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Voor velen is de vakantie nu begonnen. 
De scholen zijn gesloten. 
Er is tijd voor andere dingen.
We kijken nog even terug op gedane zaken waar
we al of niet van genoten hebben.
Misschien trekt u erop uit naar andere oorden;
even geen alledaagse dingen aan uw hoofd.
Het is goed om nieuwe energie op te doen; nieuwe ideeën te ontdekken
die straks weer tot activiteiten in onze eigen gemeente kunnen leiden.
De burgemeester spreekt in zijn column over een groeibriljant die 
ons evenementenbeleid inmiddels geworden is. Hij wijst zelfs naar een
‘zinderende zomer’, waarin tal van activiteiten georganiseerd zullen
worden.
De brandweer geeft praktische tips over mogelijk reizen met een 
caravan. Zorg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. 
Beek in Beeld laat zien hoe de afronding van de eerste fase met 
betrekking tot de ontkluizing van de Keutelbeek gestaag nadert.
Ook voor deze vakantieperiode biedt de Nuutsbaeker weer een ruime
variatie aan interessante aandachtspunten als terugblik en ook om
vooruit te kijken en mogelijk al vast te leggen in uw agenda.

Met de brandweer wensen wij u allemaal een prettige vakantie en een
veilige heen- en terugreis.  

Wiel Heijnen, eindredactie
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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)

BEHALVE ELKE DINSDAG ZIJN WIJ OOK DE
GEHELE VAKANTIEPERIODE GEWOON GEOPEND!
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Op zondag 24 augustus 2014 
organiseert het Boerehoffièscomité
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek
voor de 15e keer het al om bekende
Boerehoffiès op de boerenhoeve van
de familie Bougie aan de 
Hobbelrade 68 in Spaubeek.  

Er kan deelgenomen worden aan een
Limburgs eetbuffet van 12.30 tot 14.30 uur
met veel eigen gemaakte en Limburgse
producten zoals  soep, diverse soorten
brood, vlees, kaas, koude schotel en het
wel bekende spek en ei en dit alles voor
maar € 10,00 p.p. Kinderen van 4 t/m 10
jaar kunnen deelnemen voor € 5,00.

Verkoopadressen van kaarten voor het
eetbuffet zijn: 
Hub Pruppers 046 - 443 21 68 en 
Guus Bougie 046 - 443 14 85
(vóór 20 augustus a.s.)

Livemuziek is er vanaf 13.00 uur. 

Van 13.00 tot 14.30 uur speelt small big-
band Swing It. Deze band bestaat uit een
groep van 9 zeer gevarieerde muzikanten
die zeker garant staan voor een mooi
stukje muziek. Van  15.00 tot 18.00 uur
speelt Blech-Mich...? 9 professionele
musici lopen al heel lang met een idee
om een Böhmische Blaskappelle op te
richten. Met als belangrijkste factor:
Spass am spielen! Henrico Stevens en
Patrick Spelthaen zijn de mannen van
het eerste uur. 
Muzikale leiding is in handen van hen 
allemaal met een kleine, doch evidente
nadruk op de stijlkenner pur sang:
Patrick. En zoals een reeds overleden
muzikaal icoon placht te zeggen: 
“Tsak drin!”. Na deze toppers is het de
beurt aan de Gaambloazers. 
Deze muziekkapel speelt van 18.15 tot
20.30 uur en zal zeker mooie muziek ten gehore brengen. 
Dit is een muzikaal programma wat je niet mag missen. 

Verder zijn er weer diverse kinderspelen en een springkussen.
Uiteraard kunt u weer gaffelhangen, waarbij mooie prijzen
worden verdeeld in de categorieën dames, heren en kinderen.

De Uniformen Commissie van onze vereniging geeft op dit
feest de aftrap van de grote wijnactie met een wijnproeverij. 
U kunt hier de wijn proeven (rood, wit en rosé) in een sfeervolle

Fanfare St. Caecilia
Spaubeek organiseert BOEREHOFFIÈS SJPAUBIK

Zondag 24 augustus 2014
- Met dit jaar een wijnproeverij t.b.v. de Uniformen Commissie - 

www.watkostrouwdrukwerk.nl

omgeving. U kunt de wijn bestellen en deze zal dan thuis be-
zorgd worden. De opbrengst van deze wijnactie komt ten
goede aan de Uniformen Commissie, die zich tot doel heeft
gesteld om Fanfare St. Caecilia Spaubeek in 2016 te voorzien
van nieuwe uniformen.

We zouden het fijn vinden om u op dit
15e Boerehoffiès te mogen begroeten! 

Beleefd uitgenodigd, Boerehoffiès comité 
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Kijk ook eens op:

ALLE BEEKSE EVENEMENTEN 
IN EEN OOGOPSLAG
Alle inwoners en organisatoren hebben grote behoefte aan een 
totaaloverzicht van alle Beekse evenementen. De website
Belevend Beek biedt deze mogelijkheid. Staat uw evenement 
er nog niet bij? Meld het dan aan via de website.

HEEFT U NIEUWS ?
Graag vermelden wij ook uw nieuwsbericht op onze website
en daarna ook op facebook en twitter. Stuur uw nieuwsbericht
naar info@belevend.nl of vul het in op de website.

NIEUWS

Meer evenementen op www.belevend.nl

MELD JE AAN 
VOOR DE 
BELEVEND BEEK 
NIEUWSBRIEF
op: www.belevend-beek.nl

UITGAVE JULI 2014

BOEREHOFFIÈS SJPAUBIK
DATUM 24 augustus 2014
Hobbelrade 68, Spaubeek

BURGEMEESTER JANSSEN 
MAAKT VRIENDEN!
DATUM 24 augustus 2014
Burgemeester Janssenstraat, Beek

GTR GELAENBAEK  
TENNISTOERNOOI
DATUM 24 augustus 2014
Sint Jansgeleen 4, Spaubeek

PROCULTFESTIVAL
DATUM 24 augustus 2014
Achter de Kerk, Beek

Evenementen
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De Kon. Harmonie St. Caecilia Beek met aanvulling van muzikanten uit
de omgeving en het heuvelland, heeft samen met de Mannenkoren
Sweikhuizen, Mignon Geleen en DSM – Sabic op zaterdag 31 mei j.l. in
het openluchttheater in Valkenburg een succesvol concert gegeven. 

Dit concert kenmerkte zich niet alleen
door de geweldige ambiance waarin dit
plaats vond, maar ook in de uitgevoerde

werken en zeker de bijzondere samen-
werking tussen de deelnemende vereni-
gingen. 
Na afloop werden Ben Essers, zijn muzi-
kanten en de zangers ook beloond met
een staande ovatie en na twee toegiften
keerde iedereen voldaan naar huis.

Foto’s: Hub Sijben

Deze avond stond onder algemene mu-
zikale leiding van dirigent Ben Essers.
De deelnemende verenigingen brachten
een wervelend en afwisselend
programma in een vol en
sfeervol openluchttheater met
als thema
“Muzikale Ontmoeting”.

Door sfeervolle lichteffecten
en een deskundige presenta-
tie door de bekende muziek-
kenner Jos Frusch, werd het
een mooi geheel. 
De vele muziekliefhebbers
hebben deze avond genoten
van zowel de muzikale klan-
ken van het Harmonieorkest
alsook samen met de koren.
Een jeugdige muzikant, Olaf
Rennes, trad deze avond op
marimba voor het eerst op
met het harmonieorkest en
kreeg na een solopartij van
het talrijke publiek een
staande ovatie. 

Beek en omstreken succesvol in Valkenburg
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CDL werkt samen met Partners
in Welzijn met als doel de
deelnemers met weinig of
geen kennis op compu-
tergebied op weg te
helpen, zodat ze leren
omgaan met de vele
mogelijkheden die een
computer heeft.  
Een team van enthousi-
aste en deskundige  vrij-
willigers onderschrijft deze
doelstelling.

Vaak begint dat met de kennismaking
van het besturingssysteem Windows. 
In deze basiscursus kan de cursist kie-
zen voor de versie Vista, Windows 7 of
Windows 8. Heb je de allernieuwste ver-
sie 8.1? Ook geen probleem. CDL heeft
er een cursus voor.

Maar ook voor het maken van een foto-
boek, digitale fotografie of fotobewer-
king vind je een geschikte cursus.

Tablet voor u geen geheimen meer
heeft. Het maakt niet uit of u Apple of
Androïd besturingssysteem gebruikt.

De ontwikkelingen gaan snel, het CDL
speelt daar op in. Daarom geven we

ook trainingen in Sociale Media
en Internetbankieren. Maar ook
een cursus over Onderhoud en
Veiligheid van uw computer
kunnen we voor u verzorgen.

Het Computer Doe- en
Leercentrum is gevestigd aan

de Molenstraat 158 te Beek. 
Het lokaal is goed uitgerust met mo-

derne apparatuur en verantwoord meu-
bilair.  Het lokaal is ook voor gehandi-
capten toegankelijk. 
In kleine groepen met voldoende bege-
leiding werkt u in een ontspannen sfeer
aan het vergroten van uw vaardigheden.

Zie voor het volledige aanbod ook onze
website www.cdl-beek.nl of haal het in-
foboekje bij PiW. 

Telefoon Planning  06 – 186 439 16 of
planning1.cdl.piw@gmail.com

CDL Beek voorziet in vraag van vijftigplussers

Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

www.autoservicebeek.nl

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

De animo om deel te nemen aan een van de vele cursussen van het
Computer Doe- en Leercentrum in Beek toont aan dat er veel  vraag is
bij 50-plussers voor computerlessen.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van
je familie? Bij CDL leer je hoe je kunt
omgaan met de Stamboom op de com-
puter.  

De laatste jaren maakt het Tablet
een sterke opkomst.  
Deze gebruikersvriendelijke computer is
voor velen een echte aanwinst. 
CDL  zorgt in vier bijeenkomsten dat het
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SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in
Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproble-
matiek.
Al 60 plaatsen in Nederland zijn actief met SchuldHulpMaatje
en nu dus ook in de Westelijke Mijnstreek!

Vanaf oktober dit jaar zijn goed opgeleide Maatjes in de
gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen actief
onder de naam:
“SchuldHulpMaatje Westelijke Mijnstreek”.

Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professi-
onele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt het.
Indien nodig zal het Maatje doorverwijzen naar de juiste in-
stanties. SchuldHulpMaatje werkt samen met de Sociale
Diensten en diverse lokale maatschappelijke organisaties.

Een Maatje is in de gelegenheid om de cliënt thuis te bezoe-
ken, is behulpzaam bij het invullen van formulieren, helpt bij
het orde scheppen in de administratie, en is buddy voor men-
sen in de WSNP.

SchuldhulpMaatjes zijn betrouwbaar. Elk Maatje volgt een
speciaal ontwikkelde driedaagse cursus over schuldhulp en
hoe je iemand daarin met wijsheid kunt ondersteunen.

Daarnaast volgen zij jaarlijks bijscholing. Uiteraard zijn de
Maatjes uitvoerig gescreend op betrouwbaarheid.

Ben jij zo iemand met een luisterend oor 
en inlevingsvermogen?

Kun je praktische hulp bieden door orde te scheppen in de ad-
ministratieve chaos?
Meld je aan als aspirant Maatje via 
e-mail: info@shm-westelijkemijnstreek.nl 
of bij een van de coördinatoren:
Mobiel: L. Lemmens 06 - 41 72 83 73 of 
Mobiel: M. Durlinger 06 - 19 50 00 95.

SchuldHulpMaatje in de Westelijke Mijnstreek!

Op zaterdagavond 23 augustus 2014
organiseert de Uniformen Commissie van Fanfare St. Caecilia Spaubeek
“Kwajonge bie Guus op ut good”.

Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Deze kaartavond vindt plaats aan de Hobbelrade
68 in Spaubeek. 

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de Uniformen Commissie, die
zich tot doel heeft gesteld om Fanfare St. Caecilia Spaubeek in 2016 te voorzien
van nieuwe uniformen.

Fanfare St. Caecilia Spaubeek organiseert

“Kwajonge bie Guus op ut good”
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Van 11 tot en met 14 september
zullen meer dan 75 toneelspelers
op de bühne staan tijdens het
Openluchttheater in een sfeervol
en uniek decor in Genhout. 
Niet alleen 75 toneelspelers 
zullen een belangrijke rol spelen,
maar zoals altijd draaien dit soort
evenementen op veel vrijwilligers. 

Meer dan 200 vrijwilligers, ieder van
grote waarde. Van muzikant tot naaister
en van decorbouwer tot figurant. De
Inspecteur leeft onder de vrijwilligers.
Samen hebben zij allemaal één doel
voor ogen: de bezoekers van De
Inspecteur een geweldige avond bezor-
gen, halverwege september op hoeve
Printhagen in Genhout. Met passie en
veel plezier werken ze zich een slag in
de ronde om dat ultieme openluchtthea-
ter op de planken te brengen. Tijd om
deze vrijwilligers eens in de spotlights te
zetten in de Blikvanger.

Naaimachines zoeven iedere 
donderdagavond

Het verhaal van de Inspecteur speelt in
de 18e eeuw. Dus moet daar natuurlijk
ook de kleding op afgestemd worden.
Lappen stof en oude gordijnen worden
omgetoverd tot prachtige kostuums. In
alle kledingmaten, lengtes en breedtes.
Veel geld hebben de dames nog niet uit-
gegeven. Slechts enkele kledingstukken
worden via Marktplaats aangeschaft.
Heel veel stoffen en garens worden van
stoffige zolders gehaald en aan het naai-
atelier geschonken. 

De naaimachines zoeven driftig iedere
donderdagavond in de schuur bij de fa-
milie Nijsten in Klein Genhout. Meters
garen worden verbruikt door de dames.
De stemming zit er altijd goed in. Er
wordt gelachen, maar vooral hard ge-
werkt. En dat harde werken en plezier
zien we bij iedere werkgroep terug. Zo
ook de decorbouwers.

Spectaculair 3 dimensionaal podium

De bezoekers zullen zich in een sprook-
jeswereld wanen in september. Dat is
mede ingegeven door het gigantische
decor. Maar liefst 50 meter lang en tot
wel 8 meter hoog. En er zullen nog meer
technische hoogstandjes plaatsvinden.
Een verrassing die verklapt mag worden
is dat het podium zelfs 3 dimensionaal
is. Middelpunt van het decor zal de
prachtige fontein zijn met heus stro-
mend water. 

Gebouwd wordt er al sinds maanden op

2 dagen en op 2 locaties in Genhout en
Beek. Er wordt gemeten, gezaagd, ge-
timmerd en geverfd dat het een lieve lust
is, door enkele tientallen vrijwilligers.
Prachtige stukken decor zijn al klaar. Die
zien er al net zo geweldig en spectacu-
lair uit als de bouwtekeningen. Zelfs de
computer komt er aan te pas om 3 di-
mensionele tekeningen te maken.

Genhout 4 dagen in d
Meer dan 200 vrijwilligers betrokken bij 

8
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 de ban van de Inspecteur
bij openluchttheater
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Ondanks dat er nog veel moet gebeu-
ren, loopt alles op rolletjes. De mannen
zijn hoog gemotiveerd en enkele man-
nen zijn zo gemotiveerd dat ze zelfs een
(hoofd)rol op zich hebben genomen in
het theaterstuk zelf. Je kunt wel stellen
dat ze bijna dag en nacht met de
Inspecteur bezig zijn.

Entertainment vanaf de 
eerste minuut

Al maanden oefenen toneelspelers de
scenes tot in de exacte precisie. 2 avon-
den in week repeteren ze in zaal
Vroemen. Telkens weer met zowel een
lach als een traan. Gelachen wordt er
veel maar bovenal ook hard gerepe-
teerd. 75 toneelspelers zullen in septem-
ber de bühne betreden. Niet alleen spe-
lers van menselijk vlees en bloed maar
ook een paard en hond Senna zullen
acte de préséance geven en de bezoe-
kers versteld doen staan.

