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Deze editie biedt weer een grote variëteit aan 
onderwerpen die allemaal op de rol staan. 
Velen hopen daarbij op goed weer om het evenement
een extra glans mee te geven of om, na enkele 
verregende planningen in de afgelopen jaren, toch
weer een gezellig parkconcert bij kasteel Genbroek 
te presenteren. 
Onze brandweer staat in de ‘Blikvanger’ en geeft op deze manier bredere 
informatie over de werkzaamheden van onze brandweermensen buiten 
het alom bekende bluswerk en andere hulpverlening bij calamiteiten van 
velerlei soort.
Op sportief gebied is er een ruim aanbod van mogelijkheden voor vrijwel alle
leeftijdscategorieën. Ook blikken we terug op geslaagde voetbalcompetities,
met name het kampioenschap van de dames in de 5e klasse KNVB met
promotie naar de 4e klasse.
Er is al aandacht voor een nieuw festival in augustus in het sfeervolle park 
bij kasteel Genbroek. Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ wijst al op het
Europees treffen van Nachtwachters en Torenblazers in 2015.
In deze uitgave treft u ook weer een extra bijlage van de gemeente, die u de
nodige informatie verschaft van lopende zaken.

Kortom, ook deze Nuutsbaeker heeft beslist weer voor iedereen 
interessante artikelen.
We hebben het verpakt van ‘Vuurvliegjes tot vacatures in vrijwilligerswerk’.   

Veel leesplezier en succes met de nodige organisaties.

Wiel Heijnen, eindredactie
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IVN Spau-Beek 

Vrijdag 20 juni
Vuurvliegjes ontdekken in Ulestraten.

Op vrijdag 20 juni 2014 gaat ’t IVN
Spau-Beek op zoek naar vuurvliegjes
bij Ulestraten. Vuurvliegjes zijn het 
actiefst rond de langste dag. 
Om deze diertjes te kunnen zien moet
het donker zijn. Vandaar dat het een
late avondwandeling gaat worden.
Deelname aan alle activiteiten 
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek 20.45 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl of bel Sjaak Frenken 046-4435549
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Davi kwam op 10 jarige leeftijd in Casa do Caminho aan. Hij
kon niet lezen en schrijven. Vóór die tijd leefde hij met zijn
moeder, broertjes en zusjes in een voorstad van Rio de
Janeiro. 
Hij was er gelukkig, maar ging niet naar school en zoals hij nu
zelf zegt, zou hij waarschijnlijk in de criminaliteit zijn beland.

Daar, in Casa do Caminho, ging hij voor het eerst echt naar
school. Davi is al vanaf jonge leeftijd een voorbeeld. Hij deed
zijn best op school, is altijd vrolijk en iedere kans die je hem
biedt grijpt hij aan. 
Nu is Davi 20 jaar en heeft afgelopen jaar zijn school afgerond.
Hij heeft een hoog aangeschreven technische cursus gedaan
met gelden uit Nederland. 

Daarnaast heeft hij de afgelopen drie en een half jaar naast
school voltijd gewerkt bij een kleine KabelTV installateur. Casa
do Caminho Language Centre, de Stichting Casa do Caminho

en Bart bedachten het plan
om Davi één jaar uit te nodi-
gen voor een uitwisseling.
Dit zou voor Beek, dat Casa
do Caminho jaren lang heeft
gesteund, het resultaat naar
werken zichtbaar en tast-
baar maken.

De familie Pirson uit Gen-
hout was bereid om Davi te
ontvangen, YFU zorgde voor
visum en zekerheid, het
Arcus College bood Davi
een opleiding, Laeven instal-
latie techniek bood een
stage aan, Karin Konings
geeft Nederlandse les, bij
GSV28 kon Davi terecht
voor voetbal. 

Davi wil in Brazilië aan de
universiteit gaan studeren,
maar wat hij nog veel be-
langrijker vindt is een veilige
en goede toekomst voor zijn
broers en zussen die nu
door het sluiten van Casa do
Caminho een zekere toe-
komst hebben verloren. 
Ga er maar eens aanstaan,
20 jaar en bereid om deze
verantwoordelijkheid te ne-
men. De Casa do Caminho
Language Centre & Living
Your Dream zullen in Brazilië
met steun vanuit Nederland
Davi en zijn familie blijven
steunen. Hetzij door de kin-
deren te begeleiden in tehui-
zen of indien de situatie
slecht is een huis te regelen
voor Davi’s broers, zussen
en moeder.

We willen hem steunen tot-
dat hij zijn Universiteit heeft
afgerond en samen met zijn
familie op eigen benen kan
staan. 

Davi Porfirio Afonso
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

www.autoservicebeek.nl

• NIEUW: 
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
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De Kon. Harmonie en het Kasteel Genbroek zijn in de historie
van haar bestaan nauw met elkaar verbonden, daar de
Kasteelheer Baron de Rosen van 1887 Bestuurslid was, en bij
z’n afscheid in 1894 werd benoemd tot “Ere President” van de
Harmonie.
Uit het archief is gebleken dat er met het 100 jarig bestaans-
feest in 1952 een groot muzikaal gebeuren heeft plaatsgevon-
den in het park van het kasteel.
Sinds 1997 bij het 145 jarig bestaan van de Kon. Harmonie, is
het een traditie geworden dat de Koninklijke Harmonie St.
Caecilia er jaarlijks het Parkconcert houdt.
Sindsdien genieten ieder jaar steeds meer toeschouwers in
een gezellige sfeer, van de publieksvriendelijke muziek, die
door de deelnemende verenigingen wordt gebracht in dit
prachtige park. 
We zijn we er dan ook
trots op, u weer een ge-
weldige muzikale middag
te mogen aanbieden.

Dit jaar zijn er optredens
van de Drumband en
Jeugd opleidingsorkest
van de Kon. Harmonie,
het Harmonie - orkest
van de Kon. Harmonie
St. Caecilia en
Muziekkorps 
St. Calistus Neerbeek
Zij allen zullen u 
verassen met een zeer
gevarieerd publieks-
vriendelijk programma.

Deze muzikale middag
zal  worden afgesloten
met een optreden van
de alom bekende
Accordeonist -
Entertainer  Jo Lahoye. 

Ook dit jaar is er weer voor voldoende zitplaatsen gezorgd,
waar u onder het genot van een natje en een droogje kunt
genieten van de prachtige afwisselende muziek.

Als de weergoden ons dit jaar goedgezind zijn, belooft het
weer een gezellige middag te worden, in het schitterende
decors van dit prachtige park.

Aanvang is om 13.30 uur
en de entree is gratis.

Beleefd uitnodigend het bestuur van de 
Kon. Harmonie St. Caecilia Beek.  

Op zondag 6 juli a.s. organiseert de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek weer het traditionele
Parkconcert  in het prachtige decor van het park van Kasteel Genbroek in Beek.

Parkconcert bij Kasteel Genbroek in Beek
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De Woningstichting Spaubeek heeft
m.i.v. 1 april jl. een woning toegewezen
aan de heer en mevrouw Ktiesh uit
Syrië. Deze mensen zijn uit hun geboor-
teland moeten vluchten met achterlating
van alles.
Slechts met noodzakelijke papieren en
kleren die ze droegen, kwamen ze na
ruime omzwervingen in het Asielzoekers
Centrum AZC Moreheide – voormalige
Retraitehuis - te Schinnen aan. Geheel
conform de lopende procedures heeft
de Woningstichting en hebben wij als
gemeenschap en via ons gemeentebe-
stuur de plicht om voor ‘onderdak’ zorg
te dragen 
In onze gemeente en dus ook in
Spaubeek wonen al tientallen gezinnen
en individuele ‘Medelanders’ zoals u
weet. 
Ditmaal heeft de woningstichting
Spaubeek en woning toegewezen aan
dit jonge gezin man + vrouw die binnen-
kort gezinsuitbreiding zullen krijgen. 

