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De vakantie gaat
beginnen.
Dat wil zeggen voor een grote
groep mensen, waaronder alle
schoolgaande kinderen, breekt een tijd
aan van een vrijere structuur dan
gewend. Even de gewone dagelijkse zaken
laten voor wat ze zijn.
Nieuwe ontmoetingen, andere ervaringen
opdoen en terug met heel wat bruikbare bagage om weer fris aan de slag te
kunnen. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Eerst genieten en dan pas
terug: Alles op zijn beurt!
Een burgemeester die een nieuwe uitdaging opneemt; ook hij gaat eerst met
vakantie en zal ‘bijtanken’. Dat heeft natuurlijk meteen ook
consequenties voor onze gemeente. Wie zal zijn plaats gaan innemen?
U zult begrijpen dat wij daar niet over gaan. Wij beperken ons dus ook maar
tot onze Nuutsbaeker.
Wel past hier een hartelijk ‘Dank je wel’ voor de vele columns die
burgemeester Krewinkel weloverwogen verzorgde.
Wij wensen hem alvast veel succes met zijn volgende opdracht.
De variëteit die in deze editie is opgenomen biedt zeker voldoende stof tot
inspiratie om een en ander te ondernemen.
Ook na de welverdiende vakantie staan er al weer evenementen op de rol die
beslist de moeite van een bezoek waard zijn.
Wij maken nu ook even een pauze, waardoor in
augustus geen nieuwe Nuutsbaeker zal verschijnen.
De volgende editie kunt u weer tegemoet zien rond
13 september.
De redactie wenst u na veel leesplezier ook een
heerlijke zonovergoten vakantie en een behouden
thuiskomst.
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)

WIJ ZIJN DE GEHELE VAKANTIEPERIODE
GEWOON GEOPEND!
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Start ’vernieuwbouwing’
voor winkelcentrum Makado
Op woensdag 17 juni jl heeft burgemeester Ralf Krewinkel van de
gemeente Beek het startsein gegeven voor de ingrijpende vernieuwbouwing van winkelcentrum Makado te Beek. De komende jaren zal het
succesvolle winkelcentrum behoorlijk worden gemoderniseerd en
uitgebreid.
Makado is een laagdrempelig en vriendelijk regionaal winkelcentrum met een
eigen onderscheidend karakter en een
zeer groot bereik in een straal van zo'n
20 kilometer. Op dit moment zijn er in
het populaire winkelcentrum meer dan
60 winkels actief (een mix van ketens en
lokale ondernemers), op een oppervlakte van ruim 26.000 m2. Dat aantal zal de
komende jaren groeien naar ruim 80
winkels en een oppervlakte van 34.000
m2.
Tegelijkertijd wordt de uitstraling van het
winkelcentrum grondig gemoderniseerd.

Nieuw logo
De start van de bouw is meteen ook het
startsein voor een nieuwe marketingcampagne, met - alvast - een nieuw
logo voor Makado, dat na afronding van
alle werkzaamheden in 2017 helemaal
klaar zal zijn voor de toekomst.

Waar gehakt wordt...
De bouw geeft niet alleen overlast, maar
is voor veel mensen ook een reden om
een kijkje te komen nemen. Hoe gaat
het eruit zien, maar ook interesse in een
dergelijk grote bouwplaats.
Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen
er diverse activiteiten gepland worden
om deze unieke fase om te zetten in een
leuke winkelbeleving (Belevend Beek!).
Goed nieuws:
het winkelen kan gedurende de verbouwing gewóón doorgaan.

Vertrouwen in de toekomst
Makado staat voor de huidige bezoekers en klanten vooral voor gezellig,
laagdrempelig winkelen - het vertrouwde 'rondje Makado' - met een zeer volledig aanbod aan boodschappen, specialiteiten en producten van lokale
ondernemers èn de must-haves en
koopjes van de grote ketens.
Om Makado klaar te maken voor de toekomst is een nieuwe uitstraling nodig,
meer parkeervoorzieningen en een nog
breder aanbod van winkels.

Ook het vernieuwde online profiel van
Makado Beek is op 17 juni live gegaan.
Zie www.makadobeek.nl en via
Facebook:

https://www.facebook.com/MakadoBeek

Burgemeester Ralf Krewinkel:
“De vernieuwbouwing van Makado
betekent een versteviging van de
Euregionale aantrekkingskracht voor
Makado én de hele regio Westelijke
Mijnstreek. Het zet Beek verder op de
kaart als regionaal koopcentrum,
samen met de speciaalzaken in het
centrum.”
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

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

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

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

www.vluggen.com

www.bloemerievangurp.nl

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

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

voordeuren

garagedeuren

horren

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

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

PASFOTO SERVICE
4 veur de pas en
4 veur de sjpas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires
en Kado
- Lederwaren
van Bear Design
- Noveenkaarsen
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Zonnebloemauto biedt vrijheid

Als iemand door een lichamelijke beperking in een rolstoel belandt, ziet de wereld er vaak ineens heel anders uit. Zo
kan reizen van de ene naar de andere
plaats een enorm grote uitdaging zijn.
De eigen auto volstaat niet meer en het
openbaar en/of aangepast vervoer hebben vaak hun eigen beperkingen.
Nationale Vereniging de Zonnebloem
streeft er naar dat iedereen met een lichamelijke beperking zonder extra zorgen deel kan nemen aan de maatschappij. Vrijwilligers van lokale afdelingen
komen met regelmaat bij deelnemers
thuis en er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Ook kent
de vereniging een uitgebreid aanbod
aan aangepaste vakanties. Tot voor kort

bood zij echter nog geen mogelijkheden
voor mindervaliden die er met de auto
een dagje uit wilden.
Vanuit Geleen verhuurt de Zonnebloem
sinds enige tijd een aangepaste rolstoelhuurauto aan rolstoel- en scootmobielgebruikers. Om de auto te kunnen
huren, moet een pas aangevraagd worden die eenmalig tien euro kost. Een
dag autohuur kost veertig euro waarbij
de eerste honderd kilometer zijn inbegrepen.

De Zonnebloemauto geeft huurders hun
(bewegings)vrijheid terug.
De huurder bepaalt zelf wanneer hij gaat
en kan ook nog eens vijf familieleden of
vrienden meenemen omdat de rolstoelgebondene een plekje achterin de auto
bezet.
Als de huurder geen eigen chauffeur
heeft, dan zorgt de Zonnebloem hiervoor.
Meer informatie:
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto

Genhout start buurtpreventie
What’s App Veilig Genhout
In navolging van Geverik start ook in Genhout een
buurtpreventie App.
Beheerder Hub Schoenmakers, tevens politieambtenaar en
raadslid in de gemeente Beek, hierover;
In de gemeente Beek hebben in 2014 74 woninginbraken
plaatsgevonden en 99 diefstallen uit motorvoertuigen.
Een gedeelte hiervan heeft plaatsgevonden in Genhout of zijn
inwoners van Genhout bij betrokken.
Ook zijn er diverse meldingen geweest van verdachte omstandigheden in de kern.
Samen met collega Rob Jetten uit Klein Genhout en de wijkagent Alexander Theunissen willen wij via de What’s App
groep: Veilig Genhout buurtbewoners gaan informeren over
veiligheidkwesties in Genhout maar ook van de hele gemeente Beek.

Het doel van deze
preventie app is een
veilige en leefbare
buurt.
En dus samen zorgen met bewoners, politie en andere instanties
dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en
verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.
Zo kunnen we samen een oogje in het zeil houden en sneller
verdachte situaties melden bij de politie. De wijkagent en wijkpartners juichen dit initiatief van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.
Voor info of aanmelden via telefoonnummer: 06-50275301.
Met groet, Hub Schoenmakers
5

02-07-2015

07:50

Pagina 6

in beeld

Foto’s: Loe Bergers
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LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party
Zaterdag 26 September a.s. gaat Spaubeek uit zijn
dak met een superavond.
We gaan terug naar de muziek uit de roemruchte jaren 70 en
80. Wat is er leuker dan een feest waarop u kunt dansen op
dezelfde muziek als in uw jonge jaren in de disco's en dansfeesten.
Onze DJ's draaien een afwisselende mix van alleen de beste
muziek uit deze jaren. Zo laten we alle bekende genres uit
deze tijd de revue passeren. Van Rock'n Roll naar
Saturdaynight Fever en van Soul naar Blues!
Wat dacht u van lekker meezingen op muziek van Gloria
Gaynor, Dan Hartman, Abba, Doe Maar, Pointer Sisters of The
Weather Girls,Grease, The Bee Gees, Meatloaf, Village people,
Earth, Wind & Fire, The Blues Brothers en Boney M. Meatloaf,
Blondie, Mud, Peter Maffay, Shocking Blue, Taveres, The

Trammps, Queen. en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Gegarandeerd feest!
Het gevoel van toen kun je weer opnieuw beleven net als vroeger tijdens onze uitgaanstijd.
Deze avond wordt een feest der herkenning.
Het wordt weer absoluut een groot ouderwets dansfeest,
daarvoor zorgen onze dj’s Raymond en Flashing Harry wel
voor, zij zullen vanaf 20.30 uur zorgen dat de voetjes van de
vloer gaan.
Graag willen wij dan ook alle dans liefhebbers uitnodigen voor
deze avond en wel in het M.F.C ’t Raodhoes Musscheberg 101
te Spaubeek. Voorverkop bij: Bloemisterij Glenn, voetbal kantine,’t Raodhoes en de auwt Prinse
Beleeft uitnodigend
Auwt Prinse Sjpaubik

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl
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“Het zwarte goud”
nen de mijn waren niet altijd te vermijden
ondanks de vele veiligheidsmaatregelen
die er genomen werden. Persoonlijk
heeft Wil, één ernstig ongeval met verzuim gehad.

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat
toenmalig minister Den Uyl op 17 december 1965, aankondigde de kolenwinning binnen Nederland, dus zeg maar
gewoon Limburg, te stoppen. Nu, vijftig
jaar later, is het een mooie kans om de
oud- mijnwerkers uit de anonimiteit te
halen en in de schijnwerpers te zetten,
om ze zo de kans te geven nog eens uitgebreid te kunnen praten over hun verdwenen beroep, hun ervaringen en de
‘tijd’ na de sluitingen? Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na
de sluiting op het leven van vandaag de
dag. Het ‘Jaar van de Mijnen’, zoals het
jaar 2015 wordt genoemd, is zowat halverwege dus wordt het tijd dat de Nuutsbaeker dit jaar ook aandacht schenkt aan
dit jaar. Hiertoe zijn twee oud mijnwerkers benaderd om te vertellen over hun
werk in de mijn en wat er na de sluiting
voor hen aan werk over bleef.