Ook leeftijd en woonplaats spelen geen
rol. De oudste toneelspeler is 63 jaar en
de jongste is 13. En niet alleen toneel-
spelers uit de gemeente Beek doen
mee. Ook Sittard is bijvoorbeeld verte-

genwoordigd.  De be-
zoekers zullen voor en
na het toneelstuk ge-
trakteerd worden op di-
verse figuranten. Zij zor-
gen ervoor dat de
bezoekers al vanaf het
eerste moment worden
meegezogen in een
avond die bol staat van
muziek, dans en toneel,
als ook culinaire hoog-
standjes. Voor aanvang
van de toneelvoorstel-
ling kan genoten wor-
den van een overheerlijk
bourgondisch 3 gangen diner. Na de
voorstelling kan er nog gezellig gebor-
reld worden. 

Muziek speelt belangrijke rol

Het toneelspel krijgt ook meer cachet
door het toedoen van
een aantal muziekge-
zelschappen. 
Zo speelt fanfare St.
Antonius uit Genhout
een belangrijke muzi-
kale rol. 
Tevens bleken diverse
leden van de fanfare
acteertalent te hebben
en dus ook een rolletje
op zich nemen. 
Zang zal een promi-
nente rol krijgen door
de medewerking van
delegaties van de
Beeker Liedertafel en
Cosi Cantare. 

Alles zal live ten gehore worden 
gebracht. 

Kortom de Inspecteur zal menig
hartje van theaterliefhebbers 
sneller laten kloppen.

Peter Janssen

Stichting Genhout Samen organiseert samen met toneelvereniging
Ons Genoegen het theaterstuk de Inspecteur. 

Waar gaat de Inspecteur over?

Het theaterstuk begint met een groots feest! De nieuwe fontein op het markt-
plein wordt geopend door de burgemeester onder de schetterende klanken van
de fanfare. Een pijnlijke onderbreking, een ruiter met het bericht dat er een in-

specteur van de regering op komst is. Incognito. De burgemeester, even
corrupt als de dokter, de schoolmeester, bankdirecteur en apotheker en vele

anderen in het kleine stadje, trillen op hun benen. Wat volgt is een
bloedstollende avond vol spanning en plezier. U wilt dit spektakel en de

kennismaking met vele vrijwilligers toch niet missen?

Ga daarom snel naar www.deinspecteur.nl en bestel uw kaarten, want op=op!
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Medio jaren zestig van de vorige eeuw
werd het agrarisch gebied ten westen
van de  Prins Mauritslaan  ontwikkeld tot
de aantrekkelijke woonwijk die het nu is.
Boomgaarden en akkerlanden maakten
plaats voor  de Onze Lieve Vrouwe Kerk,
kleuter- en lagere school en ambachts-
school en vele gevarieerde woning-
bouw. Het geheel kreeg de naam van
Proosdijveld-Noord. 
Er werd ook plaats ingeruimd voor een
groot sportcomplex  voor allerlei sporten
o.a.  rugby en honk- en softbal. 
De  nabijgelegen scholen hebben jaren-
lang kunnen profiteren van deze accom-
modatie  voor hun sport- en spelactivi-
teiten.  Het Hoeferpark was het sluitstuk
van de toenmalige ontwikkeling. 
Er bleef een strook grond over van ruim
een hectare tussen de huizen van het
Hoeferpark en de snelweg A 2, waarop
een bouwverbod lag én ligt in verband
met milieu- en veiligheidsredenen. De
gemeente Beek zocht naar mogelijkhe-
den om dit grondstuk een zinvolle be-
steding te geven. Gemeenteambtenaar
René Meertens en Ad van Mierlo opper-
den om er volkstuinen te vestigen. 
Dit idee viel bij het toenmalig college van
Beek in goede aarde! 
De heren Meertens en Van Mierlo
kregen de opdracht tot het oprich-
ten van de stichting “De Beeker
Hof” welke op 4 april 1974  een feit
werd en die weer de grond pacht-
te van de gemeente. 
Vooraf werden nog vijf toekomsti-
ge tuinders gezocht om samen
met hen een 7-koppig bestuur te
vormen. 

Enig rondvragen naar liefhebbers van
tuinieren en de nodige publicaties in de
media zorgden al gauw voor een dertig-
tal aspirant tuinders.

De voormalige boomgaarden van nota-
ris Hoefer, woonachtig in de grote villa

op het terrein van het huidig tankstation
Vluggen, moesten nog gerooid en ge-
ploegd worden voordat daar een schop
letterlijk de grond in kon. Raadslid Giel
Luyten uit Genhout (agrariër van beroep)
bood spontaan aan om het hele grond
stuk om te ploegen. De gemeente zelf
zorgde voor toegangspad vanaf de
Minkenbergstraat, parkeerplaatsen en
een ruim middenpad met aan weerszij-
den de tuinen. De tuinders zelf zorgden
al snel voor waterleiding en  een vijftal
watertappunten. Aan de die infrastruc-
tuur is sindsdien weinig veranderd.  

De inrichting van de tuinen heeft vanaf
het begin een hele metamorfose onder-
gaan.
Zoals al in eerdere artikelen in dit blad is
vermeld evalueerde de tuin zelf van een
louter groentetuin naar  een tuin gebruikt
voor velerlei doeleinden. Er is ruimte mo-
gelijk gemaakt voor bloemen, allerlei fruit-

en druiventeelt, het houden van
kippen (hoewel beperkt in aantal)
en de combinatie van groente- en
siertuin, inclusief  een comfortabel
ingericht tuinhuisje. 
Een tuinder start dit jaar met het
houden van bijen, voorlopig een
experiment,  maar met grote ver-
wachtingen.

Na een stormachtig begin met vol
bezette tuinen is er een tijd ge-
weest dat de belangstelling voor
de volkstuin terugliep. Het be-
stuur dacht er zelfs over om een
deel van de tuinen noodgedwon-

gen te moeten afstoten. De Beeker Hof
verkeert momenteel weer in de gelukkige
omstandigheid dat alle tuinen verpacht
zijn en er zelfs een (korte) wachtlijst is.
Laat dit U als toekomstig tuinder niet af-
schrikken; er komt regelmatig een tuin vrij. 
Hoewel er in de loop van de jaren  heel
wat mensen lid geweest zijn van De
Beeker Hof kennen we een kern  van
een tiental mensen welke al meer dan 25
en zelfs 40 jaar lid zijn. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is ge-
bleken dat tuinieren gezond maakt van
lichaam en geest. Wij verheugen er ons

dan ook op een aantal vitale
tuinders onder ons midden
te hebben die rond de tach-
tig jaar zijn.
Ook identiteit van de tuinder
is inmiddels aan het veran-
deren. De helft van de tuin-
ders bestaat uit 60+  al zien
we de laatste jaren een toe-
name van het aantal vrou-

wen, die zelfstandig hun tuin beheren; al
moet gezegd dat manlief of partner vaak
graag en handje toesteekt. 
Ook de belangstelling van kinderen is
opmerkelijk. Pa of ma pacht een kleine
tuin om zoon- of dochterlief hun eigen
groentes of bloemetjes te laten telen.

40 jaar werken in stilte betekent dat
slechts een beperkt aantal mensen in
Beek weet heeft van ons bestaan.  Dat is
ook de aard van de tuinder, geen grote
manifestaties of recepties, maar wel
trots als hij zijn of haar werk mag laten
zien. 

Als U een kijkje wilt komen nemen,
bent U  op zaterdag 6 september
van harte welkom. Bestuursleden
zullen U graag willen rondleiden.  
Op andere dagen is dat na afspraak
natuurlijk ook mogelijk.

Henri Delnoye, voorzitter

40 jaar Volkstuinen “De Beeker Hof”
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Op 23 mei j.l. werd de officiële start
gegeven voor een tweeledig project
van de St. Hubertuskerk in Genhout.

Dat gebeurde door de onthulling van
twee grote borden op het kerkplein
waarop alle gegevens van de twee pro-
jecten staan vermeld. Aanwezig hierbij
waren zowel de opdrachtgevers, uitvoe-
renden, stichting Centrum voor religieu-
ze kunst van het Montfortaans erfgoed
en uiteraard het kerkbestuur van de pa-
rochie St. Hubertus.  Bij de aanwezigen
waren ook een aantal  Montfortanen die
momenteel gehuisvest zijn in het kloos-
ter in Schimmert.
De parochie St. Hubertus van Genhout
is door de jaren heen altijd ondersteund
door “de paters van Schimmert”, de
montfortanen van het seminarie St.
Marie van Op de Bies in Schimmert.
Bij de onthulling zongen de aanwezige
montfortanen onder aanvoering van

oud-pastoor Op ’t Veld en pastoor van
Oss spontaan het Montfort-lied.Een van
de  projecten houdt in,  om naast de
kerkfunctie een museale functie in te
bouwen. Op het ogenblik zijn in de ex-
positie ruimte al gebruiksvoorwerpen
van de Nederlands Montfortaanse
Provincie verzameld.

Zij zijn afkomstig uit o.a. de voormalige
kloosters van Oirschot, Voorschoten,
Heilige Landstichting, Schimmert en
Leenhof. Het is de bedoeling dat de
voormalige Maria-kapel c.q. Kinder-
kapel als expositieruimte wordt inge-
richt. Dus uitgerust met permanente op-
slag- en vitrine ruimtes.Tevens zal de

mogelijkheid geboden worden om pre-
sentaties te projecteren. Ruimte voor
wisselexposities zal dan ook ingecalcu-
leerd worden. 
De stichting het Montfortaans erfgoed
spant zich hiervoor in.
Dat houdt wel in dat ook de openbare
voorzieningen aangepast moeten wor-
den zoals toiletten en toegankelijkheid
(rolstoel).. 
Ter hoogte van het oksaal zal een glas-
wand gecreërd worden. Hiervoor zullen
enkele banken moeten verdwijnen.
De overzichtsfoto’s  (Studio PAS Beek)
laat de veranderingen duidelijk zien.

St. Hubertuskerk Genhout in de steigers voor d
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Lekkend dak een
aanval op de
kunstwerken.

Het andere project
dat zeer voornaam
en onlosmakelijk met
het geheel verbon-
den is, omvat de her-
stelwerkzaamheden
aan het dak.
Een zeer intensieve
klus. Want het dak
lekt. Met alle gevol-
gen vandien.
Het kerkje “van de
Limburgse kunste-
naars”, gebouwd in
1936, kan zich beroe-
men op een geweldige en gevarieerde
inbreng  van beeldende kunst. Hier zijn
zoveel kunstzinnige uitingen van toen-
malige kunstenaars bij elkaar gebracht
dat er al vele boeken over geschreven
zijn.
Het behoud hiervan is dus een must.
Niet voor niets werd de kerk in 1999, on-
danks haar jonge bestaan, als rijksmo-
nument gerangschikt.

Hierbij een gedeelte uit de
Redengevende omschrijving
Rijksdienst voor de Monumentenzorg

“R.K. KERK VAN DE H.HUBERTUS,
1936-1937. Gebouwd in een roman-
tisch-modernistische stijl, naar een 
ontwerp van architect Alphons Boosten
uit Maastricht. De kerk werd gebouwd
in opdracht van bouwpastoor A.F.L.
Welters, namens het R.K. Kerkbestuur
van de H.Hubertus te Genhout. Willem
Dohmen te Neerbeek trad op als aan-
nemer.  Deze kerk, waarvan het ontwerp
is geïnspireerd op de façade van de 
romaanse Onze Lieve Vrouwe-basiliek
te Maastricht, wordt beschouwd als een
van de belangrijkste exponenten van het
zogenoemde Limburgs Reveil. 
Deze regionale kunststroming uit het
Interbellum vond haar inspiratie veelal in
een zelfbewuste, persoonlijke en 

romantische benadering
van de eigen geboorte-
streek. De Hubertuskerk is
georiënteerd op het
noordoosten en dominant
gesitueerd in de lineaire
nederzettingsstructuur van
de St. Hubertusstraat”.

Redding voor de
kunstwerken.

Zoiets moois mag niet ver-
loren gaan door de invloe-
den van weer en wind.
Door de jaren heen is het
dak meerdere malen het
zorgenkind van de kerk
geweest. In 1955 werd ge-

constateerd dat de gebruikte LEI-PAN
bedekking veel te zwaar was voor de te
lichte spanten die bij de bouw gebruikt
waren. Toen werden alle LEI-PANNEN
verwijderd en  nieuwe LEIEN  op het dak
gelegd. Ook de spanten werden zo
goed als mogelijk verstevigd.
Toen in 1995 Limburg werd getroffen
door enkele aardbeving-schokken, werd
ook schade toegebracht aan de kunst-
kerk van Genhout. In de muren werden
enkele lichte scheuren ontdekt, en ook
het stucwerk, waar de schilderingen van
Charles Eyck op zijn gemaakt, vertoon-
den enkele scheuren die toen vakkundig
gerestaureerd werden.

In 2011 ontdekte het kerkbestuur een
kleine lekkage. Meteen ging men weer
op controle uit en kwam tot de ontstel-
lende conclusie dat er meerdere lekka-
ges waren doordat de leien een te gerin-
ge overlapping hadden waardoor
inwatering en houtrot het gevolg waren.
Alle zeilen werden letterlijk en figuurlijk
bijgezet. Diverse zeilen werden aange-
bracht om de schade te beperken en het
stucwerk voor beschadiging te behoe-
den. Verdere actie was dringend nodig.
Direct werd subsidie aangevraagd voor
de noodzakelijke noodvoorzieningen. 
Meteen werd een degelijk constructief
onderzoek gestart waardoor alle gebre-
ken duidelijk werden geinventariseerd.

Zowel dakbedekking, wijziging spanten,
draagbalken, afwatering en goten  zullen
aan de orde komen. De uitvoering van
deze delicate klus ligt bij  aannemer WE-
COBA. De start was in week 16. Zonder
verdere voorkomende obstakels hoopt
men in week 49 af te ronden.

Het hoeft geen betoog dat de onkosten
de pan uit rijzen.
De eerst toegekende subsidies van
Bisdom, provincie en gemeente waren,
naast de eigen inbreng van het kerkbe-
stuur en mensen van Genhout,  niet vol-
doende om het hele project te bekosti-
gen.
Het Bisdom is ervan overtuigd dat deze
unieke kerk behouden moet blijven. De
provincie is bijzonder gecharmeerd met
de bijkomende bestemming als muse-
um. En de gemeente heeft in de laatste
raadsvergadering ingestemd met een
bijkomende subsidie.
Maar het kost veel geld. Het kerkbestuur
en de parochie  zal ook een groot deel
van de onkosten zelf moeten dragen.
Hulpdiensten in de vorm van stichting
Leien dak EN ZO proberen de pot aan te
vullen met diverse geldopbrengende ak-
ties. Gesponsorde fietstochten naar
Alpe d’Huez, wandeltochten, parochie-
feesten en alle mogelijke acties worden
aangegrepen om de vereiste gelden te
verzamelen.
Zelfs de schoolkinderen van basis-
school St.Hubertus hebben de oude
leien beschilderd en aan de man ge-
bracht. Elke euro telt.
De herinrichting van het museale ge-
deelte vermeldt:  architect Studio PAS;
constructeur  PALTE bouwingenieurs-
en adviesburo; directie  Paumen Hendrix
bouwadviseurs; uitvoering Swelsen bouw-
en projectontwikkeling.
Bij de dakrenovatie staat vermeld:
Adviseurs Bisdom bouwkundige dienst;
architect Albertz Hendrix architecten
BNA; uitvoering WeCoBa  dak bv.

(Foto’s  Studio PAS, John Viehoff,
George Stevens.)

JAPO
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

Brandweer Beek kent een  
gecombineerde personeelsbezetting.
Van maandag t/m vrijdag (07:00 - 18:00
uur) is er een beroepsbezetting. 
In de avonduren, weekends en 
feestdagen wordt de brandweerzorg
verzorgd door vrijwilligers.

De brandweer is betrokken bij alle 
facetten van brandveiligheid. 
We blussen niet alleen branden. We
proberen ook brandgevaarlijke situaties
te voorkomen door het geven van 
voorlichting en advies. 
Daarnaast staan we ook in vele andere
situaties voor u klaar. Bijvoorbeeld bij
overstromingen of verkeersongevallen. 