De Woningstichting heeft het tevens als een plicht ervaren om
naast de woning ook inspanningen te verrichten met betrek-
king tot inrichting en laten we het maar ‘behuizing’ noemen.
Maar hoe? 

De Woningstichting heeft mij als voormalig voorzitter van de
Woningvereniging gevraagd om e.e.a. te coördineren.
Wij kennen in dit dorp al in lengte van jaren een georganiseer-
de Rommelmarkt, waarvan de opbrengst naar de Spaubeekse
Missionarissen gaat. 
Inmiddels werden de plaats- en kosten voor opslag te hoog

Huisinrichting te creëren voor de mensen d

Kom nu naar 
onze winkel 
voor de leukste 
aanbiedingen!  

Heerlijke 
zomermode 
bij Castelijn.

Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl
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van onze Nuutsbaeker om ook langs deze weg eenieder te be-
danken voor de geweldige medewerking. 
De spullen/zaken die nog overcompleet zijn of nog niet afge-
haald worden alsnog verzorgd. 

Er zijn meerdere mensen in het AZC die uitzien naar huisraad.
Wij hebben nog vrijwilligers die thans in de regio gebruik
maken van het gebodene.

Omdat ‘onze Syriërs’ nog naar school moeten om onze taal te
leren, ziet ons ‘gezin’ nog graag een wens graag in vervulling
gaan: Een PC met scherm of laptop.

Gelukkig kan er nog veel. Geweldig bedank aan allen.

Lei Geysen
(Tijdelijk contactadres T. 046-4438255)

om een redelijk overschot te genereren en moest er beperking
komen door geringere omvang. Bovendien verschenen ook
bedrijven die e.e.a. in een Tweedehands handel omvormden.
U kent waarschijnlijk ook ‘Marktplaats’ etc. De omstandighe-
den zijn gewijzigd…. Het is nu anders dan:   Niets,voor NIETS!

Met dank aan een journalist in ons dorp verscheen in de
Carnavalsweek een artikel in De Limburger en Het Limburgs
Dagblad waarin werd opgeroepen om “Huisinrichting te creë-
ren voor de mensen die NIETS hebben!
M.a.w. wij zullen ons sociale netwerk inschakelen en zien of
‘Men’ nog bereid is de handen uit de mouwen te steken!
“Eenmaal vrijwilliger, altijd vrijwilliger”.

En jawel: een paar personen boden aan
om mee te helpen, meubels en huisraad
op te gaan ophalen en e.e.a. te organi-
seren. Vervolgens kwam het hele proces
in een stroomversnelling terecht. 

Welnu, de reactie was overweldigend,
spontaan en hartverwarmend!

Als eerste belde de Woninginrichter: Jos
Dirkx uit Geleen met het aanbod: hele
woning gratis van vloerbedekking te
voorzien’! Hoera.. Chapeau!   Immers
dat is erg belangrijk om in een lege wo-
ning te beginnen.  Enz….
Instanties- en mensen die hun mede-
werking toezegden en spullen aanboden
meldden zich in grote getale. Aan- en af-
voer: Bouwcombinatie Goessens te
Schinnen als gratis vervoerder.
Ondergetekende had even een paar
drukke dagen met telefoneren, garage
vol, bureaucratie omzeilen … en puzzels
oplossen.

Mede omdat wij niet van alle personen
een E-mail adres hebben en/of een juist
telefoonnummer en omdat goederen
werden bezorgd waarvan de afzender
onbekend is, maken wij graag gebruik

n die NIETS hebben!
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Je komt niet zomaar een brandweerka-
zerne binnen, maar met een
kleine druk op de deur-
bel, mijn zegje over het
wie en waarom tegen
een vriendelijke stem
aan binnenkant van de
deur zwaait deze zonder
aarzelen open. Bij bin-
nenkomst is duidelijk
zichtbaar dat orde en
netheid binnen het com-
plex de boventoon voe-
ren, maar gezien de
functie van een kazerne
dient naast ‘veiligheid’
ook orde en netheid
boven aan te staan. 

Maar nu even terug; de
keuze voor “de blikvan-
ger van de maand” is
binnen de redactie naar
voren geschoven om
vooral dank uit te bren-
gen aan de vele Beekse
vrijwilligers die deze
brandweer bemannen.
Een andere bijkomstig-
heid is de recente ope-
ning van een nieuwe ka-
zerne in de gemeente
Beek in december 2013. 

Vrijwilligers, maar ook professionals, die

zich bij nacht en ontij en op de meest
ongewenste tijden binnen een bepaald
tijdsbestek naar de kazerne spoeden
om van daaruit een reis te beginnen naar
het ongewisse. 

Ik zit aan tafel met de kazerne chef
Bryan Clear, geboren in United Kingdom
als zoon van een medewerker bij de
AWAC’s en moeder uit de buurt van
Schinveld. Later op zeer jonge leeftijd
met zijn vader en Nederlandse moeder
weer terug naar Nederland verhuisd. Het
Limburgs dialect gaat hem moeiteloos
af wat het gesprek ook lekker doet

lopen. 
Begonnen als chemisch vakman bij
DSM en toen als lid van de ook daar
aanwezige vrijwillige brandweer zijn no-
dige ‘brandweer’ diploma’s gehaald en
toen de overstap gemaakt naar de ‘bur-
ger’ brandweer, met als uiteindelijk re-
sultaat een functie als kazerne chef in
Beek. 
Toeval; hij is net zo lang in deze functie
actief als burgemeester Krewinkel in ons
gemeentehuis. Momenteel bestaat het
corps uit 20 beroeps en 24 vrijwillige
brandweerlieden. 
Ter vergelijking, enkele jaren geleden
waren er slechts 14 vrijwilligers maar
door mond op mond reclame en ook

ronselen is dit aantal bijna verdubbeld.
En bij deze mededeling straalt de
chef want hij is er trots op dat zovele
Beekenaren als vrijwillige brandweer
de brandveiligheid binnen en buiten
Beek een warm hart toedragen. 
Gedurende de dag, van 06.00 tot 18.00
uur is de kazerne bezet met de beroeps-
mensen, daarna gaat de deur dicht. 
Dus van 18.00 uur tot 06.00 uur is deze
in principe onbemand. Mocht er via tele-
foon nummer 112, dit via de regio
brandweer Maastricht, een brandalarm
worden gegeven dan gaan een hele
hoop mensen ‘rennen. 

De vrijwilligers uit het Beekse kunnen /
moeten binnen 4-5 minuten in de kazer-
ne zijn waar iedereen precies weet wat
hem te doen staat. De bevelvoerder van
die dag kan zien wie er op dat moment
aanwezig moet zijn. 
De brandweerauto wordt gestart, de
verkeerslichten van de Sportlaan naar
de Rijksweg worden op groen gezet
zodat het kruispunt even verkeersvrij is
en wég zijn ze. 
Op dat moment kan de brandweer van
Beek dus met alleen vrijwilligers zelf-
standig opereren. 

En weer een trotse chef die dat vertelt.
Veel mensen denken dat de bezetting in

Onze brandweer

8
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de kazerne al duimendraaiend zit te
wachten op een alarm. 
Maar niets is minder waar. De samen-
werkende brandweerkazernes in de
regio hebben een ‘pool’ opgezet van

‘service centers’ waarbij elke kazerne
overdag specifieke brandweer eigen on-
derhoudswerkzaamheden uitvoert. 
De een onderhoud/repareert bijvoor-

beeld de blusslangen,
de ander de bluspom-
pen, weer een ander
doet herstel werkzaam-
heden en de kazerne in
Beek doet administra-
tieve taken uitvoeren
voor deze pool. 
De mannen zijn dus de
hele dag actief, niet al-

leen met hun eigen werk maar ook met
het ‘pool-werk’. 
Er moet toch ook geld verdiend worden,
nietwaar. Trouwens de waterslangen
hangen tegenwoordig niet meer te dro-
gen in de hoge torens die voorheen

naast de kazerne stonden, maar ze lig-
gen nu netjes opgeborgen op de rekken
in de kazerne. Ze zijn van kunststof en
hoeven in principe niet extra te drogen

gehangen.
De huidige kazerne is een
z.g. doorrij- kazerne wat
betekent dat je achterom
naar binnen kunt rijden en
aan de voorkant er weer
uit. Je hoeft nu nooit meer
te pielen met achteruit par-
keren. 