De spits wordt afgebeten door Wil Zelissen. (jaargang 1927) Hij, geboren
Broeksittardenaar gaat na diverse baantjes te hebben gehad variërend van werken bij de boer ( in de oorlog), werken in
een steenfabriek én als ongeschoolde
jongeman op 29 september 1947 werken
bij de Staatsmijn Maurits in Geleen. Hij
doorloopt daar de traditionele promoties
van sleper naar voorman naar houwer.
Gezien zijn arbeidsverleden houdt hij van
aanpakken en schuwt hij geen zwaar
werk. Voor de echte leken onder de lezers; een pijler was een gang in de mijn
8

die ontstaat door het systematisch uitboren/ hakken van de daar aanwezige
steenkool. Het liefst, als je over het liefst
c.q. voorkeur kunt spreken werkte hij bij
de z.g. ‘blaaspijler’. Een pijler die eerst
werd leeggehaald voor de kolen (roven
noemde men dat) maar dan meteen erna
weer gevuld werd met gebroken stenen.
Dit om te voorkomen dat de pijler zou instorten en dan was de schade en het gevaar niet meer te overzien. De vulling
werd aangebracht met behulp van aan
elkaar gekoppelde stukken pijp van ca. 3
meter lengte, denk dan aan een ijzeren
‘slang’ met een doorsnede van ca. 20cm.
Onder een druk van 200bar. werden gebroken stenen dan onder een overdonderend lawaai uit de pijp geblazen en
werd de pijler opgevuld/ opgespoten.
Door de hoge druk en de vele wrijvingen
gedurende het pijp- transport waren de
stenen bij het uitspuwen gloeiend heet!
Zwaar werk, gevaarlijk werk, spannend
werk en ongezond werk, maar voor Wil
een ‘klein kolfje naar zijn hand’.
De Staatsmijn Maurits had pijlers op 5
verschillende verdiepingen en lagen van
laag naar hoog op 391 meter, 440 meter,
548 meter, 660 meter en de diepste op
810 meter diepte. De mijnwerkers werden met een personenlift naar de verschillende verdieping gebracht en dan
met treintjes naar hun ondergrondse
werkplek, de pijler. In de werkpauze werd
hier dan gelijktijdig ‘gebotterd’ (boterhammen gegeten) een typische mijnwerkers naam voor de eetpauzes. Het brood
zat meestal in een krant verpakt en het
drinken zat in een blikken ‘tuit’, kolenstof
werd er op de koop toe genomen.
Door de constante beluchting in de mijnen nam de luchtstroom ook die luchtjes
mee die aan eten of fruit hangen. De
lucht van een mandarijn en knoflook bijvoorbeeld was honderd meter verder ook
nog te ruiken. Wil vertelt dat bij de komst
van de eerste Marokkanen het even wennen was aan de constante knoflook lucht
die hen vergezelde. Het was op een gegeven moment zo erg dat niemand meer
met Marokkanen in het treintje wilde zitten, alleen al door de knoflook. Knoflook
was toen ook nog voor de Limburgers
een exotische kruiderij. Ongelukken bin-

Een van zijn taken in het begin van zijn
loopbaan was het poetsen van de treintjes waarmee de mijnwerkers naar hun
plek worden gebracht. Deze wagons
waren zo smal en de rails lagen zo dicht
bij elkaar dat je goed moest oppassen
voor passerende treinen, zowel voor personeel als kolentransport. Door een
kleine onvoorzichtigheid of even een
been buitenboord werd hij meegesleurd
door een treintje. De goed oplettende
machinist had gelukkig tijdig in de gaten
dat er iets aan zijn trein hing en stopte
meteen. Met de hulp van de reddingsbrigade is hij toen ‘ naar boven gehaald’ en
afgeleverd bij de verbandkamer. Daar
bleek dat zijn heup was gebroken en ook
nog een aantal ribben. Verder zat hij behoorlijk onder de kneuzingen.

Na de sluiting van de Staatsmijn Maurits
in 1967 werden veel van de daar actieve
mijnwerkers door de Staatsmijnen via het
F.v.S.I. ( Fonds van Sociale Instellingen)
te werk gesteld op diverse bedrijven
zoals bv een schoonmaakbedrijf voor de
kantoorgebouwenbedrijf, Emma- schoenen, Curver plastics.
Wil werd na zijn ondergronds avontuur
als beheerder van het Steinerbos gevraagd en vier jaren later overgeplaatst
naar het SBB waar hij de leiding kreeg
over een ploeg F.v.S.I. ‘ers die de kantoren en werkplaatsen op het SBB poetsten. Daarnaast werd hij beheerder van
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een wagenpark dat via zijn afdeling bedrijfsauto’s verhuurt aan allerhande DSM
fabrieken en instellingen / afdelingen.
Gevaagd hoe hij terugkijkt op deze periode, roemt hij de ondergrondse mentaliteit van SAMEN werken, SAMEN lijden,
SAMEN droevige zaken verwerken, maar
ook SAMEN plezier maken en SAMEN
voor veiligheid zorgen.
Deze KOEMPEL-mentaliteit was het
grote verschil tussen de ondergrondse
en bovengrondse mijnwerkers, eigenlijk
de “ondergronders” met alle werknemers. Wil geniet al vanaf zijn 54e van zijn
pensioen, na een periode van 20 jaar,
bijna schadevrij ‘ondergronds’ en nog 12
jaren ongeschonden bovengronds.
Na Wil is het de beurt aan Math Greven
(jaargang 1921) geboren Beekenaar die
naar hij zegt geen zin had om verder te
leren zoals ze dat toen noemden en
schilder werd. Het geld dat hij hiermee
verdiende was in zijn ogen toch te weinig en hij besloot naar de mijnen te trekken. Overal in de regio was er een groot
tekort aan mijnwerkers en bij de mijn
LAURA in Eygelshoven kon je bij wijze
van spreken van vandaag op morgen beginnen.

Hier is het ook dat hij in 1940 zijn mijnwerkers loopbaan begint. Een groot nadeel was de lange reistijd met de
“mijnwerkers bus” die vanuit Valkenburg
ongeveer heel Zuid- Limburg doorkruiste.
Hij zat al om 4.15 uur in de bus en was
om 6.30 uur op zijn eindbestemming.
Na drie jaar was hij het
reizen moe, hij wilde
dichter bij huis aan de
slag en solliciteerde bij
de staatsmijn Maurits
waar hij in 1943 in dienst
trad. Nu kon hij met de
fiets naar zijn werk. Hier
begonnen als sleper en
verder omhoog geklommen tot houwer.
Door zijn goede sociale
contacten en het goed
en respectvol kunnen
omgaan met collega’s
werd hij uitgenodigd tot
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de Mijnschool. Een voorrecht zegt hij want via
deze in totaal vijf jarige
opleiding in Heerlen kon
hij opklimmen tot opzichter met het daarmee gepaard gaande salaris. Als
opzichter had je veel
voordelen t.o.v. de ‘gewone’ mijnwerkers. Hij
liep geen ploegendienst
maar werkte in dagdienst
van 9.00 tot 12.00 uur ondergronds voor advies en
toezicht werkzaamheden, daarna bovengronds de nodige papierwinkel verzorgen. Als opzichter mocht hij zich buiten
werktijd niet ‘ophouden’ met de gewone
man. Als voorbeeld geeft hij dit advies
dat hij van zijn werkgever mee kreeg. Zit
je bijvoorbeeld in een café en je krijgt van
de ‘gewone man’ een biertje aangeboden accepteer je dat en geef je een biertje terug máár gaat niet bij hem zitten,
houdt afstand. Opzichter was en is een
heel verantwoordelijke baan, je kwam
overal en op alle verdiepingen. Om de
verre plekken te bereiken moest hij gebruik maken van een mijnfiets, een fiets
met vier speciale ijzeren wieltjes die op
de spoorrails reed. Op de 810 meter verdieping ontstond door de ventilatie een
regelrechte wind dus daar had je geregeld de wind écht tegen! Op deze diepte
van 810 meter zegt hij zat het meeste
mijngas. Een gas dat je niet (goed) kon
ruiken en dus als sluipmoordenaar door
de gangen trok. Om op het mijngas attent te worden gemaakt hadden de mijnwerkers op veel plaatsen kanariekooitjes
opgehangen die op het moment dat de
kanaries met de pootjes in de lucht lagen
hiermee aangaven dat er voor hun teveel
mijngas zat. De bezoeken aan de diverse
werkplekken kosten niet alleen veel tijd,
maar ook energie. Als opzichter zijn er
ook inktzwarte kanten geweest. In de
mijn is er tijdens zijn dienst een kleine instorting geweest waarbij een mijnwerker
helemaal werd bedolven onder de kolen
en twee anderen ternauwernood werden
gered. De bedolven mijnwerker overleefde het ongeval niet.
Zelf is hij ongeval-vrij
gebleven en heeft
ook geen nadelige lichamelijke gebreken
overgehouden aan
zijn mijn-tijd. Naast
zijn werk was hij als
bestuurslid en teamleider nauw betrokken bij de plaatselijke
handbalclub.
Als aandenken aan
zijn tijd bij de mijnen
heeft hij alleen zijn
eigen mijnlamp nog,
de helm en mijn-

kleding heeft hij jaren geleden al opgeruimd. In 1967 is de staatsmijn Maurits
gesloten en werd hij overgeplaatst om
als toezichthouder bij de sloop van de
mijn te werken. Veel mijnwerkers van zijn
ploeg werden, als experts, aan het werk
gezet bij de inrichting van de Steenkolenmijn in Valkenburg waar heel veel materialen en machines heen werden
gebracht om deze mijn zo natuurgetrouw
mogelijk te maken.
Na 25 jaar ondergronds heeft hij zijn
mijnlamp uitgedraaid en geniet al jaren
van zijn pensioen. Hij is met plezier gaan
werken en heeft nooit spijt gehad van zijn
keuze om in de mijn te gaan werken; de
verdiensten vergoeden veel! Hij roemt de
onderlinge saamhorigheid van de ondergronders, maar als opzichter werd je geregeld ‘getest’ door die mannen.
Door zijn respect en achting voor iedereen heeft hij naar zijn zeggen hier weinig
last van gehad.

Twee willekeurige mijnwerkers met ieder
hun eigen insteek, beiden trots en nog altijd respect hebbend voor de ‘Koempelmentaliteit’. Beiden werkten bij de
Staatsmijn Maurits zonder een directe
werkrelatie te hebben gehad.
Slot opmerking; het is moeilijk te omschrijven en ik moet het voorzichtig brengen, maar het voelt min of meer dat de
toenmalige verhoudingen op de werkvloer, opzichter versus ‘gewone arbeider’, door te tijd zijn achterhaalt. Alleen
als er heden ten dage door oud- mijnwerkers een discussie over temperaturen, drukken, kolenlagen, gevaren enz.
wordt gevoerd, dan heeft de opzichter
toch nog altijd het laatste woord en dat is
meestal zijn ‘gelijk’.
George Stevens
9

juli-aug. 2015 NB:Layout 1

02-07-2015

07:51

Pagina 10

juli-aug. 2015 NB:Layout 1

02-07-2015

07:51

Pagina 11

Een EHBO-cursus volgen is beslist de moeite waard!!!
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 gewoon thuis, tijdens
het huishouden of met de kinderen.
De ongelukjes 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 niemand 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 deskundige hulp in de buurt is als er iets gebeurt, zou u eigenlijk zelf een cursus
moeten volgen.
U hoeft dan niet meteen op zaterdag
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 voorkomen.

Wanneer en door wie
wordt de cursus gegeven?
EHBO vereniging Beek start op
dinsdagavond 15 september
met een EHBO-cursus.
Deze cursus bestaat uit 10 lesavonden (inclusief een avond
Reanimatie/AED) en een examenavond. Er worden LOTUSslachtoffers
(Landelijke
Organisatie Tot Uitbeelding van
Slachtoffers) ingezet om verwondingen en andere letsels
zo realistisch mogelijk na te
bootsen. Het examen zal op dinsdagavond 9 december worden afgenomen
door een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam.
Lesdag & Tijd
De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven. Zij zijn wekelijks
(m.u.v. de schoolvakanties) en duren
van 19.30 tot 22.00u.
Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen
€ 150 (incl. het cursusboek, 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 2 november (theorieavond van 20.00 tot 22.00u)
maandagavond 9 november (praktijkavond van 19.00 tot 22.00u)
De kosten voor deze cursus
(totaal 2 avonden) bedragen € 30,-.
Verder starten we ook met een cursus
EHBO aan Kinderen:
• Mensen met een EHBO-diploma: zaterdag 10 oktober (10.00 tot 14.00u)
• Deelnemers zonder EHBO-diploma:

Zaterdag 10 & 17 oktober (10.00 tot
14.00 uur)
• Wat zijn de kosten?
De kosten van deze cursus bedragen
€ 85 (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen).
Voor deelnemers met een EHBOdiplma bedragen de kosten € 40.
Het enige dat voor eigen rekening
komt zijn eventuele consumpties in
de pauze.
Wist u dat een aantal zorgverzekeraars
een EHBO-cursus en/of een
Reanimatie/AED-cursus vergoeden?
Onze opleidingen volgen de nieuwste
richtlijnen van Oranje Kruis en de
Nederlandse Reanimatieraad en staan
onder leiding van een ervaren docent en
een arts.

