomen. Of maak telefonisch een afspraak voor een
andere dag.

Jeugd
Heeft uw kind geestelijke gezondheidszorg nodig, of heeft
u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, dan
kunt u terecht bij:

Meer informatie over de
veranderingen in de zorg en
ondersteuning

Centrum voor Jeugd en Gezin Beek
Van Sonsbeecklaan 3
6191 JL Beek
www.cjg-wm.nl

www.gemeentebeek.nl/sociaald
omein
Informatie van de gemeente Bee
k over de veranderingen binnen het sociaal domein (zor
g, jeugd en werk).

U kunt uw vragen telefonisch stellen via 046 - 850 69 10
of via het contactformulier op de website van het CJG.

www.dezorgverandertmee.nl
Informatie van het ministerie van
VWS over de
hervormingen van de zorg.

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke
beperking, dan kunt u terecht bij het Zorgloket
van de gemeente Beek. Zie voor contactgegevens
onder ‘Zorg’.

www.hoeverandertmijnzorg.nl
Informatie voor clienten over de vera
nderingen in de
langdurige zorg en jeugdhulp.
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Maatjesproject Beek (Vac.34379)
• Vrijwilligers cliëntenvervoer (Vac.34235)
• Vrijwilliger Houtbewerking activiteit (Vac.34337)

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

• Beweegmaatje (Vac.33303)
• Vrijwillige beheerder Wijksteunpunt Beek (Vac.33503)
Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres:
Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnummer: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl

Wijzigingen in financiële hulp aan mensen
met laag inkomen
Op 1 januari 2015 gaat een nieuwe landelijke wet in: de Participatiewet. Er verandert veel voor
mensen met een uitkering. Ook voor mensen die gebruik maken van een regeling bij een laag
inkomen zijn er veranderingen.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig
armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in
het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal
isolement door het stimuleren van deelname aan het
maatschappelijk leven en het aanbieden van extra
inkomensondersteuning daar waar nodig. Voor 2015 zijn
er, als gevolg van landelijke ontwikkelingen en wijzigingen
in wetgeving, een aantal aanpassingen in het Beekse
minimabeleid doorgevoerd.
Regeling Sport- en Cultuurpas wijzigt
Met de Sport en Cultuurpas kunnen inwoners met een
lager inkomen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve
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activiteiten. Vanaf 2015 geldt deze regeling niet meer voor
kinderen van 0-18 jaar. Ouders met een laag inkomen
kunnen nu bij de Stichting Leergeld een aanvraag indienen
om hun kinderen te laten deelnemen aan activiteiten op
het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn.
Vrijwilligers van de stichting gaan in alle gevallen op huisbezoek. De noodzakelijke bijdrage wordt door de stichting
rechtstreeks betaald aan bijv. de sportclub of de vereniging.
De Sport- en cultuurpas blijft wel in stand voor personen
vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld op
www.leergeld.nl, voor meer informatie voor de Sport- en
Cultuurpas op www.gemeentebeek.nl.
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Controle op besteding ouderentoeslag
De ouderentoeslag is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een laag inkomen. 65-plussers hebben vaak te
maken met extra kosten vanwege het ouder worden, een
ziekte of een handicap. De ouderentoeslag is speciaal bedoeld om 65-plussers met een laag inkomen die deze
extra lasten moeten dragen toch de mogelijkheid te bieden
om sociaal actief te blijven. Als gevolg van een wetswijziging dient de gemeente er vanaf 2015 op toe te zien dat de
ouderentoeslag gebruikt wordt voor het doel waarvoor het
bestemd is, nl. participatiedoeleinden. De gemeente zal dit,
in tegenstelling tot voorgaande jaren, in 2015 steekproefsgewijs gaan controleren.

Langdurigheidstoeslag wordt vervangen door
individuele inkomenstoeslag
Een langdurigheidstoeslag was een tegemoetkoming voor
mensen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde
leeftijd, die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen zonder zicht op verbetering. De langdurigheidstoeslag is op 1 januari 2015 gewijzigd in de individuele
inkomenstoeslag. Voor de individuele inkomenstoeslag
gelden dezelfde voorwaarden als voor de langdurigheidstoeslag. Het verschil is dat de gemeente eerst moet onderzoeken of een persoon voldoende inspanning geleverd
heeft om zijn inkomen te verbeteren, voordat iemand in
aanmerking komt voor de toeslag.

Overige regelingen voor mensen met een laag inkomen
Behalve de Sport- en Cultuurpas, ouderentoeslag en individuele inkomenstoeslag zijn er nog meer regelingen voor
mensen met een laag inkomen (tot 120% van het toepasselijke bijstandsniveau):
• Collectieve ziektekostenverzekering voor minima (IZA-Cura)
De gemeente Beek heeft samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg een collectieve zorgverzekering
voor mensen met een laag inkomen (tot 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm). Het pakket dat aangeboden wordt, geeft een goede dekking tegen een zo laag mogelijke premie. Het eigen risico en eigen bijdrage
kunnen meeverzekerd worden. Voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm geldt dat zij
naast de mogelijkheid tot deelname ook een tegemoetkoming in de premiekosten van de gemeente ontvangen
van € 120 per jaar.
• Tegemoetkoming energiezuinige huishoudelijke apparaten
Om het voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken een (duurder) energiezuinig apparaat aan te
schaffen, verstrekt de gemeente een bijdrage van € 100 per apparaat dat aan de voorwaarden voldoet.
Gekozen is om een tegemoetkoming te verstrekken voor díe huishoudelijke apparaten die in bijna geen enkel
huishouden ontbreken en waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt, zoals een wasmachine, koelkast, televisie.
• Individuele bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die een persoon vanwege bijzondere omstandigheden niet kan betalen en die ook niet op een andere manier vergoed kunnen worden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht bijzondere bijstand te verstrekken. De verlening van bijzondere bijstand is maatwerk en vraagt bij
iedere aanvraag een unieke afweging. De inkomensgrens hiervoor is in Beek 120% van het bijstandsinkomen.
• Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli 2012 een wettelijke taak van de gemeente. Inwoners van de gemeente die hulp nodig hebben kunnen zich tot de gemeente
wenden. Het gaat dan om hulp in de vorm van informatie&advies, inkomensbeheer, budgetbegeleiding en/of betalingsregelingen niet-problematische schulden dan wel het opstarten van schuldsanering.
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau en die geen eigen vermogen hebben, komen mogelijk in
aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Meer informatie hierover is te vinden op de
website www.bsgw.nl.

Voor alle duidelijkheid: de minimaregelingen staan open voor alle inwoners van de gemeente met een laag inkomen,
ongeacht het soort inkomen, dus ook mensen met inkomen uit werk, zelfstandigen, werkloosheidsuitkering etc.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.gemeentebeek.nl -> Leven & wonen -> Werk & inkomen.
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MAKADO RUIMT OP!
DONDERDAG 22 t/m ZONDAG 25 JANUARI
Actie start op donderdag om 18.00 uur.
Ons centrum wordt omgetoverd
tot een geweldige KOOPJESMARKT
64 ondernemers ruimen op!
PROFITEER VAN KORTING TOT WEL
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