Zo zijn er nog meer zaken
in de kazerne die uiterst
modern en ‘slim’ zijn. 
Een ‘display’ met daarop
de namen van de mannen
die ‘dienst’ hebben zodat
er gecontroleerd kan wor-
den of iedereen paraat is,
elke brandweer man heeft
een unieke code in de
vorm van een chipkaart
om te allen tijde in de ka-
zerne te komen, een
‘droog kook’ beveiliging in
de keuken voor het geval
dat ze tijdens het bereiden
van eten op-eens álles uit
de handen moeten laten
vallen’ door een alarm. 

Zo wordt er binnenkort een
nieuw blusvoertuig verwel-

komd, het nieuwste van het nieuwste
qua comfort, materiaal en technische
voorzieningen. 
Kosten noch moeite zijn er gespaard om
deze kazerne tot een succes te maken
en gezien de bezieling die bij elke
brandweerman, hetzij vrijwillig hetzij als
beroepsmatige, leeft kán het gewoon
niet mis gaan. 
Zeker als er een enthousiaste Kazerne
chef het bevel voert als Bryan, zoals hij
door zijn ‘jongens’ genoemd wordt. 

De inwoners van Beek en omstreken
kunnen met een gerust hart gaan
slapen.

George Stevens
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Mooie tanden voor iedereen
Kijk voor meer informatie op www.mondzorg.com

  

   

  

    

     

Tandprothetische praktijk Houben | Instelling voor Mondzorg

Beek | Van Sonsbeecklaan 3a
Sittard | Zorgboulevard | Orbis Medisch Centrum | 

Maastricht | Prof. Pieter Willemstraat 21-23 

    088 500 21 00☎

Tandartsen

Implantologen

Orthodontie

Mondhygiënisten

Tandprothetici

Tandtechnici

Pijnlijke tanden? 

Tanden Bleken? 

Uw tanden, 
onze zorg!

Neem contact op voor het maken 
van een afspraak met een van 

onze specialisten en ervaar hoe 
wij mooie tanden mogelijk 

maken voor iedereen. 

• Specialist voor uw kunstgebit

• Alle tandzorg specialiteiten onder één dak

• Esthetische tandzorg & bleken

• Advies omtrent implantaten en tandprothesen

• Specialist op gebied van kronen, implantaten
  en bruggen
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De Ronde van Limburg voor elite
en beloften zal worden verreden
op zondag 1 juni 2014. 
De finishlijn voor 2014 zal worden ge-
trokken op de top van de Adsteeg te
Beek. 

Na een lus door Zuid-Limburg met be-
kende beklimmingen als de Cauberg en
de Gulperberg zal de Adsteeg in drie
grote en drie kleine lokale rondes maar
liefst zeven keer beklommen worden.

Alle beklimmingen vinden plaats tussen
15.00 en 17.00 uur waardoor de Ronde
aantrekkelijker wordt voor het publiek.
De start is om 12.30 uur voorzien nabij
het gemeentehuis te Stein. 
De finish wordt na 180 kilometer om-
streeks 17.00 uur te Beek verwacht.

Daags voor de Ronde van Limburg rijden de
nieuwelingen en junioren hun wedstrijden in
de Omloop van de Maasvallei. 
Na een geneutraliseerde start vanuit de ge-
meente Stein zullen de deelnemers een lo-
kale ronde van 6,5 kilometer rijden rondom
Elsloo en Geulle. 
De finishlijn wordt getrokken in de
Raadhuisstraat te Elsloo, in het verlengde
van de Maasberg. 
De wedstrijden starten om 11.00 uur voor
de nieuwelingen en om 13.30 uur voor de
junioren. 
De finish is respectievelijk om 12.15 uur en
om 16.15 uur voorzien.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wielerweekend Stein

Aantrekkelijke ronde van Limburg
en omloop
van de
Maasvallei

www.watkostrouwdrukwerk.nl
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Ter voorbereiding op het Bondsconcours van de LBM op
12 oktober in Roermond zal Fanfare St. Caecilia Spaubeek
enkele concerten geven. 
Eén daarvan is het concert op zaterdag 15 juni 2014.
Tijdens deze concertavond zullen 3 orkesten een concert
geven in het Wijkcentrum ‘t Eikske, Pijler 13 te Landgraaf.

Het programma is als volgt:
18.00 - 19.00 uur    Harmonie St. Michaël Landgraaf 
19.00 - 20.00 uur    Fanfare Concordia Ittervoort 
20.00 - 21.00 uur    Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Tevens is er een concert op zondag 29 juni, samen met de
Koninklijke Harmonie Heer. Dit concert start om 14.00 uur
en vindt plaats in het Porta Mosana College, gelegen aan
Oude Molenweg 130 in Maastricht. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze concerten!

Fanfare St. Caecilia Spaubeek
Concerten ter voorbereiding

op het Bondsconcours
Zaterdag 15 juni en zondag 29 juni

Bailar is de nieuwe concertshow van Majorette en
Streetdance Team Explosion Beek die gehouden zal wor-
den op zondag 29 juni rond de klok van 11.00 uur in de zaal
van Café Auwt Baek Brugstraat nummer 7.

Onze show zal geheel in het teken staan van dans, Bailar. U
krijgt een varia aan verschillende soorten muziek, dans en
leeftijden te zien. 
Zowel de hele kleintjes als de al wat oudere dames zullen
hun opwachting maken in ons concert. 
In de pauze is er een tombola waar leuke prijzen te winnen
zijn, hoofdprijs  een levensmiddelen mand.
Het allermooiste is de entree die is namelijk geheel gratis!

De Kids hebben er zin in, U komt toch zeker ook
om ons team een hart onder de riem te steken!

Bailar de nieuwe
concertshow 
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Op zondag 7 september 2014 van 13.00 tot 16.00 uur kunt u in en 
rondom het Multifunctioneel Centrum van Spaubeek (Musschenberg 101)

de jaarlijkse rommelmarkt bezoeken. 

Het unieke van deze rommelmarkt is dat
de opbrengst volledig gaat naar de
Spaubeekse missionarissen (of hun op-
volgers) 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 rom-
melmarkt goed werk verrichten voor
mensen die dit daar hard nodig hebben.
Zo ging in 2013 o.a. geld naar de bouw
van een centrum voor Aids-kinderen in
Nieuw-Guinea. De rommelmarkt wordt
mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers in en buiten Spaubeek en
diverse sponsoren. 
De entree is gratis.

Voor de verkoop op zondag en ande-
re werkzaamheden in het weekend
van 5, 6 en 7 september 2014 kunnen
we nog nieuwe medewerkers gebrui-
ken, ook als u maar 1 of een paar uur-
tjes ter beschikking heeft. 
U kunt ook meehelpen met het
maken van gebak (cake, cupcakes,
vlaai) voor de verkoop.  
Aanmelden kan via 
rommelmarktspaubeek@xs4all.nl of
via telefoonnummer 046 – 443 30 06.

Noteer alvast: 
7 september rommelmarkt
Spaubeek. 

Ja!!!  
Bridgeclub Beek nodigt alle thuis-
bridgers uit om een avondje bij de
club te komen kaarten.

Zonder enige verplichting of tafelgeld
kunt u de gezellige sfeer proeven en uw
krachten meten met andere bridgers.

Wanneer? Donderdag 3 juli a.s. 
inschrijven vanaf 19.00 uur.

Waar? 't Auwt Patronaat Burg.
Janssenstr. 45 te Beek.

Durft u de uitdaging aan ?