Meer info m.b.t de brandweer kunt u
vinden:  
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers en organiseert  4x per
jaar een informatiedag. 
Voor 2014 is dit op zaterdag 12 juli,
04 oktober en 06 december tussen
10:00 en 12:00 uur op de kazerne. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de brandweer.
Telefoon 06-50281061. 

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

Deze maand: VEILIG OP PAD MET DE CARAVAN

Gaat u voor het eerst met een auto-ca-
ravan combinatie op pad, doet u er ver-
standig aan niet meteen aan de grote
reis te beginnen. Het is beter om vooraf
alles eens rustig te proberen en te wen-
nen aan een andere rijstijl. Volg eventu-
eel een cursus. Een goede afstemming
tussen auto en caravan is erg belang-
rijk. Zorg verder voor een juiste belading
van auto én caravan en let op de kogel-
druk. Bij het veilig omgaan en rijden
met een caravan moet u op de hoogte
zijn van onderstaande aspecten. Check
genoemde punten bij u eigen caravan.
Bent u niet zeker vraag dan informatie
bij de dealer.

KOGELDRUK.
De kogeldruk is de (naar beneden ge-
richte) kracht waarmee de caravan, via
de koppeling, op de trekhaak van de
auto rust. Dit bepaalt grotendeels weg-
gedrag. De manier waarop je de cara-
van belaadt is bepalend voor de kogel-
druk.  

Te lage kogeldruk: 
De caravan heeft onvoldoende binding
met de auto.   

Te hoge kogeldruk: 
Check de bagageverdeling 

Losbreekkabel: 
Indien de aanhangwagen is voorzien
van een losbreekreminrichting, moet
deze zodanig met een vast deel van het
trekkend voertuig of met een daartoe
bestemde inrichting aan de trekhaak
zijn verbonden (Staalkabel).   

OPLOOPREM VAN DE CARAVAN. 
Een oplooprem werkt als volgt: bij het
remmen rijdt de aanhanger  tegen de
auto op (= oplopen). Het schuifstuk
wordt ingedrukt en de remschoenen,
tegen de trommels gedrukt. Een rem-
demper zorgt ervoor dat de remmen
vloeiend aangrijpen. Het in- en uitschui-
ven moet geleidelijk gaan en daarom
moet het regelmatig doorgesmeerd
worden. 
Caravan stabilisator. 
Een stabilisator houdt het slingeren van
de caravan zoveel mogelijk tegen en
vergemakkelijkt het rijden. Gebruik de
stabilisator selectief en zet de handel
alleen tijdens ritten over de snelweg
omlaag.       

BANDENTIPS VOOR RIJDEN MET
EEN CARAVAN. 

Aanlopen: 
Controleer de  wielkasten op zwarte
sporen. Een verkeerde maat band of
een slecht veersysteem kan de oorzaak
zijn.

Bandenspanning: 
Pomp de achterbanden van de auto op
tot het maximum dat de fabrikant voor
een volgeladen auto opgeeft. Dit van-
wege de bagage in de kofferbak en de
kogeldruk van de caravan.  
Check de banden op beschadiging en
draagvermogen. Monteer geen binnen-
band in tubeless banden.
Hebben de banden dezelfde maat,  
voldoende profiel (min. 1,6 mm in de
hoofdgroeven) en de juiste spanning? 

Bergaf rijden met een caravan: 
De afstelling van caravanremmen 
luistert erg nauw. Tijdens lange, steile 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Vernieuwd design en functionaliteit 

Binnen de VVV Zuid-Limburg huisstijl is het
ontwerp van de app behoorlijk gemoderni-
seerd. 
Door ander kleurgebruik, het aanpassen
van de letterafstand en het toevoegen van
de swipe-technologie oogt de App veel mo-
derner en is ook de gebruiksvriendelijkheid
verhoogd. 
Tevens werkt de nieuwe App met betere ca-
tegorielijsten en duidelijke detailpagina’s
van de informatie. Toekomstig staan onder
andere een optimalisatie van de categorie
evenementen en een selectiemogelijkheid
van alle categorieën op bijvoorbeeld plaats
nog op de planning. 

Wandel- en fietsroutes 

De nieuwe VVV Zuid-Limburg App maakt
het mogelijk om diverse wandel- en fiets-
routes in de regio Zuid-Limburg te bekijken.
Alle routes zijn opgenomen met een
downloadbare pdf inclusief een handige
plattegrond. 
Ook de start- en eindpunten staan hierbij
duidelijk vermeld. Per gemeente in Zuid-
Limburg is er één wandelroute te zien. 
De fietsroutes zijn gebaseerd op het beken-
de knooppuntensysteem en voeren de be-
zoeker niet alleen door de regio Zuid-
Limburg maar hebben zelfs een Euregionaal
karakter. 

afdalingen kan de temperatuur oplo-
pen tot  200°C.  Wat is er tegen te
doen? ‘Strekken’ is een oud, maar be-
proefd middel. Probeer de ingedrukte
oplooprem te strekken door – daar
waar mogelijk – even gas te geven.
Kan dit niet rij dan zo rustig mogelijk
en stop geregeld.

Let in de bergen op de motorkoeling:
Ook de koeling van de motor krijgt het
flink voor de kiezen. Trekt de auto ook
nog een caravan, dan is het helemaal
zaak dat alles naar behoren functio-
neert.                              

Gewicht verdelen in de caravan
- Leg zware spullen dicht bij de as.
- Stop alleen lichtspul in de dak 

kasten.
- Verdeel de bagage over de 

bankkasten.
- Laat de watertanks niet onnodig

gevuld.
- Zet zware spullen vast, voorkom

schuiven.
- Geen zware spullen in kop- of 

eindkeukens.  

Bagage in de auto: 
Hoeveel bagage in de auto kan, hangt
af van het laadvermogen van de auto.
Bij overschrijding kan schade ont-
staan en kan het weggedrag 
worden beïnvloed. Wat wel kan, reken
je als volgt uit. Allereerst trek 
je van het laadvermogen het gewicht
van de inzittenden af. Daarna doe je
hetzelfde met het gewicht waarmee
de koppeling van de caravan op de
kogel van de auto drukt (doorgaans
tussen de 50 en 75 kg). De kilo's die je
overhoudt, kun je aan bagage in en/of
op de auto meenemen. Bij vier inzit-
tenden is de kofferbak veelal niet toe-
reikend. De meeste bagage moet dan
naar de caravan verhuizen.

Imperiaal:
Op een imperiaal kun je bagage kwijt.
Het heeft een hoger zwaartepunt tot
gevolg, waardoor de auto in bochten
meer gaat overhellen. Ook moet de
motor (nog) meer presteren omdat de
luchtweerstand toeneemt. 
Verder moet je rekening houden met
de maximaal toegestane dak 
belasting. Deze staat in het instructie-
boekje van de auto. 
De dealer kan alle gegevens tot in de-
tail controleren. 
Ook kan men terecht bij de ANWB
voor allerlei vragen m.b.t. het rijden
met een caravan/aanhangwagen. 

De brandweer wenst iedereen
een prettige vakantie en een 
veilige heen- en terugreis.      

Zuid-Limburg App 

De Zuid-Limburg App is ontwikkeld
om gasten in de regio te voorzien
van informatie over de regio, voor-
zieningen en toeristische beziens-
waardigheden. Gasten en eigen in-
woners kunnen gratis gebruik maken
van deze applicatie. 
De App geeft informatie over actuele
evenementen, de regio, VVV kanto-
ren, rondleidingen & excursies, wan-
del- en fietsroutes en uiteraard infor-
matie over de aangesloten
ondernemers. Dit zijn dagattracties,
accommodaties, restaurants of an-
dere toeristisch-recreatieve bedrij-
ven. Bovendien kan de gebruiker
van de App zijn favorieten toevoe-
gen en beheren en ‘location based’
informatie opvragen. Dit betekent
dat het mobiele apparaat gebruik
maakt van de locatie van de gebrui-
ker. Dus, dat de gebruiker actuele en
informatie op maat ontvangt.

Meer informatie 

De nieuwe VVV Zuid-Limburg App  is
gratis te downloaden via de App-
Store en de Android market. 
Makkelijk te vinden via de volgende
link:
http://www.vvvzuidlimburg.nl/app/

De Zuid-Limburg App  van VVV Zuid-Limburg is vernieuwd qua vormgeving en
design. Door ander kleurgebruik, het gebruik van de swipe-technologie en ver-
nieuwde detailpagina’s is de gebruiksvriendelijkheid verhoogd en ook de vorm-
geving in een modern jasje gestoken. Bovendien is de App nu geoptimaliseerd
voor verschillende versies en apparaten. 
Naast het bestaande aanbod van attracties, bezienswaardigheden, activiteiten
en verblijfsaccommodaties worden er nu ook fiets- en wandelroutes in de App
getoond.  Deze toevoeging heeft als doel om nog meer gasten deze App ook
tijdens het verblijf in Zuid-Limburg te laten gebruiken. 

Zuid-Limburg App
vernieuwd en aangevuld
- Downloadbaar voor IOS en Android,

ook voor iPads en tablets -

15
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Riny Peters, de laatste
generatie die de winkel
gerund heeft opent de
deur.
Ik stap binnen in een
winkeltje waar nog
spulletjes staan maar
waar het verder donker
is.

“De winkel is officieel dicht,
maar wie nog iets uit de
laatste voorraad nodig heeft
is tot 01 juli 2014 welkom,” vertelt Riny.

Riny heeft samen met zus Wies de winkel gerund nadat zij de
Mulo en de vormingsklas had afgemaakt.  

“Waarom stoppen jullie in
Godsnaam met dit nostalgisch
winkeltje?” 

Wie in Beek kent Peters nou niet?”
Riny lacht om mijn ietwat verongelijkt
gezicht. Hoe vaak heb ik gezegd, even
naar Peters. 
Hoe vaak heeft iemand in Beek ge-
zegd, even naar Peters. Voor vers bo-
terhamvlees, een koekje, een snoepje
of verse zuurkool en soms zelfs voor
een uniek kledingsstuk. 

Ze legt uit dat Pap (Pierre) de winkel overnam van zijn moeder,
de weduwe Wiske Peters-Lemmens. 

Pierre is nu 94 jaar, net zo oud als de
winkel. Er is niets meer te verdienen.
De concurrentie van de grote super-
markten is té groot.
Weduwe Wiske is in een ruimte naast
de plek van de huidige winkel, 94 jaar
geleden begonnen met de verkoop van
kruidenierswaren. 

Riny neemt me mee naar een naast gelegen vertrek, dat nu
dienst doet als huiskamer en stelt me voor aan haar vader,
Pierre Peters.
Pierre wijst me op een kast in de voorkamer. Achter de kast

Mijn laatste bezoek aan kruidenierswinkel Peters a

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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was ooit de ingang, daar kwamen de mensen door naar bin-
nen als ze voor 5 cent zout wilden kopen. Winkeltijden kenden
ze niet. Als iemand aanbelde werd de deur open gedaan. 
In de jaren zestig hebben ze de grote poort weggehaald en
daar de winkel verder vernieuwd en uitgebreid.

Vader Pierre herinnert zich niet meer alle details, maar met een
leeftijd van 94 jaar neem ik hem dat geenszins kwalijk.
Hij herinnert zich vooral de oorlogstijd, toen hij met kameraden
uit het verzet een brug ging opblazen ergens tussen Beek en
Sittard. Als hij vertelt dat hij ternauwernood niet door een
Duitser werd opgemerkt, zie ik de spanning nog in zijn ogen. 
Na de oorlog, als weduwe Wiske
inmiddels is overleden, trouwt
Pierre met Emmie Eijssen en gaat
verder met wat zijn moeder had
opgebouwd.

Ik vraag hem of de overname
van de winkel destijds een
bewuste keuze is geweest? 

Pierre haalt zijn schouders op.
“Geen idee, iemand moest het
doen, zo ging dat vroeger.”

Samen met Pierre, Riny en
schoondochter Annemarie drink
ik een kop koffie en praten we
over vroeger. Af en toe schiet
Pierre iets te binnen en praat hij
over Louis de freier (fourier) of Jeiè van Wiske (die Christian
blijkt te heten) of over de ongeveer 50 winkeltjes die Beek des-
tijds rijk was. 
En over wie er in de winkel ooit heeft gestaan. 

V.l.n.r.: Patricia Wouters (verkoopster), Pierre Peters,
Schoondochter Annemarie Peters

Boven: Silvia Giebels-Hurkens (verkoopster)
Beneden: (naast Pierre) zijn vrouw Emmie Eijssen-Peters,

Dochter Wies Peters, Dochter Riny Peters

Dan stel ik Pierre toch de hamvraag, hoe is het voor
hem dat de winkel nu dicht is?

Hij kijkt de kamer rond. “Ja, hier is het
ooit allemaal begonnen”. Hij zwijgt
verder. 
Dochter Riny en schoondochter
Annemarie kijken naar hun vader.  “Ja
pap, het is genoeg geweest, hè?”
Pierre knikt ja en zwijgt en is in ge-
dachten verzonken. 
Ook voor dochter Riny is het genoeg

geweest en op
een gegeven mo-
ment moet je een
beslissing
nemen, stelt Riny.

Maar ze heeft in
de tussentijd niet
stil gezeten. 
Omdat de ver-
koop begon na te
laten heeft ze een
2 jarige opleiding Dutch Flower Arran-
gements gevolgd en breidt thans haar
workshops bloemschikken langzaam
maar zeker uit. 

Wie geïnteresseerd is kan vanaf 7 augus-
tus 2014 een kijkje gaan nemen bij haar

thuis op do. en vrijd. van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 uur tot 13.00 uur of kijk op haar website
www.rinymuller.nl 

Als ik voor de laatste keer de winkel verlaat, blijf ik
het jammer vinden, dat ik niet meer kan zeggen,
even naar Peters.
In de supermarkt loop ik langs de rekken en pak wat
ik nodig heb. Ga naar de kassa en reken af.
Bij Peters liep ik naar binnen en keek op mijn gemak
rond. Zocht boterhamvlees uit, bekeek de mooie de-
coraties en maakte even een praatje. 

Vlak voor het ter perse gaan van deze nuutsbaeker
lieten Riny Muller-Peters en haar echtgenoot Paul
Muller mij weten dat ze heel veel leuke reacties heb-
ben gehad. Kruidenier Peters leefmiddelen is dicht
maar het idee om toch iets te doen met de winkel-
ruimte is aan het groeien.
Ze denken hierbij aan fairetrade produkten en 2e
hands artikelen. Een winkel waaraan alle mensen
een bijdrage kunnen leveren door bijv. gebruikte
goederen in de winkel te plaatsen die dan voor hen
verkocht kunnen worden. Misschien zijn er mensen
die een klein stukje van de winkel willen gebruiken
om hun duurzame producten te koop aan te bieden.

Paul verzekerde mij dat er helaas geen boterhammenvlees
meer verkocht gaat worden!

Sylvie Gulikers
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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.