Leslocatie voor de cursussen?
“’t Auwt Patronaat
Burg. Janssenstraat 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.
11
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30 JAAR
GELEDEN…..
11e jaargang nr 9 (augustus )1985
….. Op de voorpagina een groot artikel over de werkzaamheden aan de St.Martinus parochiekerk van Beek.
De titel “St. Martinuskerk bijna in oude luister hersteld”
zegt al genoeg. Jaren voorbereiding van overleg,
planning, tekenen, gelden inzamelen en “doen” hebben
ertoe geleid dat de renovatie goed verloopt.
….. Restauratie van dak, dakbeschot, goten, waterafvoer,
muren en muurafdekkingen beloopt een kapitaal van 1,1
miljoen gulden. En er komt nog ruim een half miljoen bij
voor de toren, binnenschilderwerk, riolering en drainage.
De uitvoering hiervan start in 1986.
….. Het vieringtorenje dat in 1942 werd gesloopt,
zal in ere hersteld worden. Monumentenzorg heeft hier
toestemming voor gegeven.
Deze hele klus zal bijna 300.000 gulden gaan kosten,
waarvan 160.000 door de parochie zal worden
bijgedragen.
….. Het Katholiek Vrouwengilde start een nieuw verenigingsjaar onder het motto “Bewuster Samenleven”.
….. Deel 1 van de serie “Wat Baek os Bud” zal in herdruk
verschijnen. Aanleiding hiertoe was de geringe oplage
waarin het boek was verschenen, ten tweede de grote
vraag naar dit geweldig overzichtelijk boekwerk, en ten

Japo
derde het feit dat de heemkundevereniging haar 10 jarig
bestaan herdenkt.
….. En de handboogschutterij Oranje bestaat zelfs al 80 jaar.
Dus....wederom groot feest. De schutterij werd opgericht
bij “den heer J. Muris op den Rijksweg”.
….. En dan een hele pagina met loftuigingen: “ 311½ punten,
een eerste prijs, een nationale vlag en de Brand-Up prijs”
voor de koninklijke harmonie St-Caecilia.
En dat in de superieure afdeling op het WMC in Kerkrade.
De receptie, die uitgroeide tot een huldiging, die de
harmonie na een concours nooit eerder gekend heeft.
….. En de karnavalsvereniging “De Kwakkerte”, uit Spaubeek
bestaan 3 x 11 jaar. Alaaf. 5 dagen feest met een
programma dat zijn weerga niet kent.
….. Het TV programma “Kerkepad” deed ook Genhout aan.
Bij al de kunstenaars die hebben meegewerkt aan de
verfraaing treffen we natuurlijk Charles Eyck aan.
De Nuutsbaeker publiceert een brief die Charles in 1979
aan Cecile Ramakers schreef. (Cecile schreef een scriptie
over Charles Eyck en vroeg om informatie)
(2015-PS. Het boek “Een kerk vol verhalen”, is nog
steeds verkrijgbaar.www.kunstcentrumgenhout.nl)
….. De zendamateurs van Z-Limburg zullen een open dag
organiseren in hun clublokaal aan de St. Martinusstraat 12.
Hier kunt u alles te weten komen over korte en zeer korte
golven.
Apparatuur wordt gedemonstreerd en met enig feestvertoon zal een nieuw ingerichte zendruimte in gebruik worden genomen.
….. Zoals gemeld viert de Heemkundevereniging Beek haar
10 jarig bestaan. Natuurlijk een driedaags feest met
fietstocht, Spellenmiddag, Luikse markt en
tentoonstelling van dieren zoals kippen, konijnen,
kanaries, parkieten, etc...
….. De openbare leeszaal en bibliotheek Beek maakt al
bekend dat op 28 sept. de landelijke bibliotheekdag
wordt gehouden. Alle informatie ter plaatse verkrijgbaar.
….. Na 23 seizoenen NCR-Blauw Wit en 86 interlands, neemt
handbalicoon Peter Verjans (Pitske) afscheid.
Dat gebeurt in de sporthal De Haamen met de wedstrijd
NCR Blauw Wit tegen het Nationale handbalteam
….. Er is een tijd om eens aan iets anders te denken.
Ik zal kijken hoe ik mijn vrije tijd zal besteden. Ik heb al
zoveel meegemaakt. Aldus Pitske.
….. De kelder/zolder markt was druk en goedkoop.
1 gulden voor een pilsje. Maar niet voor iedereen.
De foutparkeerders kregen een fikse bon.
….. Er begint beweging te komen in het politieke spel.
De gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 1986 werpen
hun schaduwen vooruit.
Wie zal op de eerste rang zitten?
….. In Beek zal met het nieuwe schooljaar een openbare
basisschool starten.
Zij komt in de voormalige kleuterschool aan de Stegen
nr. 39 naast het Heemkundemuseum. Leiding heeft
Dhr. H. Zielmans en twee andere groepsleerkrachten de
dames M.Feijen en C. Gilissen.
We sluiten....de bel gaat.
Japo
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Beek zwemt voor Serieus Request

Zwem4daagse 18 t/m 21 september 2015
Na een succesvolle 1ste editie organiseert zwemvereniging Becha ook dit jaar
de zwem4daagse. Deze wordt georganiseerd voor iedereen die kan zwemmen. Jong en
oud, iedereen is van harte welkom. Ook de zogenaamde ploeteraars zonder zwemdiploma,
al moeten die uiteraard wel begeleid worden door een volwassene.
Deelnemers zwemmen vier dagen achter elkaar een vooraf gekozen afstand.
Men kan kiezen uit 400, 600, 800 of 1000 meter. Om een idee te geven hoe ver dat is, één
baantje is 25 meter.
Na afloop ontvang iedereen, die 4 dagen heeft deelgenomen een medaille en oorkonde.
Naast het zwemmen van de afstanden zijn er ook 4 dagen lang extra activiteiten.
Programma
DAG

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

Vrijdag 18 sept.

- Afstanden zwemmen tussen 18.00 en 20.00 uur
- Tombola met trekking om 20.00uur

Zaterdag 19 sept. - Afstanden zwemmen tussen 18.00 en 20.00 uur
- Discozwemmen tussen 20.00 en 22.00 uur
Zondag 20 sept.

- Afstanden zwemmen tussen 18.00 en 21.00 uur
- Demonstratie reddingszwemmen
- Tombola met trekking om 20.00 uur

Maandag 21 sept. - Afstanden zwemmen tussen 18.00 en 20.00 uur
- Tombola met trekking om 20.00 uur
- Uitreiken medailles en oorkondes 20.00-21.00 uur

Het discozwemmen is voor
deelnemers gratis, introducées
betalen ter plekke € 2,=
De demonstratie wordt gegeven
door Reddingsbrigade Elsloo
In overleg met de organisatie kan
op woensdag 23 september
tussen 18.00 en 20.00 uur
een dag ingehaald worden.

Dit jaar is een goed doel aan de 4daagse gekoppeld. Beek gaat zwemmen voor Serieus
Request! Wil je je laten sponsoren voor dit goede doel, gebruik dan het sponsorformulier dat
je vindt op de website http://becha.zwem4daagse.nl Ook als je je niet laat sponsoren kun je
natuurlijk meedoen.
Inschrijven kan via de website: http://becha.zwem4daagse.nl. De kosten bedragen bij inschrijving voor 11 september € 9.00 p.p voor 4 dagen inclusief discozwemmen en overige activiteiten.
Na 11 september betaal je € 10,00. Voor de ploeteraars geldt een speciaal tarief van € 6,00 p.p.
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail van ons, met je startcode.
Heb je vragen, mail dan naar info@becha.nl

manuele therapie acupunctuur
echografie shockwave therapie

Shockwave en of
Rug en nekklachten
Schouderklachten
Hielspoor/achillespeesklachten
Tennis/golfarm
Slijmbeurzen
Triggerpoints
Laser/ooracupunctuur
Afslanken
Stoppen met roken
Overgangsklachten
Hooikoorts
Migraine
Algemene pijnklachten!
Let op: geen bijdragen eigen risico.

Praktijk Sian Neerbeek
Praktijk Sian Aalst-Waalre

www.sian.nl

Langweide 35
De Leesakker 24

info@sian.nl

046-4862857
040-2217188

Praktijk Sian
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DIART

edelsmeden

Juwelen

WORKSHOPS GOUDSMEDEN
maak je eigen sieraad

Schutterij St. Laurentius
Spaubeek in de prijzen
Tijdens de afgelopen twee
bondsschuttersfeesten in
Schaesberg en Puth behaalde Schutterij St. Laurentius
Spaubeek hele mooie prijzen.
In Schaesberg werd de
Dagbeker gewonnen voor
Hoogst Aantal Punten
Binnenkomen, Houding
Optocht en Defilé Klasse A.
In Puth won het A-schietzestal de 1ste prijs met 5 keer 18 punten.
Verder werden er prachtige prijzen gewonnen.

* les in kleine groepen
* in professionele werkplaats
* intensieve begeleiding

Burg. Janssenstraat 10 a • 6191 JC Beek

046 437 7140
w w w . D I A R T d e s i g n . n l

De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek
• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een
afspraak maken?

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl
Kuijs Fysiotherapie
O.L. Vrouweplein 31
6191 CG Beek

Fysiotherapie GCN
Kerklaan 11b
6191 GM Neerbeek

Fysiotherapie v. Stokkom
Musschenberg 12
6176 BD Spaubeek

Fysiotherapie Gorissen
Const. Hugostraat 17
6176 BS Spaubeek

14

Hier volgen de prijzen Schaesberg:
Ereprijs Mooiste marketentsters, Ereprijs Mooiste Geheel,
Ereprijs Beste Houding Optocht Kl. A., 1ste prijs Beste
Defilé Kl A, Dagbeker Hoogst Aantal Punten Binnenkomen,
Houding Optocht, Defile
Hier volgen de prijzen Puth:
1ste prijs Mooiste Geheel, Ereprijs Beste Houding Optocht,
1ste prijs Mooiste Marketentsters, 3de prijs Oude Exercitie,
1ste prijs 3de pl. 83,6 punten Korps 1ste divisie, 1ste prijs
A-zestal, 5de prijs B-zestal.

Gezichtsbehandelingen vanaf 30,00 (ook voor heren)
Lichaamspakkingen & Harsen
Pedicure & Massages

Dr. Schaepmanlaan 19
Beek
06 - 55 80 23 65

www.skincarebycindyjonkers.nl

Nu ook Haistroke techniek
voor mooie wenkbrauwen
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10 jarig bestaan van Stichting Lovely Light
De stichting Lovely Light, door Beekse Annie de ClercqStultjens opgericht, streeft evenals haar gemeente, de millenniumdoelen na.
Dankzij de inzet van Annie en de donatie van mensen die het
project een warm hart toedragen, krijgen 144 Pakistaanse kinderen uit dorpen zoals Youhana Abad Lahore, een betere toekomst.

De opbrengst van deze bijdragen is bestemd voor de kinderen
van het dorp Youhana Abad en de leerlingen van het Lovely
Light/Schoolcentrum te Lahore in Pakistan.
Het programma start om 11.00 uur met een gezellige wandeling met opdrachten door Neerbeek en vanaf 12.30 uur kan
men deelnemen aan de Workshops.

Op zondag 6 september is het dan zover
en wordt een donatiefeest gegeven waar
iedereen, zowel kinderen als volwassenen,
aan activiteiten kunnen deelnemen.
Dit gebeuren heeft als thema, “natuurlijk gezondheid”, door
ontspanning, sport en hobby. Er is onder andere voetreflex- en
stoel massage, kleine verkoopstalletjes, kaarten en Tiffani werk.
Bovendien zijn er leuke Workshops, zoals sieraden maken,
schilderen, cupcakes versieren, schmincken etc.
Dit alles vindt plaats in het Gemeenschapshuis aan
het Callistusplein 9 te Neerbeek.