Bel dan voor 26 juni a.s.:
Mieke Vervoort, 046 – 4379613 of
Jeannet Dassen, 06 – 48695802

U bent van harte welkom!!!!

Bezoek deze gezellige markt met voor
elk wat wils. 

Er zijn kramen met o.a. schilderijen, glas-
werk, antiek, huishoudelijke artikelen,
boeken, sieraden, speelgoed, kleding,
elektronica en feestartikelen. 

Maak kans op leuke prijzen bij de loterij.
In het MFC kunt u een kopje koffie, thee,
fris of een alcoholische versnapering
kopen en om de maag te vullen zijn er
tegen schappelijke prijzen heerlijk gebak
en flensjes verkrijgbaar. 

Rommelmarkt Spaubeek Snuffelstage
bij Bridgeclub

Beek?

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)

OOK VOOR BARBECUE, BUFFETTEN, KANT EN
KLARE MAALTIJDEN EN BELEGDE BROODJES
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KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

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

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Sportdagen op De Haamen
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Misschien herinnert u zich nog dat ik in april j.l. een vraag
stelde aan alle slimme jongens.
Waarom mag je met een verlopen ID/Rijbewijs wel stemmen,
maar niet “rondlopen”?
Welgeteld 2 mensen hebben hierop gereageerd. 
De heer Ernest Voncken, met een zeer uitgebreide mail, die ik
nog steeds aan het ontcijferen ben… 
En Stan Nijsten van Progressief Beek, die dit voor me heeft
uitgezocht.

Het is inderdaad al enkele jaren mogelijk om, uitsluitend op de
verkiezingsdag, met een maximaal verlopen identiteitsbewijs
zich te legitimeren bij het stembureau.
Concreet voor de verkiezingen van het Europese Parlement:
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een
ander EU-land dat minimaal geldig is tot 23 mei 2009.

Dit was/is bedoeld om voornamelijk ook ouderen, waarvan
het ID vaak verlopen is, de mogelijkheid te bieden hun stem
uit te brengen.
Een nadere verklaring van een jurist laat me weten dat de wet
hier ‘krom’ in elkaar zit.

Kort, krachtig en begrijpend. Bedankt Stan. (Jammer dat ik
niet op jullie gestemd heb).

De wet zit hier krom in elkaar? Tja, das ook niets nieuws.

Er zijn wel meer kromme dingen die ik niet begrijp.

Bijvoorbeeld dat één man de macht heeft om heel Beek op
de knieën te krijgen. 
(Nee, meneer Krewinkel, u bedoel ik niet ☺)
Er is schijnbaar een man die het voor elkaar heeft gekregen,
de prachtige vuurwerkshow waar we altijd van genieten met
Koningsdag, te laten verbieden. Meneer vond het 
onverantwoord en was bang dat zijn ramen zouden 
sneuvelen. (Duh, er bestaat nog zoiets als verzekeren) 
Hij diende een protest in, en voila: Dag vuurwerk.
Nu ben ik toevallig een grote fan van mooi vuurwerk en ik
weet zeker dat alle veiligheidsnormen in acht worden 
genomen. De brandweer in de buurt, verstandige mensen die
het vuurwerk afsteken, etc. Hoe is het dan mogelijk dat één
iemand zo vreselijk kinderachtig is en zich als een jengelende
kleuter gedraagt? Mijn beste man, u verpest het voor een

Christy

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

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

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

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

spraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding

voor sportverenigingen?

Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:

Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek       : Kuijs Fysiotherapie   

Voor meer informatie:
www. sportspreekuurbeek. nl

www.fkbeek. nl
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hoop mensen door uw kortzichtigheid.
Ik heb een voorstel: Als elke inwoner van Beek 10 cent 
doneert, zorg ik er persoonlijk voor dat u volgend jaar op 
Koningsdag een volledig verzorgt dagje uit krijgt. 
Van 10 tot 10. Ergens waar geen Koningsdag wordt gevierd,
zonder vuurwerk, zonder lawaai, zonder vrolijke mensen. 
Wat vindt u daarvan? Ik ga in maart met een collectebus rond
en ik weet zeker dat ik u minstens een dagje Lanaken kan
aanbieden. Leuk voor u, maar nog leuker voor ons.

En wat dacht u van deze kromme regel?

Een goede kennis vertelde me dat haar zoon beroepsbrand-
weerman was geworden.
Mooi! Prachtig beroep en die jongens verrichten goed werk.
Maar…, ze vertelde ook dat hij maximaal 20 jaar zijn beroep
mocht uitoefenen. Hij is nu 23 en dat betekent dat hij met 
43 jaar geen brandweerman mag zijn. Er zou hem dan een
administratieve functie worden aangeboden.
Waarom? 
20 jaar brandweerman spelen was genoeg omdat het een 
bijzonder zwaar beroep was!
Voordat iemand begint te protesteren…, ik ben jullie voor.
Ja, brandweerman/vrouw is een zwaar beroep. Ja, lichamelijk
en psychisch. Ja, ze krijgen flink wat voor hun kiezen. 
Ja, het is een uitermate gevaarlijk beroep. Ja, ik heb respect
voor ze. En ja, we hebben ze hard nodig en zijn dankbaar dat
ze er zijn.

En uiteraard is het niet hun schuld dat die kromme regel be-
staat, maar…, wat dacht u van een wegenbouwer/ verpleeg-
kundige/ bouwvakker/stratenmaker, noem maar op.
Die mannen/vrouwen hebben ook een zwaar beroep. Licha-
melijk en psychisch. Zij krijgen ook flink wat voor hun kiezen.
Ook zij trotseren gevaren. En ook voor hen heb ik respect.
En ja, die hebben we ook hard nodig en zijn dankbaar dat ze
er zijn.
Maar wordt er na 20 jaar tegen hen gezegd: 
Goed gedaan jochie, je hebt hard genoeg gewerkt, het wordt
tijd voor een administratief baantje?
Ik dacht het niet. 

Had ik het maar voor het zeggen in dit kromme land! 
Dan zou er veel veranderen.
Helaas!

Rest mij u een fantastische vakantie toe te wensen met
heerlijke zonnige dagen en welverdiende rust. 

De zin voor augustus, met in het achterhoofd die collectebus:

Niemand is perfect, 

maar sommigen laten het 

wel heel erg merken…

THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
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De agenda van vandaag bestaat uit niet
minder dan totaal 18 agendapunten, dus
alles duidt erop dat het een lange zit
gaat/kan worden. 
Uiteindelijk valt het wel mee, buiten de
reguliere punten zoals opening, spreek-
recht burgers aan de Raad geadres-
seerde brieven en het vaststellen van de
besluiten van de vorige vergadering heb-
ben we 8 items als hamerstuk kunnen af-
handelen; daarnaast waren 2 items van
dien aard dat ze eenzelfde lot hadden
kunnen ondergaan, als niet alleen de
fractie van SBB hierbij een eenzijdige op-
merking maakt.

Resteren eigenlijk nog 5 punten die enige
uitleg/ discussie vragen, waar bij het
spreekrecht burgers vier personen ge-
bruik willen maken van deze mogelijk-
heid. 
Deze is een drie meisjes sterke dele-
gatie van de BS Catharina Labouré die
in de Jeugdraad 2013-2014 een voor-
stel heeft ingediend met de naam “ Oud
en jong samen”.
De invulling hiervan beoogt een periodiek
bezoek van de kinderen van groep 7 en 8
aan de bewoners van Huize Franciscus
in Beek en/of de Hoever Residentie in
Spaubeek. Zij gaan dan op allerlei ma-
nieren de bewoners ‘bezig’ houden met
spellen, knutselen, koken etc.. 
Dit voorstel/ idee is door de Jeugdraad
als zodanig tot winnaar gekozen met het
recht dit voorstel in de “grote” Raad ter
goedkeuring en uitvoering voor te leg-
gen. Deze drie vertegenwoordigers hou-
den een pleidooi voor hun eigen voorstel
en moeten dan even wachten voordat dit
voorstel bij agendapunt 005 aan de
‘beurt’ komt. 