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

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

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 4375140
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Stadt Zons

Deze voormalige tolvesting van de
prins-bisschop van Keulen aan de Rijn
had zich opgetuigd om de 111 aange-
melde Zunftleden en hun begeleiding –
in totaal ruim 190 personen – op een
voortreffelijke manier te ontvangen.
Centraal hierbij stond de Pfarrscheune,
de monumentale schuur van de paro-
chie, die omgebouwd was tot stedelijke
ontvangsthal. Hier werd ook het eten
voor de deelnemers en andere gasten
verzorgd door vrijwilligers van een plaat-
selijke kookclub. Dezen zorgden voor
eenvoudige maaltijden van ruime aan-
geklede porties. 
Vrijwel alle deelnemers waren onderge-
bracht in Hotel Höttche in Dormagen op
een 6tal KM van Zons gelegen . Het ver-
voer heen-en-weer werd prima verzorgd
met het inzetten van autobussen.
Het programma  voor een Europees
Treffen bestaat uit enkele vaste onderde-
len, die lokaal worden vormgegeven.
Deze taak is dan weggelegd voor de
plaatselijke nachtwachters/torenblazers,
in samenwerking met de gemeente of
andere organisatie. Zons heeft een drie-
tal nachtwachters met als leider nacht-
wachter Herman Kienle, en deze hebben
samengewerkt met enkele gemeentelijke
en toeristische diensten.  Het romanti-
sche vestingstadje bood magnifieke mo-
gelijkheden om het programma groots
uit te bouwen. Jammer genoeg kon dit –
wellicht door gebrek aan menskracht –
onvoldoende worden benut. Nochtans
bood het programma voor elk wat wils,
en dit zeker positief gestimuleerd door
het uitstekende weer. Het voert te ver om
op alle onderdelen nader in te gaan.
Tijdens de Zunftvergadering – zeg maar
de jaarvergadering – werd klepperman
Theo Vranken voor de derde maal op rij
met algemene stemmen herkozen tot
Vize-Zunftmeister (plaatsvervangend

voorzitter). Voorafgaande aan een van
de maaltijden volgde de officiële uitnodi-
ging van de leden voor het bijwonen van
het 30e Europees Treffen in Beek.
Daarvoor was speciaal meegereisd bur-
gemeester Ralf Krewinkel van Beek. Na
diens korte en krachtige toespraak  stel-
de zich de gemeente Beek voor met een
speciale videopresentatie, samenge-
steld door Tim Huurdeman in welke pre-
sentatie ook Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ figureerde. Daarop volgde
het met spanning verwachte Proto-
kollied, samengesteld door enkele klep-
permen, waarin opmerkelijke feiten wer-
den bezongen, voorgevallen tijdens het
Europees Treffen 2013 in Weiden (D.). 

Slot

Elk Europees Treffen wordt afgesloten
met een Festgottesdienst. Vaak een

Rooms-Katholieke eucharistieviering,
soms een Evangelische woorddienst en
in dit geval een apart fenomeen n.l. een
oecumenische woorddienst door pas-
toor en dominee, gevolgd door een
korte H.Mis. Gezongen werd door een
prachtig koor Da Capo, dat ook vaker
heeft gezongen in de zusterstad van
Zons n.l. ons eigen Stevensweert. De
dienst werd beëindigd met het zingen
van de altijd indrukwekkende Hymne
der Nachtwächter und Türmer. En zoals
eerder vermeld werd na de dienst op het
kerkplein onder veel belangstelling het
Zunftvaandel overgedragen aan wet-
houder Van Es als vertegenwoordiger
van het gemeentebestuur.

Omdat tijdens het Europees Treffen
2015 in Beek tevens wordt gevierd het
45e jarige Jumelage-jubileum met Stadt
Gundelfingen a.d. Donau zullen thans
met voortvarendheid zowel de
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
als het Burgercomité Beek-Gundel-
fingen, daarbij krachtig ondersteund
door de gemeente Beek, zich werpen op
het uitwerken van het feestprogramma,
dat zeker een eigen Beeker gezicht zal
krijgen, inspelend op de lokale en regio-
nale mogelijkheden. Van de voortgang
zal in de media melding worden ge-
maakt.   

Inleiding

Tijdens het van 29 mei t/m 1 juni 2014 in Dormagen-Stadt Zons gehouden 29e
Europees Treffen van Nachtwachters en Torenblazers werd het in 1994 door
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ aan de Zunft geschonken prachtige vaandel
plechtig overgedragen aan de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van
Beek, in dit geval wethouder voor cultuur Thijs van Es. Een jaar lang zal dit vaan-
del in een openbare ruimte, wellicht de hal van het gemeentehuis van Beek, be-
zoekers attenderen op de komst van het 30e Europees Treffen in Beek en wel van
14 t/m 17 mei (Hemelvaartweekend) 2015.

VAANDEL NACHTWÄCHTER UND TÜRMERZUNFT WEDEROM IN BEEK
-Kort verslag bezoek aan 29e Europees Treffen Nachtwachters en Torenblazers in Stadt Zons-

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl
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De drie lieverdjes die kroegbaas Hub Vroemen hebben 
mishandeld en beroofd, zijn gepakt en krijgen 3 jaar voor hun
daad. Ik had eerder verwacht dat ze een taakstraf zouden
krijgen. Dat is iets waar Nederland tenslotte héél erg goed in
is. Al met al is 3 jaar dan nog een piepkleine overwinning.
Maar…, laten we eerlijk zijn. 3 jaar minus voorarrest, goed ge-
drag etc. betekent dat ze eind volgend jaar weer op straat
lopen. En maak me nu niet wijs dat ze het nooit meer zullen
doen. Iemand die zo verrot is dat hij een weerloos mens in 
elkaar slaat, blijft verrot. Daar kan geen rehabilitatie tegenop.
Enfin, ze komen dus achter de tralies en hun straf kan 
beginnen! Want dat moet het voorstellen: Straf…, toch?
Is het tegenwoordig nog wel een straf als je wordt opgesloten?
Als ik een gevangenis vergelijk met een bejaardentehuis, weet
ik zeker dat criminelen het beter hebben dan de generatie die
Nederland groot heeft gemaakt. 

Een tijdje geleden las ik op internet een zeer 
interessant voorstel.

Laten we onze bejaarden in de gevangenis zetten en de 
criminelen in een verpleeghuis! 
Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot douches,
hobby's, en wandelingetjes. Ze krijgen dan ongelimiteerd
gratis medicijnen, medische – en tandheelkundige 
behandelingen, rolstoelen enz.
Ze worden constant via videocamera’s in de gaten 
gehouden dus ze kunnen direct geholpen worden als ze
vallen of hulp nodig hebben. Hun beddengoed wordt twee
maal per week gewassen en al hun kleding wordt gewassen
en gestreken naar hen terug gebracht. Een surveillant
checkt elke 20 minuten hoe het met ze gaat en brengt
maaltijden en hapjes naar hun cel. 

Ze kunnen familiebezoek ontvangen in een vertrek dat 
speciaal hiervoor ontworpen is. Ze hebben toegang tot een
bibliotheek, de sportzaal, ‘n geestelijke raadgever, het
zwembad en mogen een opleiding volgen. 
Eenvoudige kleding, schoenen, slippers en hulp zijn gratis
voorhanden. Privékamers voor allen met een tuin waar
oefeningen gedaan kunnen worden. 
Elke bejaarde heeft de beschikking over een computer, 
‘n TV, ‘n radio en dagelijkse telefoongesprekken. 
Een bestuur met managers is aangesteld om klachten in
behandeling te nemen en de surveillanten moeten zich aan
een strenge code hoe de bejaarden te behandelen, houden.

Terwijl aan de andere kant…

De criminelen vaak koud eten krijgen. 
Alleen worden gelaten zonder dat er naar ze omgekeken
wordt. Vereenzamen. 
De lichten gaan om negen uur ’s avonds uit en douchen kan
soms maar eens per week.
Ze wonen in een kleine kamer, betalen 500/1500 euro per
maand en hebben geen enkele hoop er ooit nog uit te
komen…

Zet je toch wel even aan het denken, niet?

Triest maar waar. 

De generatie die het nu zo enorm verdient om te genieten
voor al datgene wat ze voor Nederland heeft gedaan, heeft
dikke pech.
Waar is het fout gegaan? Waarom is het fout gegaan? 
Waarom komt het weer zover dat rijk alles kan en arm 
helemaal niets?
Waar is het fout gegaan in de opvoeding van de jeugd? 
Waar zijn die drie gasten het spoor bijster geraakt? 
Waarom doen ze zo iets vreselijks?
Pfff… Veel waar en waarom! 
En niemand die een duidelijk antwoord heeft.

Rest me nogmaals de zin voor augustus, want vorige maand
was ik een maandje te vroeg:

Als ik een vogel was,

wist ik op wiens hoofd ik zou schijten!

Christy

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

• Reparaties • Banden / Velgen
• Onderhoud motoren • Uitlaten / Accu’s
• Onderhoud en APK • Uitlijnen
• Voorruiten (zonder eigen risico)* • Airco Service
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Planning: (Informatie en aanmelden):  planning1.cdl.piw@gmail.com en/of Mob.: 06 - 186 439 16

Correspondentieadres (o.a. voor inschrijfformulieren): Partners In Welzijn t.a.v. Computer Doe en Leercentrum Postbus 110 / 6160 AC  Geleen

Adres cursuslokaal (Ingang: achterkant van het gebouw via parkeerplaats): MFC De Molenberg, Molenstraat 158 / Beek

Ga naar website: www.cdl-beek.nl voor uitgebreide informatie over het CDL, onze activiteiten / cursussen en voor het downloaden van inschrijfformulieren.

Zoals bekend organiseert de “Wijkraad de Carmel”
jaarlijks een vrijmarkt die gehouden wordt op de
groenvoorziening, tussen de Kennedylaan en
Rooseveltlaan, gelegen in de Carmelwijk te Beek. 

Inmiddels is de “Vrijmarkt” in Beek een begrip
voor veel mensen geworden.
Dit jaar wordt de vrijmarkt gehouden op
zondag 3 augustus a.s. 
Een vrijmarkt die begon met 25
standhouders uit de wijk maar nu
is uitgegroeid tot een gezellig
rommel-snuffel-evenement met
voor elk wat wils en ruim 125
standhouders van binnen en
buiten de wijk. Of u nu een
“oude” fiets zoekt of een “bijna”
nieuwe jas, het is er allemaal te
vinden. Bent u iemand die graag
snuffelt, dan kunt u naar hartenlust
rondlopen op de vrijmarkt. Zoekt u dat
ene speciale dingetje? Wie weet vindt u dit
op de vrijmarkt.
Voor de 28ste keer wordt de vrijmarkt georganiseerd. 

De entree voor deze vrijmarkt blijft ook dit jaar weer
gewoon gratis!

De organisatie nodigt u dan ook van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen op zondag 

3 augustus a.s. van 10.00 uur -
17.00 uur op de vrijmarkt. 

Uiteraard is er gelegenheid
om de inwendige mens te

versterken met een
hapje en/of drankje.

Voor meer info of 
reserveringen 
(verplicht reserveren
voor een standplaats),
bel de bewonerslijn

van de Wijkraad 
“De Carmel”, 

046 - 428 01 50. Of kijk op
www.vrijmarktbeek.nl

Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, dus vol=vol!

“Vrijmarkt” in de Carmelwijk

Schrijf nu in voor een 
computercursus

bij CDL-Beek
CDL staat voor Computer Doe en Leercentrum.

CDL werkt samen met
Partners in Welzijn (PIW) 
locatie Beek en bestaat uit
vrijwilligers met als doel 

50-plussers  met weinig of geen kennis van
computers op weg te helpen. 
Voor meer  informatie over de verschillende
cursussen kijk op onze website
www.cdl-beek.nl of haal het info-boekje bij
de verschillende vestigingen van 
Partners In Welzijn.

Onze cursusplanning voor het najaar 2014 (Start data onder voorbehoud bij voldoende deelnemers)

CURSUS lessen prijs Start op

Windows Basis (4X) 8-10 € 65 op 8 september om 10.00 en 19.00 uur  
en op 7 oktober om 19.00 uur
en op 16 oktober om 19.00.

Internet en E-mail (2X) 5 € 45 op 24 november 10.00 uur en 19.00 uur.
Open Office (1X) 10 € 65 op 7 oktober 14.30 uur.
Fotoboek maken (2X) 4 € 30 10 september en 26 november om 10.00 uur.
Instap Digitale Fotografie (1X) 6 (+1) € 70 7 oktober 14.30 uur. (+1 = Optionele 

windows opfrisles, extra € 7,50)
Foto bewerken met GIMP (2X) 6 € 70 23 oktober 19.00 uur en 24 oktober 10.00 uur. 
Stamboom op de computer (1X) 3 € 35 3 oktober 10.00 uur.

Tablet workshop (4X) 4 € 30 3 en 11 september 10.00 uur
Er wordt met beide besturingssystemen 8 oktober 19.00 uur 
gewerkt: Apple en Androïd en 12 november 19.00 uur.

Een les duurt 2 ¼ uur, waarvan een kwartier koffie/thee  pauze.
Het is aan te raden voor Uw planning om minstens 1 week extra marge te nemen i.v.m. mogelijk 
uitvallen van een les.

Als ondersteuning bieden we ook een vrije INLOOP MIDDAG, waar U met vragen terecht kunt: 
Elke Donderdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur. (U moet wel aanwezig zijn vóór 14.00 uur). 
Kosten: Voor cursisten gratis, en anderen € 1,50 / keer.

Naast deze geplande cursussen zijn we ook klaar
voor de volgende cursussen / workshops, welke
we kunnen starten bij voldoende deelname: 

• Sociale media (Twitter – Faceboek – Skype)
• Internet bankieren (Rabobank)
• Onderhoud en Veiligheid van uw computer
• Overstap naar Windows 8.1

Neem hierover dus contact op met onze planning!

Bij voldoende belangstelling kunnen we ook ingaan
op b.v. volgende onderwerpen:

• Basis cursus voor het besturingssysteem
Apple OS X (MAVERICKS)

• Basis cursus voor het besturingssysteem
LINUX (UBUNTU)

• Website maken
• Eventuele andere wens ….
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Onderwerp: Drie Russische grootmeesters en een
Frans buitenbeentje

Docent:  De heer Maurice Wiche 

Data: donderdag  25-9, 2-10, 9-10, 16-10, 30-10
van 10.00 tot 12.00 uur

Bij voldoende deelname (minimum 20 cursisten) zal deze cur-
sus op donderdag 25 september  2014 starten. Wederom zal
de heer Maurice Wiche deze cursus leiden. 
Wij weten al uit ervaring dat dit interessante lessen worden.

Les 1: Peter Iljitsj Tsjaikovski (1804-1893):
hij was een romanticus pur sang, wiens
leven zich meer dan eens tussen hoop en
vrees afspeelde. Zo hield zijn huwelijk
slechts enkele maanden stand, werd hij
van de materiële afgrond gered door een
weldoenster, die als voorwaarde voor hun
relatie stelde dat er van een ontmoeting
nooit sprake mocht zijn. De oorzaak van
zijn dood is nu nog omstreden: cholera-
infectie of zelfmoord? Hij is vooral bekend

om zijn symfonieën (5e en 6e , Symphonie Pathétique)), zijn
balletmuziek (Het Zwanenmeer, De Notenkraker)

Les 2: Serge Rachmaninov (1873-1943): 
Rachmaninov is een mengsel van Chopin,
Schumann en vooral Tsjaikovski, die hij als
zijn grote voorbeeld zag en  zou diens
van Russische lyriek  doortrokken stijl
overnemen. Zijn creaties worden geken-
merkt door melancholie, meeslependheid
en kracht. Na de Russische Revolutie ves-
tigde hij zich in Amerika. Bekende werken:
2e pianoconcert, Het Eiland der Doden,
Rapsodie op een thema van Paganini.

Les 3: 
Dimitri Sostakowitsj (1906-1975): 
hij leefde in een tijd waarin politiek de
maatschappij in een ijzeren greep had
(het stalinisme). Hij schreef symfonieën
(9e, opus 70), pianoconcerten (opus 35)
opera’s  (De Lady Macbeth uit Minsk) en
film- en theatermuziek 

Les 4: Erik Satie (1866-1925): 
Deze Fransman was een een der groot-
ste buitenbuitenbeentjes uit de muziek-
geschiedenis. Hij leidde het leven van
een bohemien. Hij werd gezien als een
kolderieke zonderling en provocateur.
Na zijn dood raakte zijn muziek in de
vergetelheid. Hij was een goede vriend
van Claude Debussy, Maurice Ravel en
Jacques Cocteau. Wat is toch het ge-
heim van zijn onnavolgbare muziek?

Werken: balletmuziek (Parade, Relâche), pianowerken (Trois
Gymnopédies, Gnossiennes).

Les 5: Thema-les: legendarische dirigenten. 
Smeuïge verhalen te over. Uniek beeldmateriaal ook. 
Laat u verrassen! 