Wilt u meer weten? Wilt u gezellig deelnemen?

Er is een kleine bijdrage van 5 euro voor volwassenen
en 2 euro voor kinderen tot 16 jaar.

Neem dan contact op met Annie en zij kan u alles vertellen.
U kunt Annie bereiken via email: astultjens@hetnet.nl

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

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
15
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Wat heeft deze man dat hij bij iedereen geliefd is?
Waarom vind ik hem interessant, terwijl ik hem niet eens
persoonlijk ken? Ik heb een hekel aan politiek.
Stoor me mateloos aan alle belastingregeltjes.
Baal als er weer om stemmen gebedeld wordt tijdens de
verkiezingscampagnes, maar kan geen kwaad woord bedenken over onze burgemeester.

Christy

Ik ben niet snel onder de indruk van iemand, maar toch
zitten er chemische stofjes in mijn bloed die op de een of
andere manier positief reageren op Ralf Krewinkel.

Het nieuws sloeg in als een bom:
Hij vertrekt!
De Robin Hood van de Makado. De Winston Churchill van
Aachen Airport. Braveheart van Roda. De Rode Pimpernel
van Spaubeek. De Twitterkoning van Limburg.
De meest gelezen man op Facebook.
Met andere woorden:
de Alma Mater van Beek, Ralf Krewinkel.
Het gebeurt maar zelden dat iemand binnen enkele jaren
zo’n enorme impact heeft op een kritisch volk. Want dat
zijn wij, Beekenaren.
En toch kroop Ralf Krewinkel als een dief in de nacht
ongewild onze harten binnen.

Back2Balance
Meer dan lezen alleen!
✔
✔
✔
NIEUW! ✔
NIEUW! ✔
✔
✔
✔
✔

Uw adres voor:

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

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Refill-inkjets
Verkoop top 60 CD / DVD
Dagbladen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

Dry Needling
Kinesiotaping
Therapeutisch Massage
Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Elssstraat 33 - 6191 JW Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Postkantoor
16

Servicepunt

Servicepunt

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.
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Misschien ben ik gevallen voor zijn
charmante glimlach en zijn ondeugende,
twinkelende ogen, maar het kan ook zijn
charismatische uitstraling zijn.
Ik weet het niet en ik ga me er ook niet in
verdiepen.
Feit: Ik vind die man gewoon leuk!
Ik ga ook geen preek afsteken, want de
lofwoorden vliegen hem om de oren.
De kreten, “zo’ne gooje hubbe veer nog
neet gehad”, “veer zullen uch missen”,
etc. worden meer dan genoeg geslaakt.
Ach, het zijn de alom bekende menselijke emoties en ik heb er weinig aan toe
te voegen.
Mijn moeder zegt altijd:
Wie heller gekrete,
wie sjneller vergete… ☺
En dat klopt.

Toch zal ik u missen,
burgervader.
U was een heerlijk
onderwerp om te plagen en
u vatte het altijd bijzonder
sportief op.
Als columniste is het nog
maar de vraag of uw
opvolger ook zo
“meegaand” is.
Ik wens u en uw familie het
allerbeste, een mooie politieke carrière en een gezond
en gelukkig leven.

Als afsluiter wens ik iedereen een heerlijke, zonnige
vakantie en eindig met de
zin voor september:

Zodra b.v. een Onno de ambtsketen van Beek ontvangt en
de populaire jongen speelt, vervagen alle emoties aan het
vertrek van Ralf Krewinkel naar de achtergrond.

Er gaat geen lift naar het succes,
we moeten zelf de trap op.

That’s life.

Baton Rouge op het Mittsommerfest
Na alweer een succesvol optreden tijdens de
hoffeesten in Geverik mogen we spelen op
het MITTSOMMERFEST in Spaubeek
op zondag 30 augustus 2015.
Langzaamaan beginnen we 'bekend' te
worden binnen de
grenzen van de
gemeente Beek met
een grote groep fans!
Baton Rouge is
een groep niet

onverdienstelijk spelende, enthousiaste amateur musici
en een zangeres, met een zeer gevarieerd en uitgebreid
repertoire waarin alle muziekstijlen zijn vertegenwoordigd. Van James Last tot Robbie Williams.
Muziek voor jong en oud!
Het mitsommerfest, de vroegere Boerenhoffeesten wordt
door de fanfare St. Caecilia al tientalle jaren
georganiseerd in de prachtige tuin achter de boerderij
van de familie Bougie, Hobbelrade 68 te Spaubeek.
Wij luisteren dit feest op van 13.30 tot 15.00 uur!
17
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De 4 avondwandelingen die het IVN Spau-Beek verzorgt zijn
weer anders dan voorgaande jaren. Laat u verrassen door
de mooie wandelingen die door ons glooiende landschap
gaan en iedere avond weer heel anders zullen zijn.

IVN Spau-Beek

Deze wandelingen duren ca. 2 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelname is gratis.
Maandag 24 augustus
1e avondwandeling ± 8½km.
Bij de eerste van de 4 avondwandelingen lopen we richting
Aalbeek.
Bezoek regelmatig onze website voor de juiste informatie
of kijk in de weekbladen.
Vertrekpunt: Nog niet bekend

Donderdag 27 augustus
4e avondwandeling ± 7km.
Bij deze laatste in de serie van vier avondwandelingen
starten we bij de sportvelden De Haamen in Neerbeek.
Nu lopen we door een afwisselend landbouw gebied.
Vertrekpunt: Sportacomodatie De Haamen,
De Haamen 1, 6191 HV Beek

Dinsdag 25 augustus
2e avondwandeling ± 7½km.
De tweede avondwandeling lopen we vanaf het station
Spaubeek richting Diependaal, Nagelbeek Terborgh en via
de Beukenlaan terug naar het station Spaubeek.
Vertrekpunt:
NS station Spaubeek, Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Woensdag 26 augustus
3e avondwandeling ± 5km.
Nu lopen we vanaf Kasteel Gen Broek door het
Kelmonderbos naar Geverik en terug naar de parkeerplaats bij kasteel Gen Broek.
Vertrekpunt: Kasteel Gen Broek,
Kasteel Genbroekstraat 18, 6191 KT Beek Lb

Vrijdag 28 augustus

Avondwandeling
vleermuizen zoeken.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Biesenhof 20.30 uur.
Adres: Biesenweg 1, 6164 RA Geleen
Voor info bel Sjaak Frenken 046-4435549

ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

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

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

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

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

www.klinkerswinkels.nl

even de weg
kwijt?
18

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

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
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Parochiefeest Genhout, een ware “Kermis”
De grote processie in een dorp
als Genhout is weer een jaarlijks
hoogtepunt en wordt uiteraard
gevierd als “kermis”.
Niet meer met kermismolentjes
en attracties, maar wel nog met
de sfeer van samenzijn en feestvieren. Dagen voorheen is iedereen aan het werk om alles zo
goed en mooi mogelijk in orde
te hebben. Er wordt vlaai gebakken en vele familieleden
komen weer eens bij elkaar.
De
buurtvereniging
KleinGenhout was dit jaar de wijk
waar de processie door zou trekken.

laten genieten van de verhalen
over “ut verkske”. Zelf was Coby
uitgedost in een prachtig rose gewaad met een even zo prachtige
hoed, inclusief verborgen verkske.
Met de Sjnake kapel van de fanfare, Caroline Hoffman, een accordeonist Ronnie met gezellige muziek, de Big Band Mosam Tune uit
Maastricht, DJ Ritchie.
Verder voor de kinderen een
springkussen, paard en koets met
een tocht door Genhout en
schminken.
Na de mis nog een korte trip tot
aan de Schimmerterweg en dan
terug naar de Hubertuskerk
waar met het ”Tantum ergo” en
de zegen van het allerheiligste
dit gedeelte werd afgesloten.
Hierna vervolgde het feest met
een gezellig samenzijn met muziek en entertainment.

Al vroeg waren de buurtbewoners in
touw om de straat als ouderwets te versieren met vlaggetjes en zandlopers.
Angstvallig werd gekeken naar de overdrijvende wolkenvelden, maar de weergoden waren ons deze keer goedgunstig en alles is “droog binnen gekomen”.
Het rustaltaar stond opgesteld in de
grote voortuin van Huize Nieuwenhof.

Aan de jeugd was ook weer gedacht: uit Den Haag was oud
dorpsgenoot Coby Linders overgekomen om de allerkleinsten te

Met muziek van de fanfare St. Antonius
en het Gemengd kerkelijk zangkoor werd
een mooie openluchtmis opgedragen.
Ook de kinderen in grote getale aanwezig werkten mee aan het thema “samenwerken”.

Voor de kunstliefhebbers rondleidingen
door de kerk en het kunstcentrum.
En voor honger en dorst hoefde men
niet bang te zijn. Zelfgebakken vlaai,
broodjes, soep en alle mogelijke dranken waren te verkrijgen.
Vele Genhoutenaren en oud-inwoners
hebben zich op dit feest weer ontmoet
en mooie verhalen opgedist.
Een ware happening die nog vele jaren
voortzetting mag hebben.
Een prachtig parochiefeest.
Japo en Peter Janssen

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar
• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek
• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout
Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
19
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KAPELLENWANDELING

Multiple Sclerose, aan de
buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple
Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je
in veel gevallen niks. Toch hebben zij er
dagelijks last van.

Voor de vijfde maal wordt op 15 augustus
de kapellenwandeling georganiseerd,
waarbij getracht wordt zoveel mogelijk
door natuurgebieden te lopen.

“Ze zien niets aan me, dus ik ben
niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen
met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen en
maak je de andere dag gebruik van een
scootmobiel?
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er
bijna niks? Het is voor veel mensen niet
te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je
je aanstelt doet veel pijn”.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog
meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in
jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en
help mee.
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter
leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Bij enkele kapellen is een korte pauze.
Het vertrek is vanaf de Mariakapel aan
de Molenberg te Beek om 9.00 uur. De
tocht is ca. 12 km lang, met halverwege
een rustpauze in Genhout. Via het kasteelpark en het Kelmonderbos bereiken
we de kapel in Kelmond.
Van hieruit komen we via de Holenweg
en Printhagen in het buurtschap
Gebusschelke met zijn Hubertuskapel.
Verder lopend via de Holterweg bereiken
we de rustplaats in Genhout. Na het oponthoud aldaar gaan we via Weberig,
Hobbelrade en de Kwattel naar
Neerbeek om daar even stil te staan bij
de laatste kapel.
Via de Oude Pastorie en de Bruiloftsteeg
komen we bij de kerk van Beek, alwaar
de vijfde Kapellenwandeltocht eindigt.

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis
(NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Math Hulst tel. 046-4371790

Van 23 t/m 28 november zetten vele
partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval
aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel
mensen met MS doen mee met de collecteweek.
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

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

HET G.O.N.

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

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
20

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden
12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een
keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden
maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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PROCULT FESTIVAL zondag 30 augustus
Straattheater Achter de Kerk te Beek
Traditioneel sluiten honderden bewoners in de regio Beek de zomervakantie
af met een bezoek aan het ProCult
Festival. Dit straattheaterfestival in Beek
heeft de afgelopen jaren een goede
naam opgebouwd. Niet alleen door het
hoge niveau van de artiesten die optraden, maar ook door de prachtige entourage waarin de voorstellingen plaatsvinden, namelijk achter de St.-Martinuskerk in Beek. Een historisch decor
met verrassende optredens waarbij het
publiek niet alleen toeschouwer is, maar
ook betrokken wordt bij de optredens.

Het is de organisatie weer gelukt om een
aantrekkelijk programma voor jong en
oud samen te stellen.
Om 16.00 uur vindt het eerste optreden
plaats door de groep Doublee met de
'Cello Act'. Dit is een geweldig spektakel. Centraal in dit optreden met humor
en muziek staat een cello van maar liefst
3,70 meter hoog. De solocelliste Tineke
Kleinsma maakt er met haar cello altijd
weer een geweldig stuk van. De dirigent
en een valse G-snaar zijn de belangrijkste ingrediënten. Op de klanken van de
5e symfonie van Beethoven wordt een
absurd gekke act opgevoerd. Het wordt in ieder
geval een acrobatische
klus, om de snaar nog net
voor het laatste slotakkoord
te stemmen en de juiste
toonhoogte te treffen.