De overige gebruiker van het spreekrecht
burgers is een bewoner uit Spaubeek die
een woning wenst te bouwen die gaat
botsen met het huidige bestemmings-
plan. Dit kom bij agendapunt 008 aan de
orde. 

Na twee keer ‘hameren’; zijn we terug bij
punt 005, het voornoemde voorstel
van de Jeugdraad en dit wordt unaniem
aangenomen. 
In de toelichting/vragen van de Raad
komen ‘on-liners’ naar voren zoals: prima
voorstel, ouderen worden uit isolement
gehaald, afstand ouderen versus jeugd
overbruggen; uitwisselen inzicht in de
belevingswereld van beide partijen enz.
BBB-NDB meent zelfs te constateren
dat historisch gezien de voorstellen van-
uit de Jeugdraad allengs een meer vol-
wassener karakter krijgen en juicht ook

dit terecht toe. De verantwoordelijke wet-
houder is trots dat de Raad eensgezind
dit punt heeft aangenomen waarbij ook
nog de vermelding dat het project ‘Oud
en jong samen’  budget-neutraal gebeurt
omdat dit in het budget van N-Joy on-
dergebracht kan worden. 

We gaan naar punt 008; vaststelling be-
stemmingsplan ’Woning Hobbelrade
65a-b Spaubeek. 
Na de vragen en opmerkingen uit de
Raad wordt zoals geadviseerd aan de
Raad besloten het bestemmingsplan on-
gewijzigd vast te stellen. Wel adviseert
de VVD om met de buren in contact te
treden om de bestaande c.q. komende
‘vlekjes’ weg te werken. 
Weer volgt een hamerstuk en gaan we
verder naar het punt 010 renovatie
hoofdveld GSV’28.
De fractie SBB stelt een retorische vraag
die een klein ‘misverstand’ in de dossier-
kennis veronderstelt. Het voorstel is ak-
koord, dus GSV’28 krijgt voor aanvang
van de voetbalcompetitie 2014-2015
een hoofdveld met kunstgras. Het trai-
ningsveld blijft van natuurgras en wordt
conform de procedures door de Ge-
meente onderhouden. 

Agendapunt 011 betreft de voortgang
van de dak-restauratie van de kerk in
Genhout. 
In plaats van de verwachte hamerslag
stelt de fractie SBB dat je een historisch
monument in stand moet houden. De
Raad gaat akkoord met het voorstel ad-
ditioneel van het College nog € 11.984, -
extra te subsidiëren. 

Dan gaat het gehamer verder tot
agendapunt 017 Jaarrekening 2013. 
Alle fracties die het woord voeren maken
zich zorgen over de Reservegelden die in
2013 zijn aangesproken waardoor deze
uiteraard slinken en op een of andere
manier moeten worden aangevuld. Er
moet zowel op korte als lange termijn ge-
keken worden naar de liquiditeit van de
Gemeente. 
Even een verduidelijking van het woord
liquiditeit; Liquiditeit is het vermogen
(‘de kunst’) om op elk gewenst of onge-
wenst moment middelen ter beschikking
te hebben om de op dat moment ‘direct’
opeisbare schulden/ verplichtingen te
kunnen voldoen. 
Er was in 2013 een klein positief exploi-
tatieresultaat van afgerond € 282.000, -.
De baten in dat jaar bedroegen € 36,4
mln., de lasten waren € 40,7 mln. Door
nog een bedrag van € 4,6 mln. uit de re-
servepot te halen krijg je dan toch een

positief resultaat van € 0,3 mln. De stand
van de reserves is per 31-12-2013 ge-
daald tot € 33,6 mln. Gezien de uitge-
breide opzet van de rapportage en de
veelheid aan cijfertjes is het boekwerk
over 2013 een zware pil om te verwer-
ken. De ambtenaren worden dan ook
door de Raad bedankt voor hun noeste
arbeid bij het tot stand komen van de
Jaarrekening 2013. 
De volgende taak die hun wacht is de sa-
menstelling van de Voorjaarsnota 2014.
De fractie BBB-NDB stelt dat een liqui-
diteitsprognose een goed beeld geeft
van de financiële ontwikkelingen van de
Gemeente. De wethouder zegt toe in de
toekomst een ‘begrippen lijst’ toe te voe-
gen zodat de leesbaarheid van een der-
gelijk document/boekwerk geoptimali-
seerd wordt. Financiën is een vak apart,
Gemeente financiën nog meer. 

Het laatste agendapunt 018 gaat over
de toekomst van MAA, vliegveld
Maastricht Aachen Airport.
De gemeente is bereid een bedrag van
maximaal € 2 mln. uit de Algemene Re-
serves beschikbaar te stellen voor het
sluitend krijgen van de business case
MAA. 
De voorzitter van deze Raad, tevens de
verantwoordelijke wethouder, houdt een
vurig betoog over alle kansen en bedrei-
gingen van de luchthaven. De concur-
rentie van bijvoorbeeld vliegveld Luik, de
steun van de provincie Limburg van € 45
mln., de werkgelegenheid die de lucht-
haven biedt. De aanpassing van de infra-
structuur als de prioriteiten gelegd
worden bij het personenvervoer c.q.
vrachtvervoer, evt. shuttle verbindingen
met NS stations. Een heel scala van aan-
dachtspunten. 
De Raad vraagt om op de hoogte te wor-
den gehouden wat er met die € 2 mln.
van de gemeente Beek gebeurt. Het ma-
nagement team ( MT) van de luchthaven
moet bestaan uit capabele personen die
van de hoed en de rand weten, maar dat
is uiteindelijke de verantwoordelijkheid
van de Provincie Limburg. 
Gezien zijn dossierkennis zal hij de Ge-
meente raad kunnen en blijven informe-
ren over de gang van zaken betreffende
MAA. 
Het voorstel wordt aangenomen en de
voorzitter bedankt de Raad ook namens
heel veel mensen die voor hun inkomen/
werkgelegenheid van MAA afhankelijk
zijn. 
Na dit toch wel enerverend agendapunt
sluit de voorzitter de vergadering.

George Stevens

Tribunes Plebes XXI -V- MMXIV    George Stevens
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vv Caesar/VIG vrouwen I kampioen in de 
5e klasse

KNVB
Een ware ontlading naast en in de dug
out van vv Caesar vrouwen I na het laat-
ste fluitsignaal van een goed leidende
scheidsrechter. Alle spanningen waren in
een keer weg en vervangen door alleen
maar trots en blijdschap. 
Eindelijk na de vergeefse poging een
week eerder om kampioen te worden is
het toch gelukt. 
Tranen van vreugde, knallende kurken en
spuitende champagne en niet te verge-
ten de confetti kanonnen. 
Een volop genietende trainer-coach
Danny Stevenhaagen die hier en nu de
bevestiging vindt van de morele en fysie-
ke sterkte van zijn groep voetbalsters en de juistheid van zijn aanpak. 
In 2012 als trainer-coach aangetreden met de doelstelling om verzorgd voetbal te leveren met gedegen opbouw vanuit de ver-
dediging en het team af te leveren in de 4e klasse. En in 2014 al kunnen zeggen “mission completed”. Zijn taak zit erop en hij
gaat elders aan de slag om het vrouwenvoetbal ook daar naar een hoger niveau te helpen en te enthousiasmeren. 
En het was nog lang onrustig in de Carmel!!!

Vanuit deze hoek gefeliciteerd met dit kampioenschap en de promotie naar de 4e klasse.
George Stevens

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt u bij ons terecht van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,

te bereiken via de Julianalaan.
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Kinder Schuttersfeest in Spaubeek
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Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken

BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER

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

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

In iedere uitgave van de “NUUTSBAEKER” geeft de brandweer een tip
m.b.t brandveiligheid.