Aanvangsdatum: donderdag 25 september a.s. 
van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Soosgebouw, Molenstraat 158 te Beek
Kosten: bij 20 deelnemers € 25,-- 

bij 25 deelnemers € 20,--    
(ook niet-leden zijn welkom)

Aanmelden vóór 20 september a.s. 
bij R. Kiers  tel: 046 - 437 33 47  e-mail: roel.kiers@gmail.com 

Het bestuur KBO-Afdeling Beek (Ouderenbond)

KBO BEEK MUZIEKCURSUS 2014

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

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

IVN Spau-Beek 

Vrijdag 29 augustus
Avondwandeling vleermuizen zoeken.

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt NS station Spaubeek 20.30 uur.
Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Mooie tanden voor iedereen

 | Van Sonsbeeklaan 3a
 | Zorgboulevard | Orbis Medisch Centrum | Dr. H. van der Hoffplein 1 

 | Prof. Pieter Willemstraat 21-23 

    088 500 21 00�
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Op 1 juni organiseerde GSV’28 voor de
2e keer in successie de Likkepot Trip.
Nu zult u zich afvragen; wat is een
Likkepot trip? Ook ik heb Wikipedia er
even op na geslagen en schrok toen ik
als eerste beschrijving zag dat het een
geneesmiddel is. Ook zou Likkepot een
broodbeleg zijn. Gelukkig vond ik ook
als beschrijving “snoeper”. 

Dus de Likkepot Trip is een soort snoep-
reisje. En dat werd het zeker.

Gestart werd in de feesttent, die ge-
plaatst was ter ere van de Zomerfeesten
van GSV’28, met een lekker kopje koffie
en een heerlijk zoet gebakje. Maar een
trip is geen trip als er ook niet gewan-
deld moet worden. Dus gingen plusmi-
nus 400 deelnemers van start met een
wandeling door Genhout. 

De eerste pitstop was bij de nieuwe
Genhoutse ijsboerderij Ut ies Sjopke.
Niet om ijs te eten, maar om te genieten
van een vers gemaakt kopje soep. De
keuze was enorm. Van ossenstaartsoep,
vissoep tot groentesoep. 

Openluchttheater Spaubeek

Met een rond buikje werd de wandeling
via Gebosjelke voortgezet richting
Spaubeek en wel naar het oude open-
luchttheater. 

Spaubeek, openluchttheater?? Ja hoor,
het bestaat echt. 

Het is een openluchttheater uit de jaren
twintig van de vorige eeuw. De achter-
wand en de coulissen, uitgevoerd in
beton en cement, zijn grotendeels ver-
dwenen. De zitplaatsen, net als bij een
klassiek amfitheater in de heuvel aange-
bracht, zijn er ook nog. 
Deze zondag dienden ze in ieder geval
als decor en zitplaats voor een kleine al-
coholische versnapering. 
Ook aan de jeugd was gedacht: een
heerlijk zakje snoep. 
In Spaubeek kregen we ook nog een

vers gebarbecued satéstokje met smeu-
ïge satésaus geserveerd door het be-
kende bak en braad duo Marcel en
Marco.

Eten en wandelen een prima com-
binatie

Na een goede bodem gelegd te hebben,
ging het flink bergop naar Genhout. 
Met een pittig brandend zonnetje een
heuse klus. 
Dus de volgende versnapering uit de
mobiele ijskar van Choman was zeer
welkom. Wel apart om een ijsje uit de
vuist te eten midden tussen groene lan-
derijen. 
Ook de familie Nijsten had haar tuin ter
beschikking gesteld voor een culinair
hoogstandje: “een werrum breudje
sjink”. 

Ook de honden konden heerlijk vrij
rondrennen in de wei bij Jos en Gonda.
Via hun achtertuin werden de laatste
loodjes geklaard om in de feesttent te
kunnen genieten van een welverdienden
zak versgebakken friet. 

Het buikje was weer rond en door de
wandeltrip niet te zeer uitgedijd. Dus ge-
zellig wandelen en culinair eten gaan
heel goed samen. Een activiteit om je
vingers bij af te likken.

Peter Janssen

Likkepot trip GSV’28 wederom geslaagd
Hapjes om je vingers bij af te likken

GARAGEVERKOOP - GROTE OPRUIMING
19 en 20 juli a.s. van 10.00 tot 17.00 uur - Moorveldsberg 111 - Geulle

25
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Kom nu naar 
onze winkel 
voor de leukste 
aanbiedingen!  

 

Heerlijke 
zomermode 
bij Castelijn.

Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl

in beeld Fo
to

’s
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oe
 B

er
ge

rs
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voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gaat geen dag voorbij,
of kranten en TV tonen beelden van erg gedeukte auto’s en
ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het
woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken.

Maar het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt ge-
woon thuis, tijdens het huishouden of met de kinderen. De on-
gelukjes kunnen variëren van een bloedneus, een geschaafde
knie doordat u uitgleed in de keuken of een verstuikte enkel bij
een val van een keukentrapje. Er kan natuurlijk ook iets ergers
gebeuren: uw partner verslikt zich of de buurman krijgt een
hartaanval. Als u dan niet snel helpt kan zo iemand gewoon
doodgaan... Niets is voor het slachtoffer erger dan dat nie-
mand hem kan helpen! En natuurlijk is voor u als omstander
niets erger dan machteloos toe te moeten kijken en niet te
weten wat u moet doen. 

U kunt erger voorkomen! Als u er zeker van wilt zijn dat er des-
kundige hulp in de buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk
zelf een cursus moeten volgen. U hoeft dan niet meteen op za-
terdag met een verbandtas langs de lijn van een sportveld te
staan, maar als er iets gebeurt dan weet u wat u moet doen en
bent u daardoor van onschatbare waarde om erger te voorko-
men. 

Wanneer en door wie wordt de cursus gegeven?

EHBO vereniging Beek start op
dinsdagavond 16 september met
een EHBO-cursus. Deze cursus
bestaat uit 10 lesavonden (inclusief
een avond Reanimatie/AED) en een
examenavond. Er worden LOTUS-
slachtoffers (Landelijke Organisatie
Tot Uitbeelding van Slachtoffers)
ingezet om verwondingen en ande-
re letsels zo realistisch mogelijk na

te bootsen. Het examen zal op dinsdagavond 9 december
worden afgenomen door een door het Oranje Kruis samenge-
steld examenteam. 

Lesdag & Tijd:

De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven vin-
den wekelijks plaats (m.u.v. de schoolvakanties) en duren van
19.30 tot 22.00 uur.

Wat zijn de kosten?

De kosten van deze cursus bedragen € 150 (incl. het cursus-
boek, verbandmiddelen, het examen en één jaar lidmaatschap
van onze vereniging). Het enige dat voor eigen rekening komt
zijn eventuele consumpties in de pauze. 

Daarnaast starten we in november weer met een
nieuwe cursus Reanimatie/AED.

De lessen zullen plaatsvinden op:
- maandagavond 3 november

(theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur) 
- maandagavond 10 november

(praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)
De kosten voor deze cursus (totaal 2 avonden) 
bedragen € 30,-.

Bij voldoende belangstelling starten wij ook met een cursus
EHBO aan Kinderen. 

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

Onze opleidingen
volgen de nieuw-
ste 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 24, Beek

Wilt u zich aanmelden voor een EHBO- of een
Reanimatie/AED-cursus dan kunt u zich inschrijven via onze
website www.ehbo-beek.com. 

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.

Een EHBO-cursus volgen is beslist de moeite waard!!! 
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Het Steunpunt mantelzorg heeft een
eigen website waar u als mantelzorger
informatie vindt over het Steunpunt
mantelzorg, zich kunt aanmelden als
mantelzorger of voor een bijeenkomst.
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevende partner, ouder, kind, ander
familielid, vriend of kennis? Dan bent u
mantelzorger. Als mantelzorger bent u
geen beroepsmatige zorgverlener, maar
geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid
omdat u een persoonlijke band heeft
met degene voor wie u zorgt.

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek van Partners in Welzijn biedt
ondersteuning aan mantelzorgers in de
gemeente Beek:

• informatie en praktisch advies over
alles wat met mantelzorg te maken
heeft

• praktische hulp of begeleiding
• emotionele steun
• gesprekken Preventieve

Ondersteuning Mantelzorg 
• inzet van vrijwilligers

• begeleiding, hulp en ondersteuning
• Door alle ontwikkelingen op het ge-

bied van zorg en welzijn, komen
steeds meer verantwoordelijkheden
terecht bij mantelzorgers. Het
Steunpunt Mantelzorg vindt het be-
langrijk dat mantelzorgers passende
ondersteuning krijgen bij de uitvoe-
ring van hun mantelzorgtaken. 

• Als u op zoek bent naar praktische
hulp, advies of begeleiding - voor
uzelf als mantelzorger of voor een
ander - dan kunt u bij ons terecht. Wij
proberen u passende ondersteuning
te bieden. Mocht dat niet kunnen, dan
weten wij wel welke organisatie dat
wel kan doen.

Het steunpunt biedt ook emotionele
steun door middel van persoonlijke ge-
sprekken. Verder organiseren wij inloop-
ochtenden waar mantelzorgers de mo-
gelijkheid hebben hun ervaringen te
delen en zo elkaar tot steun te zijn.
Daarnaast geeft het steunpunt voor-
lichting en training en ongeorganiseerd
lezingen, presentaties, informatie- en
themabijeenkomsten.
Het Steunpunt Mantelzorg heeft voor
mantelzorgers in de Gemeente beek een

inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur
kunt u   terecht voor al uw vragen op het
gebied van mantelzorg. Ook  kunt u zich
laten inschrijven als  mantelzorger.

In Beek bent u elke 1e en 2e 
woensdag van de maand welkom
tussen 11.00 en 12.00 uur.
Locatie: MFC De Molenberg,
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Kunt u niet naar het spreekuur komen?
En wilt u toch graag een gesprek.

Wij maken graag een afspraak met u
voor een persoonlijk gesprek. U kunt het
steunpunt hiervoor benaderen. Dit kan
telefonisch of per e-mail en op onze
Website.
Informatie over de themabijeenkomsten
vindt u tevens op de Website. 
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl 
Hier kunt u zich ook  aanmelden als
mantelzorger en voor een van de bijeen-
komsten. 
De volgende bijeenkomst is 10 septem-
ber met als thema respijtzorg. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
Steunpunt Mantelzorg WM :
Tel.: 046 - 428 80 60 Marita Rollé.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Nieuw!!!! Een eigen Website voor mantelzorgers

Evenals voorafgaande jaren is er in de
4e kapellenwandeling wederom een
grote plek ingeruimd voor de natuur. Het
bosrijke gebied kan plaatselijk heuvel-
achtig zijn. Vertrekpunt is de Maria-kapel
in het Mariabos aan de Molenberg te
Beek. 
De wandeling is 12 km  met ongeveer
halverwege een rustplaats in café 
’t Heukske in Geulle. Via het kasteelpark
Genbroek bereiken we Geverik. 
Na een kort bezoek aan de kapel vervol-
gen we onze wandeling via de Winkel en
Hoogkuil  naar de kapel in Waalsen. 
Via de Bloemenberg en het Stommen-
veld bereiken we de rustplaats in Geulle.
Na de pauze aldaar gaat de tocht via de
Niedelsberg en de bij velen bekende
Piemelenhook naar de kapel in
Hussenberg. 
Daarna lopen we via de mooie holle
Eykskensweg naar Catsop om dan door
het Siekendaal terug te keren naar Beek.

Verdere inlichtingen bij Math Hulst, 
tel. 046 - 437 17 90

4e Kapellenwandeling
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Op vrijdag 16 mei werd café D’n
Dobbele Vônk gelegen in de
Raadhuisstraat nr 14 weer feestelijk
heropend .
De nieuwe uitbaters zijn Mark en
Diana Schoffeleers met hun kinderen
Isa, Teun en Pien.
Zij zijn afkomstig uit Geverik.  Geen
onbekende met bier tappen daar hij
regelmatig in het schutterslokaal 
iedereen voorzag van het gerstenat.
Het café zal in de oude trant verder
geëxploiteerd worden. Op zaterdag
en zondag om 10.00 uur, en op de 
weekse dagen om 11.00 uur open.

De familie Schoffeleers heet u hartelijk welkom, en het is
bij mooi weer goed toeven op het terras. 

Café D’n Dobbele Vônk weer geopend

op vrijdag 15 augustus 2014 te Beek

in beeld

Foto’s Loe Bergers

29
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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

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.

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

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr 10 (augustus) 1984

….. Op de voorpagina aandacht voor de bevrijding van Beek.
Redacteur John Bannier put zijn gegevens uit het logboek van Sef
Mennens en uit het interview met dhr. Walther aan de Adsteeg.
Sef Mennens heeft alles nauwkeurig bijgehouden.
John besluit zijn relaas met de zin: Het is verstandig dat ook de
generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt even stil staat bij
dit feit.Ze weten niet wat oorlog is. Ze weten niet wat angst, 
honger, leed etc...is. Misschien dat men dan meer waarde hecht
aan de vrijheid die zo vanzelsprekend lijkt.

….. Het programma bij deze herdenking liegt er niet om. Expositie in
het heemkundemuseum. Herdenking in de Martinuskerk.Grote
herdenkingsoptocht. Interkerkelijke gebedsdienst met pastoor
Quanjel, Dominee Roëll, Rabbi van Gelder en legeraalmoezenier 
’t Hoen.
Op het sportterrein van Genhout en op de markt in Spaubeek is
een Amerikaanse legerhelicopter te bezichtigen.

….. Van Winkel geeft weer een mooi relaas over “een kast van een
huis” nl. De villa aan de Maastrichterlaan nr. 42. Toenmalig 
bewoner was de familie Benedik.

….. En het Katholiek Vrouwengilde staat deze keer in de schijnwerper.
Zij doen al 35 jaar veel goeds en dat mag gevierd worden.

….. En onze taalexpert  Frans Ramaekers is nog altijd met de bijtjes
bezig. “Wis geer dat er maagdehoning, raathoning, dröphoning,
laekhoning, paesjhoning en sjlingerhoning waor.” “Nei! 

Dan wet g’r het noe.”
….. Het stichtingsbestuur van de Nuutsbaeker is gestart met het 

opbouwen van een archief. Via een oproep hoopt zij aan de 
ontbrekende nummers te komen.

….. Het VJV is nu ook in Beek. Weet u niet wat dat is. ‘’Vormingswerk
Jonge Volwassenen.’’ Zij beginnen met diverse cursussen in huize
Fransiscus.

….. Onze burgemeester A. Van Goethem  verzoekt de verenigingen
meer animo te tonen voor de komende Anjerloterij van 1984. 
Toen deden slechts 7 van de 35 aangesloten verenigingen mee.
......Na een pauze van 3 weken bouwvakantie , gaat men weer 
keihard werken aan de nieuwbouw van het gemeentehuis. 
(De totale bouwtijd zal ongeveer 15 maanden in beslag nemen.)

….. Voor de voltooiing van het oorlogs (herdenkings-) monument 1940-
1962 is reeds een bedrag aan giften van ƒ 8226,98 verzameld.

….. En de politie (in het oude tenue) was weer alert.
In Spaubeek werden enkele kabeldieven bij de kraag gevat.
In een garage in Beek gingen enkele jongelui hun rijkunsten verto-
nen met de nodige schade. De ouders moesten voor de aanzienlijke
schade opdraaien.
Een defect stopcontact ging smeulen en veroorzaakte een 
behoorlijke rookontwikkeling. Een alerte krantenbezorgen kon 
tijdig waarschuwen.
En denk eraan, nog steeds de hondjes aan de lijn houden. 
Want de hondsdolheid heerst nog intensief. Een bekeuring krijg je
er dan nog bij.
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Vakantietijd, heerlijke tijd om de speeltuin op te zoeken. De jeugd
op deze foto op bezoek in de speeltuin van Spaubeek. Even uit-
gespeeld, een moment voor de fotograaf. Waren deze jeugdigen
in de speeltuin om te spelen; ze lijken me net te oud om nog on-
gedwongen te ravotten, jammer. Maar zo te zien hebben ze er
beslist een gezellige ontmoetingsplek waar het goed vertoeven
is. Wie zijn deze recreanten in Spaubeek? 
Wie het weet mag het zeggen en als u het weet stuur dan uw re-
actie naar onze Heemkundevereniging naar onderstaand adres.