Doublee, Cello act

Eddie Only
Het festival start zondag 30 augustus
om 16.00 uur en om 22.00 uur vindt een
muzikale afsluiting plaats. De voorstellingen van de straattheaterartiesten zijn
gepland om 16.00, 17.00 en 18.00 uur.
Op het festivalterrein zijn voldoende zitplekken en kunnen de bezoekers behalve van het theater en muziek ook genieten van een lekker drankje of hapje. Het
festival wordt georganiseerd door de
Culturele Werkgroep Beek.

Om 17.00 uur volgt Eddie
Only met zijn nieuwe show
'The Great Escape'. Als
laatst levende afstammeling van de beroemde
Thomas Alva Edison, de
uitvinder van de gloeilamp
en de grammofoon, gaat
Eddie "Only" Edison verder
waar zijn betovergrootvader
is afgehaakt en heeft hij besloten zelf ook uitvinder te worden. Hij
laat ons een paar van zijn nog nooit eerder vertoonde uitvindingen zien. Maar
dan wordt al snel duidelijk: Eddie wil het
onmogelijke... Eddie wil vliegen. En dat
kan natuurlijk niet.... Of toch wel...?
Kortom: Maak je klaar voor een overdaad aan gevaar, intellect, slapstick, illusie, wetenschap, interactie, hoop, liefde,
euforie, comedy en meer.... in Eddie's
nieuwste show.

Rond de klok van18.00 uur treedt
Doublee op met de 'Barok Act'. Alsof zij
zo uit een geschiedenisboek zijn gestapt, loopt dit paar plotseling tussen
het publiek. Wanneer er klassieke muziek klinkt maken zij elegant een dansje… Tenminste dat is de bedoeling. Er
ontstaat onenigheid tussen die twee en
niets is hen te dol om dit uit te vechten.
Het publiek wordt direct betrokken bij
een komisch en stijlvol 'relatieduel' wat
op een acrobatische wijze wordt uitgevoerd.
De muziek is dit jaar van eigen bodem,
namelijk de groep Paradise. Tijdens de
pauzes tussen de optredens van de
straattheaterartiesten en na afloop
treedt Paradise op.
Het festivalterrein is vanaf 15.30 uur geopend en de toegang is gratis.
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK
Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post.
Dit betekent dat er op maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.
Meer info m.b.t de brandweer kunt
u vinden:

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

Deze maand: VEILIGHEID IN CARAVAN EN CAMPER
Speciale campingapparatuur
Comfort op vakantie wordt steeds belangrijker. Huishoudelijke apparaten en
andere elektronica nemen we graag
mee op reis. Let er goed op dat u speciale campingapparatuur gebruikt met
een laag stroomverbruik. En ga op de
juiste manier om met gasflessen- en
toestellen.

http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

druk doorlaat, het dichtst bij de
gasfles.
• Vervang drukregelaars om de vijf
jaar.
Veilig omgaan met electriciteit
Gaat u zelf werken aan de elektrische
installatie van bijvoorbeeld uw caravan
of camper, doe het dan veilig en volgens de voorschriften.

Veilig omgaan met gas
Brand! en nu?

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

Het is heel belangrijk dat u voordat u
flessengas gaat gebruiken, de flessen
en de apparatuur zorgvuldig
installeert.
Wist u dat....
• u op de paal waar u de elektriciteit
aansluit, kunt zien wat het maximaal
toegestane verbruik is?
• u de gas- en elektrische installatie
het beste jaarlijks kunt laten keuren
door uw dealer? U weet dan zeker
dat u veilig kunt stoken en koken.
• het gebruik van lpg in gasflessen levensgevaarlijk en verboden is?
Gebruikt u de juiste drukregelaar?
• Kies altijd de juiste drukregelaar
tussen gasfles en gasapparaat.
De vereiste gasdruk vindt u op het
typeplaatje van het gasapparaat.
• Wilt u op een gasfles apparaten
met verschillend drukvermogen aansluiten? Zorg dan voor verschillende
drukregelaars.
• Monteer de regelaar die de hoogste

22

• Verwijder gasflessen uit de
omgeving van de brand.
• Meld de brand bij receptie of portier.
• Waarschuw andere campinggasten
en breng zo nodig mensen in
veiligheid.
• Probeer uitbreiding te voorkomen
door zelf de brand te gaan blussen.
Als dat niet lukt, sluit dan de ramen
en deuren van de caravan of
camper.
• Zorg voor een vrije aanrijroute voor
de brandweer.

Mocht er toch rede zijn voor hulp
door wat voor een rede dan ook bel
dan meteen 112 en zeg wat er aan
de hand is.
Geef de naam, adres, en plaats
door waar de brand is, zodat de
Centrale van de Brandweer adequaat kan reageren en de brandweer zo snel mogelijk waarschuwt.
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Alle tandzorgspecialiteiten
onder één dak
Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënisten
Tandprothetici
Tandtechnici
Bezoek onze nieuwe website:

www.houbenmondzorg.nl

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

☎ 088 500 21 00
(Lokaal tarief)

SITTARD-GELEEN

BEEK

Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT
Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

6162 BG Sittard-Geleen

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Ook U kunt in Beek
BETER leren BRIDGEN

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

Hoe meer u over dit fantastische spel leert,
hoe leuker het wordt!!
Onder de enthousiaste leiding van onze bekwame bridgeleraar: Piet Gerres start de B.C.B. eind augustus begin
september 2015 weer met cursussen voor gevorderden en
afspeelcursussen.
Door de persoonlijke aandacht zal uw kennis van en het
plezier in het bridgen met sprongen vooruit gaan.
Meer weten?
Bel: Mieke: 046-4379613
Jeannet: 06-48695802 of
Piet: 043-3643369

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

OPENINGSTIJDEN
ma-di-wo-do: 9.30 - 18 uur
vrijdag: 9.30 - 21 uur
zaterdag: 9.30 - 17 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL
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Tribunes Plebes XXV-VI- MMXV
De vroege aanvangstijd van 16.00 uur
geeft aan dat er belangrijke zaken aan de
orde komen en dat een ‘lange zit’ verwacht wordt. De agenda bestaat eigenlijk
slechts uit 3 van de 7 echte agendapunten te weten;
punt 5 de Jaarrekening 2014 vergezeld
van de Accountantsverklaring gevolgd
door punt 6 Raadsvoorstel tot vaststelling 1e Bestuursrapportage 2015 en
dan verder punt 7 de Kadernota 2016.
De overige 4 zijn grotendeels de routineuze klappen van de hamer van de
voorzitter.
Agendapunt 2, Spreekrecht burgers
weerstaat de klappen en wordt ingevuld
door de Heer Tom de Rooij, directeurbestuurder van ‘het Domein’ in Sittard
die aandacht vraagt voor de door het kabinet voorgestelde besparingen op het
gebied van cultuur in de ruimste “zin des
woords” Hij spreekt bijv. over de bezuinigingen bij ‘de bieb die daardoor genoodzaakt is om op allerhande slimme
manieren, met minder middelen, eenzelfde resultaat moet behalen als voorheen of zelfs nu. ”Het lezen op school
alleen is niet voldoende”, daarom is een
‘bieb’ onmisbaar. Komma, punt. Dan volgen nog de ingekomen stukken (3), de
besluitenlijst (4) en zelfs de Jaarrekening
2015 (5) wordt een hamerslag, dus we
kunnen verder met agendapunt 6; de 1e
Bestuursrapportage 2015, Een financieel overzicht van de resultaten van het ‘1e
halfjaar’ maar deze loopt eigenlijke ook

een beetje over naar de Kadernota 2016.
Een kleine bloemlezing uit de commentaren en vragen vanuit de Raad richting het College van de agendapunten 6
plus 7.
BBB-NDB bijt de spits af. Hun motto is;
we willen “investeren in mensen” en de
centrale thema’s hierbij zijn; economie –
wonen – welzijn & zorg. Ze willen de inwoners van Beek met een PGB ( Persoon
Gebonden Budget) in Beek niet langer in
de kou laten staan. Ook pleiten ze voor
een veilige ‘reisweg’ naar de basisschool
in Genhout i.v.m. het steeds drukker wordend ´studentenverkeer´ vanuit Beek
naar Genhout. Ze wensen gedegen onderzoek voordat er een definitief plan van
de Gemeente komt om het welzijnswerk
in eigen regie te nemen, i.p.v. de hulp van
Partners & Welzijn in te roepen. Handhaving van de Beekse standaard is nog
steeds een streven!
De fractie van CDA meldt de Raad dat
het besturen van een Gemeente een taak
van allemaal is. Ze blijven kritisch t.a.v.
de kosten van sportlandgoed de Haamen en denken dat de geraamde financiële ( positieve) resultaten over 2016 en
2017 alleen behaald zullen worden met
hulp en inzet van de reserves in de vorm
van de ‘Essent- middelen’. Ze zijn het
NIET eens met de bezuinigingen van
10% die de Gemeente de Beekse verenigingen oplegt en zij streven naar een
Belevend maar vooral Leefbaar Beek. Zij
wensen dat de eventuele horecavoorzie-

George Stevens
ning in de Oude Pastorie door Sportlandgoed de Haamen wordt opgepakt en
niet door de medewerkers van de Oude
Pastorie.
De fractie PB, progressief Beek, wijst
de Raad op de slechte mobiele netwerken en vaste internetvoorziening in de
dorpskernen Kelmond en Genhout. Ook
zij neemt stelling tegen het evenementenbeleid van de Gemeente Beek; niet
zondermeer al een budget vrijmaken
maar eerst degelijk evalueren over hoe
en wat en dan pas bekijken of er een (financieel) vervolg komt op het evenement. Zij adviseren de voorzitter de
slogan ´Behoudt koers ook al stormt
het´. De fractie SBB heeft moeite met de
kostenoverschrijdingen van het project
sportlandgoed de Haamen en deelt de
mening van de VVD dat de Raad vrij weinig/niet gebruik maakt van de Rekenkamer, een beleid ondersteunende instantie
voor alle Gemeenteraden, waar tot nu
toe alleen contributie voor is betaald en
geen diensten zijn afgeroepen.
De VVD fractie vraagt de wethouder
naar het gedoe rond het afstoten van de
oude brandweerkazerne, ook geld lenen
om te lenen is `not done´.
Heel veel vragen richting College die
soms af en toe ´door de bomen het bos
niet meer zien´.
Zoals in het begin al gezegd, een lange
zit met toch soms verassende ontknopingen.

in beeld

Foto’s: Loe Bergers
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Betaalbaar, Kwaliteit & Service!
Uw officiële totaal leverancier voor hulpmiddelen & scootmobielen

Ga voor service & kwaliteit!

Zomerse kortingen!
Profiteer ervan!

Wij leveren ook service aan huis!

Tot € 1000,- korting op nieuwe & gebruikte scootmobielen!
Enkele voorbeelden:

Scootmobiel
Carpo 4
van 3850,voor

Opvouwbare
Scootmobiel
Kymco Mini LS
Scootmobiel Ceres 3 of 4

2950,-

van 2595,- voor

1995,-

Tot 25% korting op alle rollators!

demomodel
van 1299,- voor

950,-

Actieradius maar liefst 24 km
en verlichting!

Scootmobiel
Carpo 3
Jong gebruikt!
nu

1650,-

17 km/u • 45 km actieradius!

Tot 20% korting op alle
rolstoelen & accessoires
Lichtgewicht Rolstoel
Ecotec
van 249,- voor

Rollator
basic

Rollator
Lichtgewicht
Quadri Light

van 89,voor

van 199,voor

59,-

Geldig tot 31-07-2015!

179,-

Rollator
Lichtgewicht
Ecolight!
nu

99,-

10% korting op alle
badkamerhulpmiddelen,
wandelstokken, krukken
& accessoires!

Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen of acties.

Weth. Sangersstraat 40 • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Wie kent Wie
Wanneer zou deze foto gemaakt
zijn? Gelet op de gezichten is het
beslist bij een feestelijke gelegenheid geweest.
Men genoot ook toen van de
geneugten des levens. Spijs en
drank in overvloed. Als we goed
kijken zien we een dame alvast
kijken naar wat nog komen gaat,
terwijl de andere haar keuze
gemaakt heeft en misschien meer
oog heeft voor de fotograaf.
Ook sigaren gingen in die tijd nog
royaal rond. Hoe anders is het nu,
waar zelfs de terrassen buiten
onder vuur liggen als het gaat om
rookgedrag.
De gefotografeerden uit vervlogen
tijden stralen allen een zekere
tevredenheid uit en hebben daar,
zo te zien, ook alle reden voor.
Wie zijn echter deze personen en
bij welke gelegenheid zitten ze zo
gezellig bij elkaar?
Wie helpt ons hier mee verder?
Schroom niet en meld het bij onze Heemkundevereniging.
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.

Aflevering 115

2e rij v.l.n.r.:
7. Nicolaas Lemmens, (broer van nr. 16 in 2e rij; zoon van
sjloatmaekerke oet Nirbik), 8. Sjeng Clermonts, 9. Pie Smeets
uit Elsloo, 10. Molin (later verhuisd naar Ulestraten),
11. Sjeng Gelissen (oude Heerstraat), 12. Andrees Wouters,
sigaren sorteerder, 13. Jaak Swelsen, sigarenmaker uit
Genhout, 14. Lambert Peters, sigarenmaker (vader van nr. 23
in 3e rij en broer van nr. 4 in 1ste rij), 15. Sjeuf Clermonts, sigarenmaker (broer van nr.8), 16. Pjer Lemmens (broer van nr. 7)
3e rij v.l.n.r.:
17 Math Gelissen (zoon van nr.11), 18. Harie Janssen,
sigarenmaker uit Stein (later werknemer Staatsmijnen,
vader van informant bij deze foto), 19. Coen van Mulken,
loopjongen uit Stein, 20. Jaak Gelissen, sigarenmaker uit
Kelmond (stijf been) 21. Sefke Gijzen sigarenmaker (broer van
nr. 1), 22. Math Dirx, sigarenmaker, 23. Pie Peters,
sorteerder/inpakker, (zoon van nr. 14; vanwege sluiting Retera
bij Romans gaan werken; later kapperszaak), 24. Sjeng
Speetjens, sigarenmaker uit Geverik, 25. Giljam Janssen uit
Elsloo (alias sjoeé Giljam)

Reactie n.a.v. de foto in aflevering 113 in het meinummer
van dit jaar:
De foto is gemaakt b.g.v. het 40 jarig jubileum van
sigarenfabriek P. Romans (Romano)
in 1935 aan de Rijksweg (Prins Mauritslaan) in Beek
1ste rij v.l.n.r. zittend:
1. Jaak Gijzen (broer van 21 in 3e rij), 2. Jos Romans, (zoon
van oprichter nr.3), 3. Pieter Romans, oprichter, 4. Jaak Peters,
meesterknecht, (broer van nr. 14 in 2e rij), 5. Harie Romans,
(zoon van oprichter), 6. ? Reiziger, vertegenwoordiger

4e rij v.l.n.r.:
26. ? Bartels, sigarenringer (bandjes) uit Elsloo, 27.
Jaak Ummels, inpakkerij, (Molenstraat) 28. Nic. Lemmens
(broer van nr. 16), 29. ? Caris, bijdrager/aansleper uit
Neerbeek, 30. Arnold Lotz uit Stein, 31. Math Vranken uit
Spaubeek (kleinzoon van nr. 24 en neef van nr. 31),
32. Nic Vranken (kleinzoon van nr. 24 en neef van nr. 31),
33. Sjeng Geerkens (Kloostersteeg, ongehuwd)
Verantwoordelijk voor deze uitgebreide informatie is,
zoals u al hebt gelezen, een nazaat van Harie Janssen uit de
3e rij (nr. 18).
Dank hiervoor
27
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Grand Gala van de Buut

Beleef een gezellig avond uit!
stichting zet zich in voor voor het
behoud en het benodigde onderhoud van de Optochthal zodat de
wagenbouwers ook in de toekomst hun praalwagens kunnen
blijven bouwen en de Lichtstoet
en grote optocht behouden blijven
voor Beek.

Wilt u ook een gezellig
avondje uit met volop
buuttevertier, waarbij u
buikpijn krijgt van het
lachen?
Dan moet u beslist op
vrijdag 2 oktober 2015
naar uitgaanscentrum
Mondial te Beek komen.
Hier vindt het Grand Gala van de Buut
plaats, waarbij de crème de la crème
van de buutte wereld acte de présence
zal geven.
Op deze unieke locatie zit/staat u in de
‘arena van de buut’ zeer kort bij de buutteton waardoor u de act van kortbij kunt
volgen. Tevens zijn er op diverse beeldschermen live beelden te zien van de
buuttereedners, zodat u hun mimiek en
expressie optimaal kunt volgen.
Door de unieke locatie maakt het als bezoeker niet uit of u staat of zit u zult ten
alle tijden de buuttereedner zo optimaal
mogelijk kunnen volgen; alsof hij voor
uw neus staat.

Start voorverkoop
Maar liefst zes buuttereedners zullen het
podium betreden welke worden begeleid door de Baeker Hofkapel. Na afloop
kunt u gezellig na kletsen in het bruin
café.
De aanwezige buuttereedners zijn stuk
voor stuk kampioenen pur sang en hebben hun sporen in de buutte wereld al
jaren verdiend.
De ‘koningen van de Buut’ zullen tijdens
het Gala hun buut presenteren aan het
publiek in een sfeervolle ambiance.
De presentatie van het Grand Gala van
de Buut is in handen van Hub Stassen.

In de gemeente Beek start de voorverkoop op 17 augustus bij Lemmens
tweewielers en Café D’n Dobbele Vônck
Beek.
Een week later, 24 augustus bij Slagerij
van Melick Stein, Schoenmode Notten
Elsloo en via www.optochthal.nl

De organisatie van dit Grand Gala van
de Buut is in handen van de Stichting
Optochthal Baeker Pottentaote. Deze

MOL & GEURTS
bijzondere meubelmakers voor bijzondere mensen

HERSTOFFEREN
BIJ MOL & GEURTS MEER DAN

->

EVEN EEN NIEUW STOFJE...!!

BEL NU DIRECT VOOR EEN GRATIS OFFERTE
046-4519922
Korting geldt bij een door MOL & GEURTS uitgevoerde herstoffering

KIJK OOK OP MOLGEURTS.NL
VOOR DE UNIEKE RELAX
FAUTEUIL ACTIE...EN VLIEG
GRATIS NAAR VALENCIA!!

5
0
%
KORTING
OP
DE STOF

Industriestraat 14 - 6135 KH Sittard | (Handelsterrein Bergerweg) | E-mail: info@molgeurts.nl
Openingstijden showroom: dinsdag. t / m vrijdag. 10u - 17u - zaterdag. tot 16u

VOOR

NA ->
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Het alom bekende Boerehoffiès in een nieuw jasje

MITTSOMMERFEST

in Spaubeek zondag 30 augustus 2015

Op zondag 30 augustus organiseert Fanfare St. Caecilia Spaubeek
een geheel nieuw feest: het Mittsommerfest! U kunt beginnen met een
uitgebreide brunch (12.30-15.00 uur), geheel verzorgd door Hans
Bolderink. Hiervoor kunt u zich inschrijven voor een bedrag van €
12,00 p.p., kinderen tot 12 jaar voor € 6,00.
Brunchkaarten bestellen (vóór 26 augustus 2015):
Guus Bougie, Hobbelrade 68, tel: 046 - 443 1485
Funs Aelmans, Potterstraat 13, tel: 06 - 54 22 59 85
of via secretariaat@fanfarespaubeek.nl
De muziek wordt verzorgd door een DJ, die zal zorgen dat de muziek
aangepast wordt aan de wensen van de bezoekers: u vraagt, wij
draaien! De DJ wordt afgewisseld met de nieuw opgerichte muziekkapel Baton Rouge uit Beek, die twee keer een optreden zal verzorgen van ongeveer 1 uur.
Verder zullen er op de wei diverse kraampjes aanwezig zijn.
Hiervoor kan men zich nog aanmelden bij:
funs.aelmans@gmail.com.
Een kraampje kost € 15,00 en heeft de grootte van een marktkraam.
Hier kan men spullen tonen en/of verkopen en is het mogelijk om
(een) kleine workshop(s) te geven.
Tevens zal op deze dag enkele keren een demonstratie worden
gegeven met een zestal sleehonden (Husky’s) op de wei. Er wordt
getoond wat er allemaal nodig is om met deze honden een tocht te
maken door de bossen met een kar of slede en hoe dit allemaal in
zijn werk gaat.
Voor de kinderen zijn verschillende spellen en een springkussen
aanwezig en is er de mogelijkheid om zich te laten schminken om
er die dag gekleurd bij te lopen.
Er wordt gezorgd voor een lekkere kop koffie/thee, een heerlijk stuk vlaai en een
goed verzorgd glas bier, fris of wijn.

Wij verwelkomen u graag op
30 augustus 2015 bij dit gezellige
feest voor een lekker drankje
en/of de heerlijke brunch!
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
-----------------------

Fanfare St. Caecilia Spaubeek
organiseert

“Kwajonge bie Guus en
Mien op ut good”

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

30

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

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

zaterdag 29 augustus 2015
Op zaterdagavond 29 augustus 2015
organiseert de Uniformen Commissie
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek
“Kwajonge bie Guus en Mien op ut
good". Inschrijven voor € 10,00 per
koppel kan vanaf 19.30 uur.
Deze kaartavond vindt plaats aan de
Hobbelrade 68 in Spaubeek en start om
20.00 uur.
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.
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Rommelmarkt
Spaubeek

Evenementenrooster

dit jaar van 11.00 tot 16.00 uur
De jaarlijkse Spaubeekse rommelmarkt voor
de missie die dit jaar op zondag
6 september 2015 is, begint dit jaar eerder
dan u gewend bent. Opening is al om
11.00 uur, voorheen was dit 13.00 uur.
Voor u als bezoeker betekent dit langer
gezelligheid en veel meer tijd om lekker rond
te struinen op de markt om iets van uw
gading te vinden in de veelheid van de te
verkopen spullen. De eindtijd blijft 16.00 uur.
Een andere wijziging is dat de hele markt dit
jaar in en het achter het MFC plaatsvindt.
Dit jaar zijn er geen kramen aan de voorzijde
van het MFC aan de Musschenberg.
Voor diverse ondersteunende werkzaamheden in
het weekend van 4,5, 6 september 2015 kunnen we
nog nieuwe medewerkers gebruiken, ook als u
maar 1 of een paar uurtjes ter beschikking heeft.
Beleef die gezelligheid mee en sluit u aan bij de
tientallen vrijwilligers die al meehelpen.
U kunt ook meehelpen met het maken van gebak
(cake, cupcakes, vlaai of wat u wilt) voor de verkoop. Dringend behoefte is er aan een opruimploeg
vanaf 16.00 uur.
Een mooie taak voor diegenen die wel willen meehelpen, maar niet willen verkopen.
Voor aanmelding of meer info mailt of belt u met
rommelmarktspaubeek@xs4all.nl en
telefoonnummer 046 – 443 30 06.
Het unieke van deze rommelmarkt is dat de opbrengst volledig gaat naar de Spaubeekse missionarissen (of hun opvolgers) in Afrika, Brazilië, India
en Nieuw-Guinea.
Deze missionarissen werken al jaren in deze landen
en kunnen daar o.a. dankzij de opbrengst van de
Spaubeekse rommelmarkt goed werk verrichten
voor mensen die dit daar hard nodig hebben.
Werkgroep Rommelmarkt Spaubeek