Deze maand: VEILIG BARBECUEËN

Heerlijk, bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën.
Meestal gaat het  goed. Maar wat als het mis gaat? Lees hoe u veilig kunt barbe-
cueën.

Pas op voor koolmonoxide vergiftiging
Barbecue nooit in huis! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan
het gevaar op koolmonoxidevergiftiging.

Houtskool
- Gebruik alleen houtskool of briketten

als brandstof.
- Gebruik bij het aanmaken van de

BBQ speciale aanmaakblokjes of
vloeistof.

- Gebruik nooit benzine, petroleum of
spiritus.

- Blaas niet in het vuur, gebruik een
blaasbalg of waaier.

- Dek een nog brandende of smeulen-
de BBQ na gebruik af met zand of
met een deksel

Gas
- Controleer de datum op de fles.
- Controleer de gasslang regelmatig.
- Zet de gasfles rechtop naast de bar-

becue.
- Steek de barbecue aan op het mo-

ment dat u het gas opendraait.

Elektrisch
- Pas op voor regen. De combinatie

water en elektriciteit zorgt voor kort-
sluiting.

- Zet een elektrische barbecue dus
ook niet vlakbij een vijver of zwem-
bad.

- Controleer het warmte-element re-
gelmatig op roest en slijtage.

- Pas op voor struikelgevaar: leg het
snoer plat op de grond en zo min
mogelijk in de looproute.

Algemene tips
- Plaats de BBQ op een vlakke onder-

grond.
- Zorg dat de BBQ niet omver kan

worden gelopen.
- Scherm de barbecue af met een

windscherm.
- Houd rekening met de windrichting

(overwaaien van vonken), en kies een
windvrije plaats.

- Pas op met licht ontvlambare kleding
in de buurt van de barbecue.

- Houd altijd een brandblusser of
emmer schoon water bij de hand. 

U kunt niet overal zomaar barbecueën.
Houd u aan de plaatselijke regels.           

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Het mooie, sfeervolle park Genbroek
wordt op 23 augustus het thuis van
kleurrijke artiesten, vrijwilligers en 
natuurlijk bezoekers!

Een bont programma met veel muziek, dans, circus-
artiesten en vooral ook lekker eten en drinken.  Met
verschillende area’s en podia zul je je geen moment
vervelen.

Het is een gratis toegankelijk festival waarin overdag
de programmering is afgestemd op zowel jeugd als
volwassenen en de avond programmering meer
voor volwassenen is bedoeld.
Vol trots presenteren we jullie een line-up
met een enorme diversiteit en kwaliteit.
Acts zijn verfrissend, vernieuwend en uniek!  

Geboekte artiesten tot nog toe: 
de bekende Latin zangeres uit België: 
Belle Perez, De vrouwen pop band met Keltische 
instrumenten uit Beek: Reincarnatus, de opzwepende
Cubaanse muziek van Una Mas, sfeervolle Folk van
de band Fin de siècle, de Braziliaanse Samba groep
Segura uit Maastricht en nog vele  andere bands en 
artiesten zullen aan dit rijtje worden toegevoegd! 

Het park is geopend  vanaf 15.00 uur en om midder-
nacht ten einde zijn.

Het zomerlicht Festival betekent:  

- Toegankelijk 
- Folk - Gezellig 
- Circus - Wereldmuziek 
- Jong talent - Animatie 
- Natuur - Beleving 
- Familie - Zomer 
- Vuur - Passie

Kortom: 
een festival dat grenzen 
overschrijdt en niet eerder in
Limburg werd georganiseerd. 

Tot 23 augustus!

Voor meer informatie: www.zomerlichtfestival.nl 

Nieuw festival in Beek op 23 augustus 2014
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Verenigingen zijn van alle tijden. Hebben we hier
een foto van een vereniging of is het misschien
een groep die onder een andere naam bij elkaar is.
Deze dames, ze zijn royaal in de meerderheid, zijn
op het eerste gezicht hecht gegroepeerd rondom
een vast middelpunt, geflankeerd door 2 mannen
van beslist grote betekenis.
Waar de foto genomen is, zal voor iedereen 
bekend zijn, maar wanneer en bij welke 
gelegenheid, dat is voor ons een vraag. 
Verder is ook niet bekend wie er allemaal op staan
en welke groepering dit is.

Wie kan ons hiermee verder helpen? Wie weet er iets van deze mooie
foto? Aarzel niet en deel deze wetenswaardigheden door uw reacties te
sturen naar onderstaand adres van de 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.

De foto uit de aprileditie heeft de volgende
reactie opgeleverd 
Links op de foto staan de misdienaars vlnr.:
Marcel Vellekoop, Richard Vellekoop, 
Uriël Hoeberichts, Suzanne Weijermans, 
Gabriël Hoeberichts
Vervolgens: dhr. Kroonen met een flambouw, 
dhr. Bruls met het kruis en dhr. Wessels met een
flambouw
De misdienaars aan de rechterkant zijn vrnl.:
Rob Goertz, Ray Kuipers, Stefan Wouters, 
Monique Kuipers en Malissa Ramakers
Iets verder naar achteren staat Ceciel van
Noorloos-Heuts voor haar vader Antoon Heuts.

WIE KENT WIE aflevering 104

www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl
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Op zondag 11mei 2014 is voor de
meeste amateurvoetballers in Beek groot
deels de voetbalcompetitie 2013-2014
beëindigd. Binnen de gemeente Beek
zijn er bij de herenvoetballers geen kam-
pioenen bekend, maar van de andere
kant ook geen degradanten. 
Wél zal GSV’28 nog na- competitie
gaan spelen op 18 en 25 mei, met even-
tueel een verlenging naar 29 mei en 1 juni,
voor opnieuw een plekje in de 1e klasse. 
Voor de volledigheid dient er gezegd te
worden dat vv Neerbeek met de hakken
over de sloot het einde heeft gehaald
maar toch haar verblijf in de 3e klasse
heeft veilig gesteld als gevolg van een
beter doelsaldo dan de nummer 10 van
de ranglijst MMC Weert. 
Bij het vrouwenvoetbal heeft het team
van vv Caesar vrouwen I het kampioen-
schap behaald in de 5e klasse en promo-
veren ze naar de 4e klasse. 
Zoals gebruikelijk na elke seizoen even
een korte terugblik over de geleverde
prestaties van de heren standaardteams
van onze vier lokale voetbalclubs. 
We moeten er wel rekening mee
houden dat in de 2e klasse G, waar vv

Caesar en GSV’28 voetballen 24 teams
zijn ondergebracht en in de 3e klasse
bij vv Neerbeek en 4e klasse C bij
vv Spaubeek is dit aantal slechts’ 22.
Dit gegeven levert een vertekend beeld
op v.w.b. de behaalde wedstrijdpunten
als doelpunten. Hierdoor is de weergave
van de resultaten niet in absolute cijfers
maar in aantallen per wedstrijd. 
De meeste doelpunten zijn gescoord
door vv Spaubeek (2,55 doelpunt) en
dat leverde hen een 3e plek op in de eind-
rangschikking van de 4e klasse C. De
beste verdediging zat bij GSV’28 (1,34
doelpunt tegen) die aan het einde van
de competitie een 2e plek in de 2e klasse
G opleverde. 
In de allerlaatste beslissende wedstrijd
van het seizoen schoten de heren van

Minor nog vier gaatjes in de verdediging
waardoor de 2e plek het hoogst haalbare
bleef. GSV’28 uit Genhout behaalde ook
gemiddeld de meeste punten per wed-
strijd (1,88 punt) met op een tweede
plaats Spaubeek (1,68) gevolgd door vv
Caesar (1,38 punt), de rij wordt gesloten
door Neerbeek (1,18 punt). 
Pikant detail; de trainer van vv Caesar
heeft komend seizoen zijn werkterrein
verlegd naar Genhout. 

Al met al kunnen we rustig stellen dat
GSV’28 afgelopen voetbalseizoen 2013-
2014 nu al de meest succesvolle ploeg
van de gemeente Beek is geworden.