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.

De foto uit de mei editie 
heeft de volgende reactie opgeleverd en wel van onze
eigen voorzitter dhr. Sef Mullens.

Staand v.l.n.r.: . Piet Gelissen – Hub Kusters – 
Math Vorstermans – Jos Poulsen – Sef Mullens – 
Math Joha( chauffeur) – Jan Deckers – 
Jan Hennen (begeleider) – Lei Lebens – Wil Pisters – 
Hub Keulen – Koos Moerkerk – 
Hub Meeuwissen (chauffeur) – Frans Walther (Sponsor)
Zittend v.l.n.r. Paul Hunterslag – Wil Deckers – 
Jac Keulers – Hub Weusten.

WIE KENT WIE aflevering 105

www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl
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THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

Op zondag 15 juni werd in Genhout
onder een stralend zonnetje de
prachtig gerenoveerde 
jeu de boules baan heropend.

Bij de herinrichting omgeving gemeen-
schapshuis dreigde de onderkomen
bestaande baan het loodje te leggen. 

Dank zij de inspanning van het stich-
tingsbestuur en enkele fanatiekelingen,
werd er een nieuwe baan in een mooie
omgeving gecreërd. 

In het openingswoord van Hannie Bijen

Nieuwe Jeu de BIVN Spau-Beek 
De 4 avondwandelingen die het IVN Spau-Beek verzorgt 
zijn weer anders. Laat u verrassen door de mooie 
wandelingen die iedere avond weer heel anders zullen zijn.
Wandelingen duren ca. 2½ uur.

Maandag 25 augustus
1e avondwandeling.
Wandeling richting Aalbeek.

Vertrekpunt: Hubertus-kapel te Groot
Genhout Gebösselke om 19.00 uur.
Adres voor navigatie:
Grootgenhouterstraat 18 
6191 NT Groot Genhout (Beek)

Dinsdag 26 augustus
2e avondwandeling.
Wandeling Stammenderbos-
Sweikhuizen.

Vertrekpunt NS station te Spaubeek
om 19.00 uur.
Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek

Woensdag 27 augustus
3e avondwandeling.
Wandeling richting Elsloo,
Catsop en Geulle

Vertrekpunt: parkeerplaats bij het 
gemeentehuis Beek om 19.00 uur.
Adres: Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek

Donderdag 28 augustus
4e avondwandeling.
Wandeling Beek, Spaubeek en
Genhout

Vertrekpunt: Kerk Groot Genhout
om 19.00 uur.
Adres: Hubertusstraat 59
6191 PB  Groot Genhout (Beek)

Bezoek regel matig onze website voor de juiste informatie of kijk in de weekbladen.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.

Deelname is gratis.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Als snel handelen is ge-
wenst, weet U dan wat u
moet doen bij:

• ongelukjes in huis?
• brandwonden?
• kneuzing of verstuiking?
• hartstilstand of beroerte?

En weet U wat u vooral 
NIET moet doen? 
Dan is het NU tijd om dat te leren!

Wij starten, bij voldoende belang-
stelling, op woensdag 3 september
met een cursus EHBO inclusief
reanimatie en AED training. 
De kosten zijn € 150 incl. 
instructieboekje en examen dat op
17 december zal plaats vinden.

Informatie en aanmelding:
Secr.: L. Mevis-Knops, 046-4433123
www.ehbo-spaubeek.nl  
mevis-knops@kpnplanet.nl 

EHBO-vereniging Spaubeek

Café ‘t Auwt Patronaat
bij Hub, Els en Kevin

Buitenterras

Zalen voor: 
Feesten, partijen, babyborrels, en vergaderingen

Op woensdag vanaf 10.00 uur koffie met vlaai

Burg. Janssenstraat 45 • 45 6191 jb Beek • Tel. 046 - 437 21 37

Heeft u zich in de kaart laten 
kijken?
of bent u wel eens afgetroefd? 
Leer dan bij ons:
Goed of zelfs beter bridgen!!

Onze bekwame en enthousiaste
bridgeleraar Piet Gerris start
in september 2014 met interessante
bridgecursussen voor;

Beginners-, vervolg -, gevorderden-, 
en een afspeelcursus.
In een kleine groep en met persoonlijke
aandacht, zal hij u op maandag, dins-
dag of woensdag de kennis van en het
plezier in deze fantastische denksport
bijbrengen.

Met uitzondering van de afspeel cursus
bestaan de cursussen uit 12 lessen en 
kosten € 60,= p.p. 
Gedurende de cursusperiode en tot
twee maanden na beëindiging  bent u
lid van onze gezellige vereniging.

Meer weten of aanmelden?

Bel:
Piet Gerris, tel. 043–3643369,
Mieke Vervoort, tel. 046- 4379613 of
Jeannet Dassen, tel. 06- 48695802

Meld u vlug aan, dan houdt u d e
troeven in eigen hand !!!!

Bridgeclub Beek
hoopte zij dat de re-
creatieve functie ten
volle benut zou wor-
den.
Een groot aantal lief-
hebbers stonden aan-
getreden om de on-
derlinge strijd aan te
binden. 
Men moest zelf trip-
lettes samenstellen
om iedereen aan bod
te laten komen.

Om 14.00 uur werd door Paul
Janssen de eerste “cochon”
geworpen. Hierna ontspon
zich een een leuke en 
spannende strijd om de eerste
erepalm in de wacht te slepen.

Uiteindelijk wist het trio Miek
Hollanders, Stan Nijsten en
Nic Sanders te zegevieren.
Hopelijk zal de baan nu 
intensief gebruikt worden.

e Boules baan in Genhout bij ‘t Trefpunt
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Zondag 18 mei trok er een grote delegatie
badmintonners van BCG Beek naar het
zonnige Bocholtz. Maar liefst 10 jeugdle-
den hadden zich aangemeld voor het J5
toernooi aldaar. Een J5 toernooi is een
toernooi voor beginnende badmintonners
tot een jaar of 12 die geen of nauwelijks
toernooi-ervaring hebben. In het algemeen
zijn dit leuke toernooien omdat de tegen-
standers vaak van hetzelfde niveau zijn en
het nog niet allemaal zo strikt formeel is als
bij een echt toernooi.

In totaal hadden 38 deelnemers zich inge-
schreven, waarvan er 10 van BCG Beek.
Helaas moest Niels Schoenmakers op het
laatste moment verstek laten gaan wegens
een ongelukje tijdens de laatste training,
maar de overige 9 stonden ’s morgens in
alle vroegte al helemaal klaar om de bui-
tenwereld eens te laten zien waar ze de
laatste tijd zo hard voor getraind hebben.
Voor een aantal was dit het eerste echte
toernooi waar ze aan deelnamen dus was
het wel zaak dat er voldoende begeleiders
mee zouden gaan. Buiten de 3 vaste be-
geleiders waren ook nog eens 3 lieftallige
dames van team 2, Anouk, Cindy en
Danique, bereid gevonden om hun clubge-
noten te coachen. 

Isa Vogten (meisjes tot 10 jaar, poule A)

won haar allereerste partij op een toernooi
ooit met een nette 21-17, 21-14. Een
mooie wedstrijd met spelers die aan elkaar
gewaagd waren. Na deze overwinning zat
de spirit er bij Isa goed in en wist ze ook
haar clubgenote Danée met 21-10 en 21-
12 te overtreffen. Met deze 2 overwinnin-
gen werd ze winnares in haar poule. 

Danée Goessens (meisjes tot 10 jaar,
poule A), ook een debutante, heeft super-
goed gespeeld maar kon helaas niet win-
nen tijdens de poulewedstrijden waardoor
ze 3e werd in haar poule. Maar daar liet ze
zich niet door uit het veld slaan.

Dilara Kale (meisjes tot 10 jaar, poule B)
had al eens een klein beetje “geproefd”
aan een toernooi tijdens onze clubkampi-
oenschappen. Tijdens de poulewedstrij-
den kreeg ze als eerste clubgenote Kirsten
Bouwens tegenover zich. Ondanks dat
Kirsten zich goed weerde, was Dilara dui-
delijk de sterkste van de twee. Ook de
tweede wedstrijd won Dilara waardoor zij
winnares werd in deze poule.

Voor Kirsten Bouwens (meisjes tot 10
jaar, poule B) was dit ook pas de tweede
keer dat ze een toernooi speelde. Eerst de
clubkampioenschappen en dan nu voor
het eerst buiten de eigen vereniging.

Kirsten begon tegen Dilara maar zoals ge-
zegd, deed ze hartstikke haar best maar
kwam ze toch net iets tekort om Dilara op
de knieën te krijgen. Kirsten haar tweede
wedstrijd ging een heel stuk beter en wist
ze een gelijkspel te behalen. Normaal ge-
sproken wordt er bij badminton in dit geval
een 3e set gespeeld maar gezien het “be-
ginnersniveau” had de organisatie beslo-
ten de regels enigszins aan te passen en
maar 2 sets te spelen. Door dit gelijkspel
werd Kirsten 2e in haar poule.

Toen alle poulewedstrijden gespeeld
waren, moest er natuurlijk nog verder ge-
speeld worden om uiteindelijk een echte
winnares te krijgen.  Als eerste waren de
poulewinnaressen aan de beurt. De num-
mer 1 van poule A mocht tegen de winna-
res van poule B gaan strijden. Dat bete-
kende dus dat Isa Vogten tegenover Dilara
Kale kwam te staan. Dit eindigde met een
21-9 en 21-5 overwinning voor Dilara.
Daarna waren de nummers 2 uit de poules
aan de beurt om te gaan strijden voor de
3e of 4e plek. Kirsten Bouwens vocht als
een leeuwin maar kon helaas die 3e plek
niet bemachtigen. En natuurlijk moest er
ook nog geknokt worden voor plek 5 en 6.
Danée deed super haar best en de eerste
set was giga-spannend. Met maar 2 punt-

BCG junioren op toernooi • Toernooi BBC’77 Bocholtz

•  Administratieve dienstverlening
•  Salarisverwerking
•  Fiscaliteiten
•  Advies en begeleiding
•  Subsidies

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. 

Om ons fullservice concept verder te optimaliseren bieden wij in samenwerking met  
Leliveld Advocaten een gratis inloopspreekuur aan voor al uw juridische vragen. Dit 
inloopspreekuur vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats op ons kantoor tussen 
9:00 – 12:00 uur.  U kunt onder andere terecht met vragen over arbeids- en ontslagrecht, 
ondernemingsrecht, geschillen onroerend goed, vergunningen en ruimtelijke ordening, 
huur bedrijfs- en woonruimte, media- en informatierecht,  schadevergoedings- en 
verzekeringsrecht, echtscheidingen etc.
U hoeft van tevoren geen afspraak te maken, mocht u dit toch willen doen dan kan dat 
via onderstaand telefoonnummer. 

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor al uw vragen op administratief en fiscaal gebied,  
hier kunt u te allen tijde een vrijblijvende afspraak voor maken. 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  |  6191 AG Beek  |  T. 088-5432211  |  Info@mudifin.nl

UW  
ONDERNEMING
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jes verschil (22-20) verloor ze de set.
Helaas lukte het de tweede set iets minder
goed en verloor ze met 21-14.  

Onder de mannen zaten een aantal, reeds
beroemde (of zijn het beruchte), badmin-
tonners van BCG Beek die de klappen van
de zweep al kennen, maar we hadden ook
nog een hele verse mannelijke nieuweling
bij ons. 

Pim Daemen (jongens tot 10 jaar), pas
ruim een half jaartje met badmintonnen
bezig, had genoeg lef om mee te doen aan
dit, voor hem, eerste toernooi. Zijn eerste
wedstrijd verloor hij met 16-21 en 12-21,
een leuke wedstrijd met kansen voor beide
mannen. De tweede wedstrijd verliep voor
Pim iets minder leuk en was het voor hem
nauwelijks mogelijk een puntje te scoren.
Zijn tegenstander was een veel te sterke
kandidaat. Zijn 3e wedstrijd was gelukkig
weer tegen een tegenstander van gelijk
formaat. Helaas voor Pim, lukte het hem
niet om deze wedstrijd te winnen maar
met een resultaat van 19-21 en 15-21 mag
Pim ontzettend trots zijn.

En dan hebben we nog onze vier mannen
van team 3. 

Bas Bouwens, Siem Nollé en Wouter
Vinclair (jongens tot 11 jaar) gingen met
twee “vreemde” heren de strijd aan. Bas
Bouwens won zijn eerste wedstrijd over-
tuigend maar tijdens de 2e wedstrijd kreeg
hij club-broeder Wouter tegenover zich en
dat belooft altijd een spannende wedstrijd.
De 1e  set was voor Wouter maar de 2e
kwam toch op het conto van Bas. Dit ge-
lijkspel leverde hem toch 1 game-puntje
op. De andere wedstrijden wist Bas ook te
winnen dus hij kwam op een totaal uit van
3 gewonnen wedstrijden en 1 gelijkspel.

Wouter Vinclair had een beetje hetzelfde
“probleem” als Bas. Ook hij wist alle wed-
strijden te winnen met uitzondering van die
ene partij tegen Bas. Dus ook hij kwam uit
op een totaal van 3 gewonnen wedstrijden
en 1 gelijkspel. Toen werd het tellen gebla-
zen wie de meeste punten tijdens de wed-
strijden had weten te scoren.  Met een ver-
schil van 9 puntjes ging de overwinning
naar Wouter en werd Bas 2e. 

Siem Nollé won de wedstrijden tegen de
onbekende tegenstanders maar wist zijn
clubgenoten Wouter en Bas niet op de
knieën te krijgen. Hij sloot dit toernooi dan
ook af met een welverdiende 3e plek.

Jesse Maassen (jongens tot 12 jaar,
poule B) had geen “last” van teamgenoten
in zijn poule. Als oudste deelnemer van
onze vereniging was hij de enige die zou
gaan spelen in de categorie tot 12 jaar, de
grootste categorie tijdens dit toernooi.
Jesse werd zeer overtuigend winnaar van
zijn poule en mocht in de afvalrondes gaan
proberen of hij zijn “winning mood” kon
blijven volhouden. Dit lukte inderdaad en
Jesse wist dit toernooi op zijn naam te
schrijven.

Einduitslag:
Meisjes tot 10 jaar: 1. Dilara kale, 
2. Isa Vogten, 4. Kirsten  Bouwens, 
6. Danée Goessens
Jongens tot 10 jaar: 4. Pim Daemen
Jongens tot 11 jaar: 1. Wouter Vinclair,
2. Bas Bouwens, 3. Siem Nollé
Jongens tot 12 jaar: 1. Jesse Maassen

Zo jammer dat Niels op het laatste mo-
ment verstek moest laten gaan, maar die
andere 9 hebben heel Bocholtz en omstre-
ken laten zien wat de nieuwe lading top-
pertjes van BCG in hun mars hebben.  Het
was een gezellig en leerzaam dagje uit
voor zowel de sporters als de begeleiders.

Patrick, Remy, Isa, Siem, Jesse, Pim, Kirsten,
Bas, Dilara, Anouk, Danique Wouter en
Simone (Cindy staat niet op de foto)

BC WIK Opstaptoernooi

Twee weken na het succesverhaal in
Bocholtz, wilden onze jonge BCG-ers het
nog eens even dunnetjes overdoen in
Sittard. Deze keer met “maar” vijf inschrij-
vingen onzerzijds maar nog steeds een
behoorlijk aantal voor een kleinere bad-
mintonvereniging. Gelukkig was de onfor-
tuinlijke Niels weer hersteld van zijn ac-
cidentje dus mocht hij in Sittard zijn entree
maken, evenals de zusjes Isabel en
Annalie Pando. Voor Wouter en Dilara zijn
toernooien inmiddels gesneden koek maar
dat maakt de dag natuurlijk niet minder
spannend. Doordat de opzet in deze
jeugdtoernooien veel vrijer is, had WIK er-
voor gekozen om korte partijtjes te spelen
(telkens maar 1 set) maar wel veel partijen
tegen veel verschillende tegenstanders. 