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

2015-2016
15 augustus Kapellenwandeling vanaf kapel Molenberg, vertrek 9.00 uur
17 t/m 21 aug. KinderVakantieWerkBeek 2015
29 augustus Kwajongconcours Fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 augustus Feesttent Genhout WIR SIND SPITZE, Sitichting GenOut Samen
29 augustus Kelder Zolder Markt van Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Voor publiek toegankelijk van 8.00 – 17.00 uur.
30 augustus ProCultfestival straattheater, organisatie Culturele Werkgroep Beek
30 augustus Mittsommerfest Fanfare St. Caecilia Spaubeek
6 september Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers 11.00-16.00 u
in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 t/m 21 sept. Beek zwemt voor Serieus Request Zwem4daagse
18 september “Oktoberfest in September”, een Tiroler Party. Kleingenhouterstraat 42 te Genhout
20 september BoereBlaosFestijn, ein Drei-Lander Fest der Blasmusik. Kleingenhouterstraat 42 te Genhout
20 september Vriendenviering met Vocaal Ensemble Kerkrade, St. Hubertuskerk Genhout
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
26 september Najaarsconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v. Zanggroep Cosi Cantare en Zangkoor Jokola.
Gemeenschapshuis Neerbeek, aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
26 september Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party; Spaubeek uit zijn dak met een superavond;
M.F.C ’t Raodhoes Musscheberg 101 te Spaubeek
29 september Openbare repetitie Gemengd Koor Neerbeek, Gemeenschapshuis Neerbeek, 20.00 uur.
Houdt u van zingen en bent u op zoek naar een leuk koor, dan bent u van harte welkom.
Bezoek ook eens onze site: www.gemengdkoorneerbeek.nl
2 oktober
Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
4 oktober
Classic Rock Night in Asta, aanvang 18.00 uur
9, 11, 16,
Toneelvereniging Ons Genoegen “Allein is mèr allein”
17, 18 oktober Zaal Vroemen Genhout; aanvang 20.00 uur
15 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 oktober
Elfde Baeker Blues Side in café Auwt Baek.
18 oktober
Baton Rouge treedt op in het Patronaat b.g.v. haar eerste verjaardag
20 oktober
Vriendenviering met Vocaal Groep Zwing Neerpelt, St. Hubertuskerk Genhout
25 oktober
29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
25 oktober
Een spetterend concert door Mannenkoor Beeker Liedertafel in samenwerking met
Dansstudio Marlynes, Mechelen (B). Locatie Asta Cultuurcentrum te Beek, 15.00 uur
29 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
31 oktober
H. Mis voor de overleden leden en leden Canta Libre. Tevens voor het 25 jarig bestaansfeest
van onze vereniging. Aanvang H.Mis 17.00 uur inde kapel te Geverik.
1 november Damessupporterscomitè van Harmonie St. Caecilia organiseert een
Speelgoed-kinderkledingbeurs in het Asta Cultuurcentum van 10.00 uur tot 14.00 uur.
2 t/m 5 nov. Kledingbeurs Damescomité fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 november Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
8 november Roger Wijnen ATB toertocht
15 november Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek.
Toegang is gratis.
13 december Postzegelbeurs in het Asta Cultuurcentrum van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis toegang,
organisatie PZV "De Philatelist"
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering met Per Cantare uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
2016
2 januari
3 januari
13 maart
23-24 april
12 juni

17e Wafeltocht
Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek
Paasveejaarmarkt Beek
Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van
het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist".
23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
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’s Werelds bekendste triatlon voert door
Neerbeek en Spaubeek
Verkeersmaatregelen vanwege Ironman
Een van ’s werelds grootste sportevenementen, de triatlon
Ironman, komt op zondag 2 augustus door de gemeente
Beek. Dat wil zeggen door de kernen Neerbeek en Spaubeek. Naast een grandioos sportspektakel brengt de Ironman Maastricht-Limburg voor bewoners en bezoekers ook
een aantal verkeer- en parkeerbeperkingen met zich mee.
Wij vragen u daar in uw planning rekening mee te houden.
Met name aan de mensen die langs het parcours wonen.
Afgesloten wegen
Het wielrenonderdeel van de Ironman volgt in de
gemeente Beek de volgende route:
vanuit de Europalaan in Geleen over brug A76,
Neerbekerstraat, Spaubeekerstraat, Looiwinkelstraat,
Steenstraat, Hobbelrade, Zandstraat, Soppestraat,
Kupstraat, Dorpstraat richting Schimmert.
Het gaat om twee rondes, dus twee maal doorkomst.
De eerste doorkomst van de koplopers wordt in Beek verwacht om 08.45 ’s ochtends. Een uur eerder worden deze
wegen afgesloten voor het verkeer. De genoemde wegen
blijven verder de hele dag afgesloten. Vanwege de aard
van triatlon komen de deelnemers niet in een peloton
langs. Ze fietsen allemaal afzonderlijk en liggen door de
zwemwedstrijd, die aan het fietsonderdeel vooraf gaat, al

redelijk uit elkaar. Dus daarom kan het zijn dat er minutenlang niemand komt, maar toch de straat afgesloten blijft.
Pas als de laatste deelnemer is gepasseerd – dat wordt in
de (na)middag verwacht – gaan alle straten weer open.
Direct omwonenden van het parcours zijn hierover
schriftelijk geïnformeerd.
Ironman
De Ironman Maastricht-Limburg brengt topatleten,
begeleiders, media en publiek uit heel Europa naar de
regio. De wedstrijd werd voor het eerst in 1978 op Hawai
gehouden, waar nu nog jaarlijks het wereldkampioenschap
plaatsvindt. De editie Maastricht-Limburg is een van de
kwalificatiewedstrijden voor het WK.
De organisatie is in handen van de Amerikaanse World
Triathlon Corporation. De wedstrijd bestaat uit 3,8 km
zwemmen, aansluitend 180 km wielrennen en vervolgens
42,2 km hardlopen. Start en finish liggen in Maastricht.
Daar vindt ook het zwemmen (in de Maas) en hardlopen
plaats. Het wielerparcours volgt een route van 2x90 km
door Zuid-Limburg.
Vragen
Hebt u nog vragen, ga dan voor meer informatie naar onze
website www.gemeentebeek.nl. Ook kunt u bellen met de
gemeente: 046 – 43 89 222.

Jeugdraad ‘nieuwe stijl’ wil Beek leuker maken
voor jongeren
Beek kende tot afgelopen jaar een jeugdraad, bestaande uit leerlingen van de groepen 8 van de
basisscholen in de gemeente. Deze jeugdraad was bedoeld om de leerlingen bekend te maken
met hoe een en ander er in het gemeentehuis en in de gemeenteraad aan toe gaat. Afgelopen
schooljaar was de laatste jeugdraad ‘oude stijl’ actief. Naar aanleiding van een bijeenkomst van
oud-jeugdraadsleden in het kader van het project Dorpsvisies, is er nu een jeugdraad ‘nieuwe
stijl’ in oprichting. De leden zijn Beekse jongeren tussen de 14 en 23 jaar oud, die allemaal één
gezamenlijk doel voor ogen hebben: Beek leuker maken voor Beekse jongeren.
Begin dit jaar is de gemeente gestart met het project
Dorpsvisies. Vele mensen van Beekse verenigingen en
organisaties zijn in januari geïnterviewd en hebben hun kijk
kunnen geven op de leefbaarheid in Beek. Om ook van de
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jeugd te horen hoe zij het vinden om in Beek te wonen, zijn
alle oud-jeugdraadsleden gevraagd om in hun kern met
wethouder Thijs van Es te komen praten. Uiteindelijk
hebben 6 oud jeugdraadsleden op 2 april jl. met elkaar
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gesproken over wat ze goed
en minder goed vinden in de
gemeente, wat ze
missen en wat zij zelf
kunnen bijdragen om het
leuker te maken om in Beek
te wonen.
De ideeën vlogen meteen
over de tafel: van jeugddisco tot evenementen voor
18-24 jarigen, van feestavonden voor opkomend
talent tot banenmarkt voor
jeugdigen die een opleiding
moeten gaan kiezen.
Maar ook meer sporten voor
Foto oud jeugdraadsleden:
boven: wethouder Van Es, Devon
de jeugd
(Neerbeek), Luuk, Koen (jongerenw
erker PIW)
onder: Dominique (Spaubeek), Bre
(American Football, BMX,
gje (Beek), Jurre (Beek), Dylan (Be
ek?)
Freerunning) en jeugdtoneel.
De jongeren willen om te beginnen na de zomer graag een
Genoeg dus om over door te praten.
bijeenkomst met sportclinics American Football en FreerAfgesproken is dan ook om een jeugdraad ‘nieuwe stijl’ op
unning organiseren. Omdat Koen (jongerenwerker) wist
te richten, die een aantal van de ideeën zelf gestalte gaat
dat de jongeren uit de Carmelwijk met hetzelfde idee rondgeven. Op 10 juni jl. is de jeugdraad i.o. voor het eerst
lopen gaat de jeugdraad i.o. nog voor de zomer daar op
samengekomen.
bezoek om kennis te maken en ideeën uit te wisselen.

Charlie de Moor, 20 jaar
"Ik ben bij de jeugdraad
gegaan om de gemeente te
helpen bij het ontwikkelen voor
faciliteiten en activiteiten voor
de jeugd. Een ander doel is
het stimuleren van vriendschappen tussen subculturen
die anders niet snel mogelijk
lijken en anderen kennis laten
maken met sporten waar men
anders nooit mee in aanraking

was gekomen."

Luuk Thissen, 18 jaar
“Mijn doel is het behouden
van de jeugd faciliteiten,
en het uitbreiden daar van
zodat wij als jeugd ons
kunnen ontwikkelen binnen
onze gemeente en dat niet
ergens anders hoeven te

doen.”

Dylan Bruynen, 14 jaar
“Ik zit in de jeugdraad,
omdat ik meer
activiteiten voor de
jeugd van Beek wil.”

Devin Lemmens, 14 jaar:
at ik ook
“Ik ben bij de jeugdraad gegaan omd
eente Beek
mijn visie vanuit Neerbeek over gem
n inzetten
wilde vertellen. Ik zal me vooral gaa
iek) en
muz
ral
(voo
voor verenigingen, cultuur
ek.”
rbe
natuurlijk voor het mooie dorp Nee

Ben jij tussen de 14 en 23 jaar en
wil je ook lid worden van de jeu
gdraad?
Meld je nu aan!
De jeugdraad i.o. is nog op zoek
naar jongeren. We proberen een
goede
spreiding te krijgen van verschillend
e leeftijden, jongens/meisjes en de
verschillende kernen. Als de groep te
groot wordt zal de jeugdraad in ove
rleg tot
een goede verdeling komen.
Op 8 september a.s. om 19.00 uur
komt de jeugdraad voor de 2e kee
r samen
in het gemeentehuis. Heb je interess
e of weet je het nog niet zeker, maa
r wil
je een keer komen kijken? Meld je
dan nu aan!
Wil je geen lid worden van de jeug
draad, maar wil je wel meehelpen
bij het
organiseren van een activiteit. Laa
t het ons weten! Dan zorgt de jeug
draad er
voor dat je uitgenodigd wordt om
deel te nemen aan een werkgroep.
Voor aanmelden of vragen kun je
mailen naar info@gemeentebeek.nl
t.a.v. Tom Eijkelenberg,
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Een gezellige ontmoetingsplek in het dorp