Voor de liefhebbers van statistieken on-
derstaand tabel met absolute cijfers.

George Stevens

Terugblik voetbalseizoen 2013-2014
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KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

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

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

aantal winst gelijkspel verlies punten doelpunt doelpunt plaats
gespeeld voor tegen ranglijst

VV Caesar 26 11 3 12 36 36 38 9e
GSV’28 26 15 4 7 49 53 35 2e
VV Neerbeek 22 7 5 10 26 33 37 9e
VV Spaubeek 22 11 4 7 37 56 45 3e
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Il Trattamento by Coffeedo 

Begin februari 2013 opende
Coffeedo zijn deuren. 

Het begon met een trendy zaak waar
men echte Italiaanse koffie, cappuccino,
latte macchiato en diverse soorten verse
thee, maar ook huisgemaakte appeltaart
en een tosti of panino kon krijgen.

Nu, ruim een jaar later, heeft Coffeedo
zich ontwikkeld tot een heuse Italiaanse
Paninoteca, waar een ruime diversiteit
aan broodjes wordt geserveerd, met de
beste Italiaanse ingrediënten.
Bijvoorbeeld de huisgemaakte Vitello
Tonnato, die geserveerd wordt op een
rustieke Italiaanse bol of de Ciabatta
Carpaccio, op originele wijze bereid.

De uitbreiding van de zaak bracht
de geboorte van een nieuwe naam
met zich mee: ‘Il Trattamento.’

Een zeer toepasselijke naam vindt ei-
genaar Marc Klinkers. ‘Il Trattamento’
betekent namelijk: De traktatie.
“Dat is wat wij hier doen, wij willen de
mensen trakteren op een overheerlijk
kopje koffie, en zorgen dat ze met een
goed gevulde maag en voldaan gevoel
naar huis gaan. We willen dat de men-
sen zichzelf deze traktatie gunnen, net
zoals wij ze die gunnen.”

Sinds begin april heeft Marc ook een
tuinterras aangelegd. Dit terras is voor-
zien van een lounge-gedeelte en een
comfortabel zitgedeelte met tafeltjes en
stoeltjes, zodat er voor elke gast plek is.
Olijfbomen en sfeervolle foto‘s van
typisch Italiaanse items, zoals een
Fiat 500 en een Vespa scooter, geven
het terras, net als de rest van de zaak,
een Italiaans tintje.

Marc Klinkers:
“Ons motto ‘Ontspannen, genieten en
beleven’ willen we bij Il Trattamento
voor iedere gast verwezenlijken.”
“Het is de bedoeling dat men zich tijdens
een bezoek aan onze zaak ontspant en
geniet van het goede Italiaanse leven”.

Binnenkort zal de nieuwe internetsite
www.iltrattamento.nl de lucht in gaan.
Op deze site kan men bestellingen
plaatsen en wordt men op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws om-
trent Il Trattemanto.

Il Trattamento by Coffeedo is geopend:
di. t/m vr. van 10.00 tot 18.00 uur,
op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en in de zomerperiode ook op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

27
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Zanggroep Cosi
Cantare uit
Genhout/Beek heeft op
zaterdagavond 
17 mei jl. haar 25-jarig
jubileum gevierd met
een zeer geslaagd 
concert in het 
Asta cultuurcentrum.

Het concert was druk
bezocht en het publiek
was razend enthousiast
over onze zang en over
de gastoptredens:
Noelle Hendrix (zang),
Vera en Elianne 
(moderne dans), 
Jop Ostendorf 
(singer-songwriter) en
Rick Schmitz (hiphop).

Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan ons succesvol concert o.a. de sponsoren, de gastoptredens en het publiek.
Het was een mooi jubileum om nooit meer te vergeten.

Een geslaagd 25-jarig jubileumconcert 
zanggroep Cosi Cantare zaterdagavond 17 mei jl.

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

voordeuren     garagedeuren     horren

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

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl
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In het Hemelvaartweekend van 29 mei
t/m 1 juni a.s. zal de gemeente Beek
zich als gastgemeente voor 2015 pre-
senteren tijdens het Europees Treffen
van Nachtwachters en Torenblazers
2014, in Dormagen-Stadt Zons (D).
Burgemeester Ralf Krewinkel zal de
deelnemers tijdens de
jaarvergadering
(Zunftsitzung)
hoogstpersoonlijk uit-
nodigen voor een be-
zoek aan Beek in
2015. Door middel
van een unieke video-
presentatie, waarin
uiteraard ‘De Baeker
Kleppermen’ op een
ludieke manier zullen
figureren, wordt Beek
aan het publiek voor-
gesteld. 

Het programma dat
tijdens het Europees
Treffen 2015 in Beek
aan de bezoekers zal
worden aangeboden,
wordt gecombineerd
met het feestpro-
gramma bij gelegen-
heid van het 45-jarig
bestaan van de ju-
melage Beek-Gundel-
fingen a.d. Donau (D).
Behalve een 
programma voor 
genodigden, zal er
ook voor publiek een
hoop te beleven zijn. Over de precieze
invulling van het programma volgt te zij-
ner tijd meer informatie.

Over Nachtwacht 
‘De Baeker Kleppermen’

In 1989 hebben we in Beek opgericht
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
met als doel de traditie van de histori-
sche dorpsnachtwacht in herinnering te
houden. Dit gebeurde in navolging van

de oprichting van Die Gundelfinger
Nachtwächter in onze partnergemeente
Stadt Gundelfingen a.d. Donau in
Duitsland. 
In 1990 zijn we als groepering opgeno-
men in de Europäische Nachtwächter-
und Türmerzunft, het genootschap van

nachtwachters en torenblazers met le-
den in negen Europese landen.
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
zijn de enige groepering uit de Benelux,
die aangesloten is bij genoemde Zunft.

Over het Europees Treffen van
Nachtwachters en Torenblazers

Jaarlijks treffen zich de leden van de
Zunft tijdens het Hemelvaartweekend in
één van de plaatsen, waar een lid woon-

achtig is en dat was vorig jaar in Weiden
(D.). Na het aanstaande Europees
Treffen in 2014 in Zons bij Keulen zal in
2015 het Treffen georganiseerd worden
in Beek door Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’. 
De Zunft leden uit negen Europese lan-
den ontmoeten elkaar jaarlijks met he-
melvaart om van gedachten te wisselen
en de traditie in stand te houden als een
cultureel erfgoed. 

Het organiseren van een dergelijk
Treffen, waaraan doorgaans meer dan
100 nachtwachters en torenblazers en
bovendien ca. 60 begeleiders deelne-
men is een hele opgave. 
De gemeente Beek heeft inmiddels een
substantieel garantiesubsidie hiervoor
toegekend. Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ zijn al enige tijd doende
om middels extra optredens en fond-
senwerving het financiële plaatje zoveel
als mogelijk ‘rond’ te krijgen.  

Van 14 tot en met 17 mei 2015 is de gemeente Beek de gastgemeente
voor een zeer bijzonder evenement, namelijk het Europees Treffen van
Nachtwachters en Torenblazers. Dit is een evenement dat jaarlijks meer
dan 100 Nachtwachters en Torenblazers uit geheel Europa trekt. 

Beek gastgemeente Europees treffen
Nachtwachters en Torenblazers in 2015

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr. 10 (juni/juli) 1984

….. Ook nu weer een gouden vereniging in Beek, en wel de
hengelsportvereniging  “De Zonnebaars”. In 1934 werd in
café Jan Maassen op de Rijksweg de eerste hengel uit-
gegooid bii de oprichting.

….. Jammer dat men steeds aangewezen was op Maas en
Kanaal. Een eigen vijver  heeft er in Beek nog niet 
ingezeten.

….. Theo van Winkel heeft zijn vaardige pen en potlood deze
keer gewijd aan het gemeenschapshuis, oftewel
“Het Patronaat”  van Neerbeek.  Zoals gewend een mooi
en duidelijk verhaal.