Wouter, Niels, Isabel, Dilara, Annalie

Wouter en Dilara waren nog steeds niet
genezen van hun overwinningsdrift dus
besloten deze twee Beekse toppers om
ook maar even in Sittard de grootste be-
kers weg te kapen. Onze twee debutanten
Annalie en Niels speelden ook voortreffe-
lijk en eisten beiden een tweede plek op.
Debutante Isabel werd helaas geconfron-
teerd met een aantal deelnemers die ver
boven haar niveau zaten. Wegens organi-
satorische redenen had men besloten om
alle dames onder 12 jaar bij elkaar in één
poule te zetten, dus de echte beginners en
meiden die allemaal al de nodige ervaring
hebben. Het wordt dan helaas erg moeilijk
om je staande te kunnen houden als be-

ginnende badmin-
tonner maar Isabel
deed dit uitstekend.
Helaas voor haar
geen beker, dat was
ook echt onmogelijk
in deze te sterke
poule, maar wel
héél veel geleerd,
héél erg goed haar
best gedaan en
toch ook wedstrijd-
jes kunnen winnen.
Wat zijn we trots op

onze Isabel…en uiteraard ook op Dilara,
Annalie, Wouter en Niels.

BBO Toernooi

De voorbereidingen voor het BBO toernooi
zijn in volle gang, nog een paar maandjes
en dan zal de derde editie van het BBO
van start gaan. 
Het BBO toernooi is een toernooi voor ie-
dereen woonachtig in en rond Beek die
eens wil badmintonnen. Geen “camping-
pletsje” maar het echte werk volgens de
echte regels en…dat is nog het mooi-
ste…overdekt dus zonder last van wind of
regen. We spelen in verschillende moeilijk-
heidscategorieën, al naar gelang de varia-
tie in deelnemers. Het zou natuurlijk niet
leuk zijn wanneer je als nooit-een-racket-
vast-gehad-hebbende beginner moet
gaan strijden tegen een oud-professional
die het racket weer eens ter hand heeft ge-
nomen. 
Uit voorgaande jaren is ons één ding heel
erg duidelijk geworden: “badminton is
geen sport voor watjes”. 
Het lijkt misschien allemaal een beetje suf
en gemakkelijk maar ojee... het is echt
topsport. Heb je zin in een gezellige zon-
dag, durf je de uitdaging aan en wil je zelf
wel eens ervaren of jij geschikt bent om te
badmintonnen? 
Reserveer dan alvast 12 oktober in je
agenda! Of…nog beter…laat ons via een
mailtje (toernooi@bcgbeek.nl) weten dat je
graag wil meedoen en dan sturen wij je,
zodra de inschrijving start, een aanmel-
dingsformulier toe. Wees er snel bij want
vol is vol. Meer informatie is te vinden op
onze website www.bcgbeek.nl
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Per 1 januari 2014 zijn er de nodige wij-
zigingen aangebracht binnen het bestuur
van Stichting handelscentrum Beeker-
hoek, de ondernemers vereniging van
Beekerhoek. 
Zo heeft Piet Janssen besloten zijn
voorzittershamer na 25 jaren over te dra-
gen aan Raymond Hennekens, welke
op zijn beurt Eric Smeets bereid heeft
gevonden het bestuur te versterken en

de financiën als penningmeester te gaan
beheren. Piet Jansen blijft wel als bijzon-
der gewaardeerd lid, deel uit maken van
het bestuur. Op deze manier blijven zijn
relaties, kennis en kundigheid beschik-
baar voor de stichting wat ons zeker van
pas zal komen. 
Raymond Hennekens maakt al sinds
2002 deel uit van het bestuur. Olga Pleu-
meekers heeft te kennen gegeven haar

functie te willen beëindigen. 
Voor een aantal van haar taken hebben
we Jan Wijnen bereid gevonden het be-
stuur te versterken. Daarnaast zal Jan
Wijnen onder anderen de website gaan
beheren en actueel houden. 
Het secretariaat verhuist van Marielle Ha-
melers naar Remko van Thor welke ook
(opnieuw) tot het bestuur is toegetreden.
Marielle neemt afscheidt van het bestuur.
Remko was in het verleden ook al actief

voor het bestuur van Beekerhoek.
Verder wordt het bestuur gecom-
pleteerd door Ad Laeven en Jan
Reijnders. 
Met 7 heren sterk zijn we vanaf ja-
nuari 2014 een nieuwe koers gaan
varen en proberen we onze bij-
drage te leveren om het onderne-
mers klimaat in Beek te optima-
liseren. Dit zal in eerste aanleg en
nauwe samenwerking gebeuren
met de ondernemers verenigingen
van Makado en Beek Bloeit. 
Zoals we zijn gewend binnen onze
gemeente, is de Gemeente Beek
hierbij een goede katalysator.
Zowel Burgemeester Krewinkel als
de diverse medewerkers binnen de
Gemeente Beek zijn altijd direct
voor ons aanspreekbaar.
In de voor ons liggende periode
zijn er voldoende uitdagingen.
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Het bestuur van links naar rechts: Raymond Hennekens (Voorzitter), Jan Wijnen,
Remko van Thor (Secretaris), Jan Reijnders, Ad Laeven, Eric Smeets (Penningmeester), Piet Janssen.

Nieuw bestuur Stichting Handelscentrum Beekerhoek
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In verband met het 60 jarig bestaansfeest van Drumfanfare en Majorettenkorps Irene/Lucia in oktober 2014
plaatsen wij hier in rubriek “Wie kent wie” deze foto.

In 1954 werd deze foto voor het gemeentehuis  genomen als eerste officiële staatsiefoto  van “Drumband IRENE”
In November 2014 zullen velen van de mensen op de foto niet meer naar de receptie kunnen komen omdat ze simpelweg meer
onder ons zijn. 

Opvallend is dat één persoon op deze foto nog steeds lid is van de vereniging. 
Piet Caanen (toen bijna 12) is behalve bestuurslid nog steeds actief. Piet speelt al 60 jaar
trompet  en slaat geen enkel optreden over. 
Op 71 jarige leeftijd  loopt hij nog steeds Carnavalsoptochten,  streetparades in 
binnen en buitenland en de 12 minuten durende show.

Op 11 oktober wordt de receptie ter ere van het 60 jarig bestaansfeest gehouden.
Hierover later meer.

Volgens Piet Caanen en Jan Pisters zijn de namen op de foto als volgt:

Staand bovenste rij v.l.n.r..: Nick Helmer,  Piet Speetgens †,  Jean Timmermans,  Gerard
Doornik †,  Jean Pisters † en  Leo Brouns  

Staand eerste rij v.l.n.r..: Joep Oostveen †,  Piet Bons †,  Harrie Walter †,  Felix Deamen†,
Harrie Kempeneer,  Willie Caanen †, Frans Philippens, Jan Huveneers †,  Jo Janssen †,
Sjors Helmer †,  Jan Pisters  en  Jo Wauben †.

Knielend v.l.n.r..: Jo Crutzen,  Kees Helmer,  Huub Walter†,  Piet Caanen en Jo Pinxt †.

WIE KENT WIE SPECIAAL
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ONDERWERP: Genieten van het leven

Organisatie: Remedica, 50+ educatie

Datum, tijd en plaats: WOENSDAG 24 september  2014

om 14.00 uur in onze Soos, Molenstraat 158 in Beek

Deze infomiddag  staat geheel in het teken van een vitale toekomst en kwaliteit van leven; prak-
tische tips en wetenswaardigheden, uitgebreide productvoorlichting en passend advies
op het gebied van gezondheid en welzijn komen aan de orde. 
Thema’s die tijdens deze gevarieerde middag centraal staan:

1. BEWEGING
2. GEZONDHEID 
3. VERZORGING
4. VRIJE TIJD 

Als afsluiting van de informatiebijeenkomst wordt aan alle
aanwezigen een informatietas met daarin brochures en evt.
probeerverpakkingen aangeboden.

U bent van harte welkom

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

Het bestuur KBO BEEK

KBO BEEK INFOMIDDAG
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De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een af-

spraak 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
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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

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.

3 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel
11 t/m15 aug. Kindervakantiewerk Beek. Het thema van dit jaar is Tirol! 
15 augustus 4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
23 augustus Zomerlichtfestival 
24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
24 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie,  Hobbelrade 68, Spaubeek
31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt
31 augustus Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij Sjpaubik
7 september Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen; in en rondom het MFC in 

Spaubeek, Musschenberg, van 13.00 tot 16.00 uur werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
11 t/m 14 sept. Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur

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

14 september Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging
18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
21 september Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
21 september Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel  bij Fam. Senden Genhout
25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
27 september Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party 
1 oktober Dag van de ouderen. 14.00 uur in ASTA. Namens federatie bonden van ouderen Beek.
3 oktober Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
19 oktober Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
11 oktober Receptie t.g.v 60 jarig jubileum Drumfanfare en Majorettekorps “Irene Lucia”
18 oktober 10e editie plaats van de Baeker Blues Side in café Auwt Baek
25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur
26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

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

Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
2 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
2 november 10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
8 november Kroningsavond 63e Lichtkoningin met 4 nieuwe Hofdames in ASTA Cultuurcentrum, Beek 

aanvang 20.30 uur. Tevens afscheid van de 62e Lichtkoningin Cynthia Wachelder uit Spaubeek
met haar 4 Hofdames: Eline Senden van Beek, Celine Brands van Genhout, 
Nikky Ritterbeeks van Spaubeek en Lynn Gorissen van Neerbeek

9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum    
16 november Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur   
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.
14 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

Aanvang 10.45 uur, toegang gratis. 
18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
20 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
21 december Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
2 januari 16e Wafelwandeltocht W.C. Caesar
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité 

Beek – Gundelfingen.
14 juni 22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

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

Zelf kaarten ontwerpen?
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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.

Zinderende zomer
Ik weet het zeker; het wordt de komende maanden een zinderende zomer in Beek. Boor-
devol nieuwe, verrassende, ontroerende maar ook vertrouwde evenementen. Nagenoeg
elk weekeinde valt er wel wat te beleven in Beek. Ik kijk er nu al reikhalzend naar uit.

Maar eerst een dikke pluim van mij voor al die vrijwilligers, verenigingen, initiatiefnemers
en ondernemers. Samen met al die geledingen hebben we in ruim één jaar tijd een groei-
briljant van ons evenementenbeleid gemaakt. Beek staat daardoor steeds nadrukkelijker in
de etalage als evenementengemeente. Als plaats waar je moet zijn voor gezelligheid, 
cultuur, muziek, historie, mode en opwindende stunts.

Vorig jaar zorgden we al nadrukkelijk voor het onderscheid met Beek for Speed en de cas-
tingdag van Elite Model Look. Zowel de zoektocht naar nieuwe internationale topmodellen
op de catwalk op de Markt in Beek, als het snelheidsfestijn op Maastricht Aachen Airport
gaan op herhaling. Op de zondagen 31 augustus en 14 september om precies te zijn.

Maar Beek wordt dit jaar ook nog nadrukkelijker festivalgemeente. Met de eerste editie van
het Zomerlichtfestival. Niet zomaar het zoveelste muziekfestival, maar een combinatie van
muziek, dans, straattheater en culinair genieten. Met overdag een uitgebreid kinderpro-
gramma. Een festival met een in Limburg niet eerder vertoonde opzet. Grensverleggend.
Zaterdag 23 augustus in het prachtige park Genbroek in Geverik. Een festival dat alles in
zich heeft om uit te groeien tot een evenement met een uitstraling tot ver buiten Limburg.

En wat dacht u van het openluchttheater De Inspecteur dat van 11 tot en met 14 september
wordt opgevoerd in Genhout, met medewerking van alle plaatselijke verenigingen en 
75 toneelspelers uit heel Beek? Mijn advies?  Ben er snel bij. Er is maar plaats voor 1500 
bezoekers bij dit evenement dat de 19e eeuw laat herleven in een prachtig, historisch decor.

In de week van 17 tot 21 september staat de bevrijdingsweek in Beek op het programma.
Met onder meer een parade van militaire voertuigen en allerlei feestelijkheden wordt dan
herdacht dat onze gemeente 70 jaar geleden is bevrijd door de Amerikaanse tweede 
Pantserdivisie Hell on Wheels.

Maar daarmee houden de feesten en evenementen nog lang niet op. Tussen het voetbal
en het wielrennen door hebben we bijvoorbeeld ook nog straatkermis, Boerehoffiès, het
Procult straattheaterfestival, de multiculturele dorpsdag, het Intiem Outdoor festival, rom-
melmarkten en sporttoernooien.

Het geeft me een prima gevoel. Beek als dé ontmoetingsplaats voor duizenden mensen
die iets moois, bijzonders, spannend, sportiefs, of historisch willen beleven. Die allemaal
kennis maken met het vele fraais dat Beek verder nog te bieden heeft. Inderdaad een zin-
derende zomer boordevol perspectief. 
Een fijne vakantie voor u allen en tot ziens bij onze evenementen.  

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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Nieuwe regeling
Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om
– met beduidend minder geld – iets te doen voor mensen
met hoge zorgkosten. Gemeente Beek werkt aan een
nieuwe regeling. Hoe deze regeling er precies uitziet is nog
niet bekend.  

Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het
eigen risico? Dan heeft u onlangs een brief van het CAK
ontvangen. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u
denkt in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling,
stuurt u dan deze antwoordkaart terug naar het CAK. 
De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens van het
CAK. 

Wij sturen u informatie over de nieuwe regeling zodra deze
bekend is en wij uw gegevens hebben. 
Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u
een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van uw
situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling. Als u
de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later nog de
regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van
vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van
het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 via deze 
infopagina’s en de gemeentelijke website bekend gemaakt.
Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, ontvangt u
deze informatie eind 2014 per post.

Compensatie Eigen Risico (CER) vervalt
Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar 
afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  
Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico 
van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks
geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (99 euro in 2013) werd jaarlijks in het najaar 
uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Op 3 september 2014 vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats
voor mensen die lid zijn van HartslagNu, voorheen Hartveilig
Beek, in het Asta Cultuurcentrum aan de Markt in Beek. De
avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
Tijdens deze informele avond kunnen leden van het netwerk
met elkaar ervaringen uitwisselen. 

Kom in beweging tegen hartstilstand!
Ook inwoners die geïnteresseerd zijn om lid te worden van het
AED-netwerk zijn van harte welkom. Tijdens deze avond 
kunnen ze informatie krijgen van de EHBO verenigingen Beek
en Spaubeek over de AED-opleiding, de herhalingslessen en
het aanmelden bij HartslagNu.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.
U kunt zich aanmelden via info@gemeentebeek.nl. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente,
Tom Eijkelenberg, via tel.nummer 046 – 43 89 222.

Vrijwilligersavond HartslagNu
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Om welke veranderingen gaat het?
De gemeente Beek bereidt zich, net als alle andere ge-
meenten in Nederland, voor op drie veranderingen in het
sociaal domein. Dit zijn in het kort:

• De invoering van de Participatiewet 
In deze wet worden de Wet werk en bijstand, de Wet op
de sociale werkvoorziening en de Wajong samenge-
voegd. Uitgangspunt van de wet is 'iedereen doet mee'.

• De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het gaat onder andere om de overheveling van de
AWBZ-begeleiding naar de Wmo. 

• De invoering van de Jeugdwet
Met deze nieuwe wet wordt de jeugdzorg per 2015 hele-
maal ondergebracht bij gemeenten.  

Waarom deze veranderingen?
De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp en zorg sterk
gestegen; door bureaucratie, inefficiëntie, versnippering
van het aanbod. Er is een systeem ontstaan dat veel te in-
gewikkeld is en steeds meer professionele zorg genereert.
Er wordt te weinig gekeken naar wat onze inwoners op
eigen kracht kunnen. De landelijke politiek heeft ervoor 
gekozen om de zorg dichter naar de mens te brengen. 
De gemeente staat dichter bij onze inwoners. Daardoor
kunnen we de zorg en ondersteuning dichter bij huis 
regelen in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers en 
professionals. 