Hoeskamer ‘t Raodhoes Spaubeek
opent de deuren
Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en een praatje maken. Misschien wel een
praatje met de man die ook in uw straat woont en die u vaak ziet, maar nog nooit hebt gesproken.
Of met de mevrouw die altijd vriendelijk zwaait als ze op de fiets langskomt terwijl u haar
helemaal niet persoonlijk kent….Wat zou het leuk zijn om haar eens beter te leren kennen.
De Hoeskamer van ‘t Raodhoes (MFC Spaubeek) is een
plek waar iedereen terecht kan voor een kopje koffie, een
praatje, met een vraag. Of om de krant te lezen, leuke
activiteiten te doen zoals een spel, creatieve activiteiten,
een gezamenlijke wandeling en andere activiteiten die we
samen bedenken en organiseren. Uw ideeën zijn welkom.
Een plek waar we elkaar kunnen helpen en waar nodig
ondersteunen. Immers samen zijn we sterk!
Kortom: een gezellige ontmoetingsplek voor u, voor uw
buren, voor het dorp!
Pilotproject
In december 2014 is in Spaubeek een huis aan huis
enquête gehouden. Inwoners werden bevraagd over
behoefte aan voorzieningen en activiteiten én bevraagd
over de kracht om hieraan mee te werken. Eén van de
gewenste voorzieningen is een vrije inloop, een huiskamer,
waar men vrijblijvend terecht kan. De huiskamer wordt nu
als pilotproject van de gemeente Beek gerealiseerd voor
de duur van 1 jaar en wordt uitgevoerd door netwerkorganisatie OZOdoeikmee, met medewerking van stichting
MFC ’t Raodhoes. Vanuit de huiskamer worden nieuwe

activiteiten georganiseerd en initiatieven van inwoners
ondersteund.
U bent van harte welkom!
Vanaf 2 augustus is de Hoeskamer voor iedereen
geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur
tot 16.00 uur aan de Musschenberg 101, 6176 BE in Spaubeek. U bent van harte welkom in hét ontmoetingscentrum
van het dorp. Loop vooral eens binnen bij de Hoeskamer
‘t Raodhoes. Voor mensen die ondersteuning nodig
hebben is een professionele kracht van OZOdoeikmee
aanwezig, en u kunt altijd terecht met een vraag voor
ondersteuning.

TOT ZIENS in Hoeskamer ‘t Raodhoes!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Arend te Velde, Wmo-makelaar OZOdoeikmee,
arend.te.velde@ozodoeikmee.nl of mobiel via
06 429 116 99.
www.ozodoeikmee.nl

Collecterooster 2016 beschikbaar
Wanneer u als instelling, vereniging of
stichting voor een goed doel geld wilt
inzamelen, hebt u een collectevergunning nodig. Bij de verlening van de
vergunning let de gemeente niet alleen
op het doel van de inzameling en de
achterliggende organisatie, maar ook
op het gewenste tijdstip en locatie van
collecteren. Om spreiding in collectes
te garanderen is er door het Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk schema opgesteld van perioden
waarin landelijke verenigingen collecteren.
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Plaatselijke instellingen of verenigingen
kunnen hun collectes organiseren in de
vrije perioden.
Een collectevergunning wordt afgegeven
voor één kalenderweek, zijnde maandag
tot en met zaterdag.
Het landelijke rooster voor 2016,
aangepast naar de Beekse situatie, kunt u
terugvinden op www.gemeentebeek.nl >
Direct regelen > Collectevergunning.
Hier treft u ook de uitgangspunten die de gemeente
hanteert bij het uitgeven van collectevergunningen aan.
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Hinder vliegverkeer:

Klachtenbureau Luchtverkeer en Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Maastricht
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven
Maastricht is per 1 januari 2014 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). De CRO is
een onafhankelijke overleg- en adviesorgaan met als doel
om hinder van de luchthaven Maastricht Aachen Airport
zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van
de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet
aan de belangen van de verschillende leden. Enerzijds
betekent dit het stimuleren van de ontwikkeling van luchthaven als mainport. Anderzijds betekent dit het zorgen
voor een aangename leefomgeving voor omwonenden van
de luchthaven. Naast de taak om door overleg tussen de
leden het optimale gebruik van de luchthaven te bevorderen,
kan de CRO ook advies uitbrengen.
De colleges van burgemeester en wethouders van Beek,
Meerssen en Maastricht hebben elk een zetel in de
commissie. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de
omwonenden van deze gemeenten lid. De directie van de
luchthaven, de luchtverkeersleiding, de Milieufederatie
Limburg, het bedrijvenplatform MAA en Gedeputeerde

Staten zitten ook in de commissie. De commissie staat
onder leiding van een onafhankelijke, door de minister van
Infrastructuur en Milieu benoemde, voorzitter.
Informatie over de commissie is te vinden op de website
www.cromaastricht.nl
Klachtenbureau Luchtverkeer Limburg
Aan de Commissie verbonden is het Klachtenbureau
Luchtverkeer Limburg. De taak van het Klachtenbureau is
registratie, behandeling en analyse van milieuklachten
over vliegverkeer in Limburg, zoals vliegverkeer van de
luchthaven Maastricht. Het Klachtenbureau beantwoordt
ook vragen en geeft informatie over relevante regelgeving.
Klachten kunnen telefonisch (043 – 365 20 20) of digitaal
(klachtenformulier op www.kicl.nl) 24 uur per dag worden
ingediend. Klagers dienen naam en adres te vermelden,
maar deze gegevens worden uit privacy oogpunt anoniem
gemaakt. De persoonsgegevens van klagers zijn dus
alleen bij de medewerkers van het klachtenbureau en
verder bij niemand, ook niet bij de leden van de Commissie,
bekend.

Bijeenkomsten dorpsvisies
Om de leefbaarheid in de kernen van
Beek te behouden, is in januari 2015 het
project Dorpsvisies gestart. We zijn
gestart met het afnemen van interviews
en het project is nu in volle gang. Na het
opstellen van de Bloemlezing zijn per
dorp de mogelijkheden en ontwikkelingen
die het dorp op zich af ziet komen
samengevat. De bevindingen zijn tijdens
de dorpsbijeenkomsten op 22 en 24 juni en 1 en 2 juli jl. in
respectievelijk Beek, Genhout, Neerbeek en Spaubeek
gepresenteerd. Vervolgens zijn de aanwezigen in 2 werkgroepen opgedeeld en zijn we met de inwoners in gesprek

gegaan over hoe zij kunnen omgaan met deze ontwikkelingen
en de mogelijkheden kunnen
oppakken. Deze zomer zullen de
resultaten uit de interviews en de
dorpsbijeenkomsten worden
gebundeld in een visie en
concept actieplan per kern.
Acties zullen later samen met
inwoners verder worden uitgewerkt en opgepakt.
De verslagen van de bijeenkomsten kunt u vinden op
www.gemeentebeek.nl/dorpsvisies

Gewijzigde openingstijden woensdag 26 augustus 2015
Op woensdag 26 augustus is het gemeentehuis, en daarmee ook de publieksbalie, vanaf 16.00 uur gesloten.
De publieksbalie is woensdag 26 augustus geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot en met 16.00 uur.
De politiepost op het gemeentehuis is op woensdag 26 augustus gesloten.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.
Buitenfitness in de beweegtuin
In de binnentuin van woonzorgcentrum Franciscus is iedereen vanaf 12 jaar welkom om te komen bewegen in de
‘Beweegtuin’. De zes outdoor fitnesstoestellen vormen de
ideale plek om lekker actief bezig te zijn in de buitenlucht.
Er is dagelijks begeleiding van 10.00-12.00 uur. Wanneer
er geen begeleiding is
kunt u de aanwijzingen
op het instructiebord
volgen. Er zijn geen
kosten verbonden aan
het gebruik van de
beweegtuin. Locatie is
Om de Toren 1 in
Beek.
Doe ook mee met Bootcamp na de vakantie!
Iedere vrijdag om 17.30 uur start vanuit De Haamen een
Bootcamp training voor sportievelingen tussen de 16 en +/45 jaar. Heerlijk in de buitenlucht (o.a. Vrouwenbos) werken aan conditie, kracht en stabiliteit van het hele lichaam!
De trainingen vinden plaats onder begeleiding van bewegingsdeskundigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
eigen lichaamsgewicht en bootcamp materiaal als touwen,
kettlebelts en autobanden.
Na een korte healthcheck
worden de trainingen op
maat gegeven zodat iedereen zijn of haar conditie
langzaam kan opbouwen.
Na een korte zomerstop zal
op 21 augustus weer fris gestart worden. Binnen de huidige groep is nog plaats voor enkele deelnemers. Bij voldoende animo zal ook een tweede groep opgestart worden.
Meer info bij Allan Smeets (Fysiotherapiepraktijk GCN, tel.
06 - 42 32 07 55) of Charel Schoutrop (Fysiotherapiepraktijk Kuijs, tel. 06 - 41 87 78 49) of kijk op www.dehaamen.nl
voor de folder.

Contouren sportlandgoed worden zichtbaar
Ondanks de drukke werkzaamheden op het sportlandgoed
De Haamen beginnen de contouren van de nieuwe sportaccommodaties al duidelijk zichtbaar te worden.
Ook komt het karakter van het landgoed steeds beter in
beeld. Er zijn geen hoge hekken meer die het gebied
afsluiten, maar er is sprake van een open structuur
waarmee het landgoed goed aansluit op haar omgeving en
uitnodigt tot een bezoek.
Iedereen is welkom om op het sportlandgoed te komen
wandelen of recreëren met inachtneming van de huisregels
en de aanwijzingen van het toezicht. Naast het persoonlijke toezicht door de beheerders, wordt ook toezicht
gehouden door middel van webcams om de algemene
veiligheid en orde en netheid van het landgoed te bewaken.
In principe is, na oplevering van de betreffende velden, vrij
gebruik mogelijk. Echter op sommige momenten zijn de
velden verhuurd aan bijvoorbeeld een vereniging. Kijk op
www.dehaamen.nl voor meer informatie over de verhuurde
tijdstippen.
Voor de huur van de sportaccommodaties (binnen- en
buitensport) kan een mail gestuurd worden naar
info@dehaamen.nl of kan gebeld worden met nummer
046 - 43 60 180.
Alle medewerkers van Sportlandgoed De Haamen heten u
van harte welkom en staan voor u klaar om u te helpen
aan informatie of hulp bij het sporten!
Zomerschema zwembad
Kijk voor de openingstijden van het zwembad in de zomerperiode op www.dehaamen.nl!

Beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met
Vivian Boesten-Dijkstra via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl
Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk
zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel
vacaturebestand en biedt een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Overblijfvrijwilligers obs De Kring (V1519)
Per 31 augustus zijn wij op zoek naar mensen die, tegen
een vrijwilligersbijdrage, mee willen helpen bij het organiseren van het overblijven op obs de Kring in Genhout.
De werkzaamheden betreffen; toezicht houden, spullen
klaarzetten voor het buiten - of binnenspelen en meespelen met de kinderen
• Vrijwillige toezichthouder busvervoer (V1518)
Per 31 augustus, 1e schooldag van het nieuwe schooljaar, zoekt obs de Kring vrijwilligers die toezicht willen
houden op het leerlingenvervoer per bus van Beek naar
Genhout en retour.
• Vrijwilliger onderhoud groen Jeu de Boules
Vereniging (V1512)
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die bij onze
jeu de boules vereniging het buitengebeuren zou willen
onderhouden. Het gaat om het bijhouden van onze tuin,
en het helpen plaatsen van een Pergola.
• Wandel vrijwilliger/ster (V1068)
Veel van onze bewoners vinden het heerlijk om buiten
te wandelen in de frisse lucht. Voor hen zoeken wij
enthousiaste wandelaars/vrijwilligers om samen de
natuur in te gaan en van de frisse lucht te genieten.

• Chauffeurs B-rijbewijs (V1067)
Chauffeurs gezocht, woonachtig in Beek of Stein voor de
Buurtbus. De Stichting Buurtbus 92 is een stichting, die
met de hulp van vrijwilligers, kleine dorpen en gehuchten
met elkaar verbindt door middel van openbaar vervoer.

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
Contactpers.: Maarten Wehrens
Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Zomers

genieten,
shoppen bij Makado
LIKE

ons op
Facebook
en blijf op
de hoogte...

gezellig

boodschappen

winkelen

makkelijk

www.makadobeek.nl