Méér doen met minder geld.... kan dat wel?
De gemeente moet dus méér doen terwijl er minder geld is
dan in de oude situatie. Kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan,
maar het vraagt om een andere manier van werken. Het
uitgangspunt is: zo min mogelijk korten op de zorg zelf,

maar bezuinigen op de manier
waarop die zorg is georganiseerd.
Ontschotten dus. Gemeenten gaan
slimmer organiseren. Zorg- en 
welzijnsinstellingen, inwoners, 
zorgverzekeraars en gemeenten
gaan meer samenwerken om de
veranderingen mogelijk te maken.
Het doel: één loket, minder 
doorverwijzingen, snellere hulp,
minder bureaucratie en meer
ruimte voor maatwerk. We gaan
‘doen wat nodig is’: niet meer en
niet minder.

Doen wat nodig is
Het principe ‘doen wat nodig is’ 
betekent dat de aanspraak op
zorg en ondersteuning minder
vanzelfsprekend wordt. De 
gemeente gaat steeds na wat 
inwoners zelf of met hulp uit hun

Nieuwe taken voor gemeente vanaf 2015
Veranderingen op gebied van jeugd, zorg en werk

Er gaat veel veranderen op het gebied van de ondersteuning aan mensen die het alleen niet 
redden. Vanaf 1 januari 2015 worden er taken overgebracht van onder meer de Rijksoverheid
naar gemeenten, die daardoor verantwoordelijk worden voor vrijwel de gehele maatschappelijke
ondersteuning van de inwoners. Gemeenten krijgen door de rijksbezuinigingen minder geld om
die taken uit te voeren. Hoe pakken we dit aan in Beek? In dit artikel leest u er meer over.

Gemeente Beek Informatiepagina | juli/augustus 2014
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omgeving of via sociale netwer-
ken kunnen doen. Dat betekent
ook dat niet elke inwoner met
vergelijkbare problematiek ook
dezelfde ondersteuning krijgt.
Maar wie écht niet zonder profes-
sionele ondersteuning kan, moet
die ook krijgen. Tijdelijk als het
kan, permanent als het moet. 
Professionals krijgen meer
ruimte om mensen te helpen 
zélf hun leven op de rit te krijgen.

Hoe gaan we de veranderingen
realiseren?
Momenteel werkt de gemeente,
in overleg met regio-gemeenten
en maatschappelijke en zorg-
partners, druk aan deze grote
operatie, de transformatie van
het sociaal domein. De sleutel
van het succes ligt in de samen-
werking tussen al deze partijen.
De gemeenteraad zal naar 
verwachting in oktober 2014 
besluiten nemen over de wijze
waarop de nieuwe taken precies
georganiseerd gaan worden.

We zullen u regelmatig op de
hoogte houden van de 
ontwikkelingen via deze 
infopagina’s. Meer informatie
over de veranderingen en het
antwoord op veelgestelde 
vragen vindt u ook op 
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein.

Veelgestelde vragen over de veranderingen

Ik krijg begeleiding of dagbesteding vanuit de AWBZ. Wat verandert er
voor mij?
Vanaf 2015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervan-
gen door nieuwe regelingen. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)
voor de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere vormen van ondersteuning uit de
AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar gemeenten
(Wmo). Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles anders wordt. 2015 is een
overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldig indicatiebesluit? Dan gaat
uw ondersteuning gewoon door. De gemeente neemt eind 2014 of in de loop
van 2015 contact met u op. En bekijkt samen met u hoe de ondersteuning
daarna vorm krijgt.

Wat gaat er veranderen in de jeugdzorg?
Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden zorg voor jeugd aan. Jeugd-
zorg valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In
de praktijk leidt dit tot versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort
schiet. De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om de knelpunten in het huidige
jeugdstelsel op te lossen en het stelsel ingrijpend te veranderen. De wet regelt
vanaf 1 januari 2015 een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en
financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinder-
beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in
staat om, op basis van de specifieke situatie van het kind, maatwerk te leveren
en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veilig-
heid. Eenvoudiger en gericht op een integrale aanpak. Eén gezin, één plan,
één regisseur. 

Ik heb een bijstandsuitkering. Wat verandert er voor mij?
Als u nu een bijstandsuitkering ontvangt, verandert er voor de uitkerings-
verstrekking mogelijk wat vanaf 1 januari 2015. Dan wordt de kostendelersnorm
ingevoerd en gekeken of kosten gedeeld kunnen worden met anderen in de
woning die ook een inkomen of uitkering hebben. Uitzonderingen zijn kinderen
met studiefinanciering en als er sprake is van kamerverhuur. Voor nieuwe
cliënten gaat de kostendelersnorm direct gelden. Voor bestaande cliënten
geldt een overgangsregeling. In de ondersteuning bij reïntegratie blijft veel 
hetzelfde. Daarbij kan de gemeente ook een aantal nieuwe instrumenten 
inzetten om nog meer mensen te helpen aan een baan of een arbeidsplek,
waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Wanneer weet ik wat er voor mij persoonlijk gaat veranderen?
Op dit moment werkt de gemeente samen met maatschappelijke en zorg-
partners hard aan de uitwerking van passend en effectief beleid. In de ko-
mende periode zullen wij u verder informeren over mogelijke veranderingen
voor u in 2015. De gemeente streeft er naar om alle mensen die het betreft
eind augustus/begin september 2014 via een brief te informeren over de ver-
anderingen die zij in grote lijnen kunnen verwachten. Meer concrete informatie
over veranderingen op individueel niveau volgt later, zodra duidelijk is hoe de
gemeente de nieuwe taken precies gaat organiseren (oktober/november 2014).

Meer vragen en antwoorden vindt u op www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein. 
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Nieuwe zwemmethode: Superspetters!
In het nieuwe schooljaar neemt De Haamen deel aan een
pilot van de zwembond. De lesmethode Superspetters sluit
beter aan bij de motorische vaardigheden, het leerpatroon
en de belevingswereld van het kind. Zo zal de nadruk meer
liggen op de borst- en rugcrawl en vaardigheden die nodig
zijn in geval van nood. De vaardigheden sluiten ook beter
aan bij de trainingen binnen een zwemvereniging. Binnen
een schooljaar heeft het kind het niveau bereikt van het
huidige ABC-diploma. De methode wordt afgerond met een
KNZB zwemdiploma. 
In augustus kan een  nieuwe groep van maximaal 
10 kinderen (vanaf 5 jaar) starten met deze lesmethode.
De lessen zijn op dinsdag en donderdag om 17.15 uur. 
Informatie en aanmelden bij zwembad De Haamen via
046 - 43 60 180. Kijk voor achtergrondinformatie op
www.superspetters.nl. 

Gezocht: beweegmaatjes voor vakantieperiode 
‘Gezellig en actief’
Sinds september 2013 loopt het project ‘Gezellig en actief’
in Beek. Een beweegprogramma voor (inactieve) mensen
vanaf 55 jaar, die met ondersteuning van Fontys Sport-
hogeschool studenten gaan ontdekken welke beweeg-
activiteit het beste bij hun past. Na een intake en fittest
volgt een persoonlijke begeleiding van een student als
‘beweegmaatje’. 

In de zomervakantie zijn de studenten niet aanwezig. 
Deelnemers kunnen wel zelfstandig blijven bewegen bij
een van de activiteiten waar ze de afgelopen periode aan
hebben deelgenomen. Nog mooier is het als ze een 
(tijdelijk) beweegmaatje zouden krijgen uit de bevolking
van Beek!

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
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. 

Gemeente Beek Informatiepagina | juni 2014

Dus: bent u sportief en heeft u interesse om samen met
andere mensen te gaan bewegen? Geef u dan nu op als
beweegmaatje!  U leert zo nieuwe mensen kennen en kunt
van onschatbare waarde zijn voor een deelnemer van ‘Ge-
zellig en actief’ tijdens de zomerperiode! Meer informatie
en aanmelden via Vivian Dijkstra van gemeente Beek op
info@gemeentebeek.nl of 046 - 43 89 222.

Start to run bij AV Caesar
Woensdag 3 september start weer een nieuwe reeks 
Start to Run bij atletiekvereniging Caesar. Het programma
duurt 12 weken, waarbij onder begeleiding van een 
gediplomeerde looptrainer wordt toegewerkt naar het lopen
van 5 km. De lessen worden rustig opgebouwd, waarbij
elke les bestaat uit inlopen, warming-up met loopscholing,
loopprogramma en een cooling-down. 
De kosten bedragen € 40 voor het hele programma. 
Aanmelden en meer informatie bij Els Rovers via 
elsrovers@gmail.com of 06 - 42 28 24 03.

Nieuwe groepen Ouder en Kind zwemmen
Na de zomer start er, naast de huidige groepen op 
donderdagochtend, ook Ouder en Kind zwemmen op de
maandagnamiddag. Voor het kind een ideale gelegenheid
om samen met een ouder stap voor stap vertrouwd te
raken met (lekker warm) water. Kinderen worden watervrij
en zelfredzaam gemaakt door middel van oefeningen, 
liedjes en spelletjes.
Kijk voor tijden en meer informatie op www.dehaamen.nl of
bel zwembad De Haamen via 046 - 43 60 180.

Cursus Valpreventie 
Om valrisico en valincidenten te verminderen bieden de
samenwerkende Fysiotherapeuten van  Kring Beek 
(Kuijs Fysiotherapie, Praktijk voor Fysiotherapie Gorissen,
Praktijk voor Fysiotherapie Jos van Stokkom en Fysiothe-
rapie GCN) en Therapie Centrum Beek een cursus valpre-
ventie aan.  Tijdens iedere training wordt er functioneel
geoefend om mobiliteit, balans, loopvaardigheid en kracht
te verbeteren. De trainingen zijn onder begeleiding van
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Alle kinderen woonachtig in de gemeente Beek die in
groep 5 of 6 van de basisschool (of bij speciaal 
onderwijs vergelijkbare groepen) zitten én nog geen
zwemdiploma A hebben, kunnen gratis zwemles 
krijgen totdat zij het A-diploma behalen óf groep 6 
hebben verlaten. De lessen vinden plaats in zwembad
De Haamen, op woensdagmiddag. 

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar de website van
de gemeente Beek www.gemeentebeek.nl voor het
aanmeldformulier of neem telefonische contact op met
de gemeente, 046 - 43 89 222.

Regeling gesubsidieerd
zwemonderwijs ook in
schooljaar 2014-2015

45

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

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

twee fysiotherapeuten en studenten van de Fontys Sport-
hogeschool. 
De cursus is voor mensen van 65 jaar of ouder, het 
afgelopen jaar 1 keer of vaker gevallen zijn en/of valangst
hebben. Om deel te kunnen nemen dient men 15 minuten
te kunnen lopen zonder rollator of stok. Per cursus is er
plaats voor maximaal 10 deelnemers.
De cursus valpreventie start op 25 september a.s. De les-
sen worden gehouden op dinsdag en donderdag van 14.00
tot 15.30 uur in sporthal De Haamen. De kosten bedragen
€ 135 per persoon voor de cursus van 10 bijeenkomsten. 
Informatie en aanmelden bij fysiotherapeut Sjoerd Corstjens
via info@therapiecentrumbeek.nl of 046 - 43 71 407.

Zwemvierdaagse
Zwemvereniging Becha houdt op vrijdag 19  t/m maandag
22 september een zwemvierdaagse in zwembad De Haamen.
De zwemvierdaagse is voor jong en oud. Er kan ingeschre-
ven worden op 400m, 600m of 800m die elke dag tussen
18.00 uur en 20.00 uur gezwommen dient te worden. 
Leden betalen € 7,50. Niet leden betalen € 8.50 en de
ploeteraars (kinderen zonder diploma onder begeleiding
van een volwassen) € 5,50. 
Inschrijven kan tot 11 september via info@becha.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.becha.nl
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Na de opening van wethouder Maurice Wierikx volgde een
gezamenlijke warming-up onder leiding van Ramon We-
wengkang. Zo’n 60 deelnemers deden vervolgens elk aan
drie verschillende sporten mee. Ondanks de hitte was het
enthousiasme en inzet bij de sporters 
gedurende de hele dag aanwezig. Deze sporten werden
op vrijwillige basis aangeboden door VV Caesar, 
HV BFC, H.B.S L’Union, AV Caesar, Walking Limburg, LTC
B.R.Z., BCG Beek, HSV Cheetahs en JKA Karate Do
Weng.  In de pauze speelde het Nederlands 
CP voetbalteam <18 tegen de B2 van VV Caesar een de-
monstratiewedstrijd.

Sportintegratiedag wederom geslaagd
Maandag 9 juni jl. vond op Sportlandgoed De Haamen wederom een succesvolle editie van de
Sportintegratiedag plaats. Deze sportdag voor mensen met een beperking is een jaarlijks 
terugkerend onderdeel van het Pinksterweekend van VV Caesar. De voetbalclub organiseert
deze sportdag in samenwerking met de gemeente Beek en diverse Beekse sportverenigingen. 

Gemeente Beek Informatiepagina | juli/augustus 2014
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Voor mensen met een visuele beperking vertrok na de
opening een tandemfietstocht georganiseerd door 
Tandemclub Limburg. Hieraan namen nog eens 
30 mensen deel. Alle deelnemers ontvingen met trots hun
welverdiende medaille. De dag werd gezamenlijk 
afgesloten met een optreden van zanger Patrick Muytjens.
Er was zelfs nog energie over voor een polonaise.

De organisatie en de gemeente kijken terug op een 
geslaagde dag met veel zon. Maar vooral veel blijde
gezichten bij de zowel de enthousiaste deelnemers als de
participerende verenigingen.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

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

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale 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 vrijwilligers-
centrale:

• Begeleider sport en beweegactiviteiten De Haamen
(Vac.30810)

• Penningmeester handbalclub (Vac.33062)
• Tuinwerkers (Vac.33133)
• Gastvrouw / Gastheer Concerten (Vac.33170)
• Vrijwilligers Noodhulp (Vac.33135)

Wijksteunpunt Hoever 
Residentie bevindt zich op
de Musschenberg 45A in
Spaubeek.

In deze gezellige huiskamer
(Hoeversoos) organiseert
een enthousiaste groep vrij-
willigers diverse activiteiten
voor de inwoners van Spau-
beek. De activiteiten zijn
laag-drempelig en voor ie-
dereen toegankelijk.
Wilt u zelf ook een bijdrage
leveren en iets doen voor 
anderen? 
Wilt u zelf iets organiseren?
Kom dan eens langs op
dinsdagmiddag/donderdag-
middag en vraag naar Harry
Foppen of Marianne Smeets.

Vaste activiteiten:
Maandag 14.00 – 16.00 uur Kienen 

(€ 2,00 per serie)
Dinsdag 14.00 – 16.00 uur Open inloop Partners in Welzijn, 

crea middag met o.a. Handwerken, 
mandala’s kleuren en kaarten

Donderdag 14.00 – 16.00 uur Kaarten/rummicub e.d.
Vrijdag elke 2e en 4e vrijdag Heilige Mis, begin 9.30 uur

elke 1e en 3e vrijdag Knutselen van 14.00 tot 16.00 uur
elke vrijdag Internetcafé van 14.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 10.30 -12.00 uur Koffie en vlaai  € 1,50
Elke 1e en 3e zondag van de maand eten met José, 
meer info op dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 uur.

De Hoeversoos biedt voor elk wat wils! Consumpties zijn € 0,50 en de opbrengst
komt weer geheel ten goede van de activiteiten.

De Hoeversoos zoekt nog enkele vrijwilligers, dus heeft u nog vrije tijd en wilt u in
een gezellige club meedraaien, kom op
dinsdagmiddag kijken en vraag informatie.

Samen staan we sterk en samen 
kri jgen we meer voor elkaar!

Wijksteunpunt Hoever Residentie 
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ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL

VAKANTIE...TIJD 
VOOR MAKADO!
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