….. In september is het veertig jaar geleden dat onze 
gemeente bevrijd  werd. Er zullen
dan herdenkingsfeesten gehouden
worden. Ook de heemkunde wil
hieraan deelnemen met een 
tentoonstelling. Zij die nog spullen
en materialen voor de tentoon-
stelling hebben kunnen contact
opnemen met Paul Mennens. Hij
woont nog in de Gerbergastraat.

….. Show-drumband “Irene” viert het
30-jarig bestaan. Natuurlijk met de
nodige festiviteiten o.a. receptie, 
optreden van korpsen uit Brabant en
Limburg, Beierse avond, etc....

….. Bij  huize Franciscus is er weer een
kelder-zoldermarkt. In principe kan
alles te koop aangeboden worden. Dan wel op zaterdag
14 juli van 10.00 tot 17.00 uur.

….. De “zwerfkei” uit Neerbeek is 
verdwenen. Op de hoek Laurentius-straat en
Fattenbergstraat lag deze enorme beul die miljoenen
jaren geleden waarschijnlijk uit de Ardennen met de Maas
verder is 
getransporteerd. Voor veel
kinderen een gewild 
speelobject.
Maar de kei is verdwenen.
En hij was toch niet achter
op de fiets mee te nemen.
Bij navraag bleek dat de
plantsoenendienst hem naar
hei stort heeft afgevoerd
omdat hij de stempel 
“hinderlijk” had gekregen.
Ja.. ja... Hou Beek Landelijkl!

….. Toch ook weer goed nieuws.
Er is een nieuw wegkruis 
geplaatst aan de hoek
Quattelderweg en
Maastrichterweg in het
Neerbekerveld.

….. En er staat weer een feest
op stapel. Caesar handbal
viert straks 40 jaar zwoegen.
Maar daar komen we nog op
terug.

….. Het gemeentenieuws gaat uitgebreid in op huursubsidie
en huurgewenning,

….. De raad neemt de suggesties van het college betreffende
de reconstructie van Hobbelrade niet over.

….. Disteleerderij Smeets-Romans wordt aangekocht. 
Het bedrijf zal naar Roosendaal verhuizen.

….. Het ESK krijgt 10.000 gulden subsidie voor het 
organiseren van de bevrijdingsfeesten.

….. De politierapporten laten ook toen de “alledaagse” over-
tredingen zien. Geen rijbewijs, geen belastingbetaling,
dronken achter het stuur en dientengevolge aanrijdingen
met lichamelijk letsel.
Winkeldiefstallen bij de vleet, voornamelijk in de Miro.
Iets aparts waren de “benzine-tappers”. 

Op de parkeerplaats van de luchthaven Beek waren een
drietal personen bezig met slang en jerry-can de gestalde
autó's te ontdoen van de aanwezige benzine uit de tank.
Alles werd in beslag genomen.
Dus let goed op.....Dop erop!!

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV   |   tel. 06 - 18 09 42 78    |   www.zorggroep-beek.nl
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Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

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

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

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

Even ementenrooster
2014 - 2015

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

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

19 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
26 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 juni Likkepot Trip, wandeltocht ± 7 km in Genhout en omg. met onderweg heerlijke versnaperingen

Kaarten 10,- (te koop vanaf 6 maart t/m 19 mei via verkoopadressen)
Starten van 11.00 tot 13.00 uur vanaf het Jean Nijsten Sportpark Org. in handen van GSV'28

22 juni Jaarlijkse straatrommelmarkt in de Mergelakker in Spaubeek 
29  juni Jaarlijkse straatkermis in de straten Keulsteeg en Hofstraat, Neerbeek  van 13.30 - 18.00uur 
6 juli Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
3 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel
11 t/m15 aug. Kindervakantiewerk Beek. Het thema van dit jaar is Tirol! 
15 augustus 4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
23 augustus Zomerlichtfestival 
24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
24 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie,  Hobbelrade 68, Spaubeek
31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt
31 augustus Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij Sjpaubik
7 september Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen; in en rondom het MFC in 

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

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

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

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

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

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

9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum    
16 november Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur   
20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
14 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

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

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

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

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

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

Zelf kaarten ontwerpen?
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Gemeente Beek 
Special

Op woensdag 19 maart hebben de inwoners van Beek de nieuwe gemeenteraad gekozen.  
De opkomst in Beek was met 60,52 procent iets hoger dan vier jaar geleden. De politieke partijen 
Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) en Progressief Beek (PB) hebben 
inmiddels overeenstemming bereikt over voortzetting van de samenwerking in een coalitie. 
De hoofdlijnen van het beleid zijn vervat in het akkoord Sociaal verder.

Thijs van Es, Maurice Wierikx en nieuwkomer Peter Hovens 
zijn benoemd tot wethouders. Samen met burgemeester Ralf 
Krewinkel vormen zij het college van B en W dat het dagelijks 
bestuur van de gemeente voor z’n rekening neemt.
In deze bewonerskrant stellen we het nieuwe gemeentebe-
stuur aan u voor. In de vorm van portretjes van alle zeventien 

raadsleden en interviews met de burgemeester en de wethou-
ders over de koers die ze de komende vier jaar willen uitzetten. 
Maar ook de hoofdlijnen van het coalitieakkoord en de zetel-
verdeling.

Ook de komende vier jaar wil Beek opereren als een  
ondernemende, veelzijdige en vitale gemeente.  
Voorwaarde is wel dat het huishoudboekje sluitend blijft.

Dat is de hoofddoelstelling van de coalitie van Burger Belan-
gen Beek-Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) en Progressief 
Beek voor de raadsperiode van 2014 tot 2018. Dat blijkt uit het 
coalitieakkoord Sociaal Verder. Grootste uitdaging voor Beek 
is volgens dat coalitieakkoord de uitvoering van de Wmo, de 
Jeugdwet en de Participatiewet. Die uitvoering komt in handen 
van de gemeente. Beek heeft zich voorgenomen op die nieuwe 
werkterreinen maatwerk te leveren, zodat niemand in de kou 
komt te staan. 
Op dit moment wordt bekeken hoe die nieuwe taken het beste 
kunnen worden uitgevoerd. Duidelijk is in elk geval dat er een 
aanpassing van het ambtenarenapparaat nodig is om die zorg-

taken voor ouderen,chronisch zieken, mensen met een  
beperking en jongeren snel, zorgvuldig en zonder barrières 
te kunnen uitvoeren.
Voor de uitvoering van de zorgtaken komt een plan van  
aanpak, dat in samenspraak met de gemeenteraad, cliënten-
organisaties en het maatschappelijk middenveld wordt 
vastgesteld.
De focus in Beek wordt nadrukkelijk gericht op de wijken. 
Samen met de inwoners worden dorpsvisies voor Spaubeek, 
Neerbeek en Genhout gemaakt.

In het coalitieakkoord staat verder een reeks doelstellingen 
over nieuwe vormen van onderhoud van de openbare ruimte, 
onderwijs en de woningmarkt.

Het nieuwe gemeente-
bestuur van Beek

Sluitend huishoudboekje uitgangspunt 

Beek wil ondernemend veelzijdig en vitaal blijven

32 Het nieuwe gemeentebestuur van Beek
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Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Beek wordt gevormd door burgemeester 
Ralf Krewinkel en de wethouders Thijs van Es, Maurice 
Wierikx (beiden BBB-NDB) en Peter Hovens (Progres-
sief Beek). Van Es en Wierikx maakten ook in de vorige 
raadsperiode al deel uit van het college. Het college wordt 
ondersteund door gemeentesecretaris Ron de Louw.

De inwoners van Beek hebben op woensdag 19 maart zeven-
tien gemeenteraadsleden gekozen. Zij vertegenwoordigen 
de burgers in het gemeentebestuur tot 2018 en bepalen het 
beleid op hoofdlijnen. Burgemeester en wethouders zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid.

De raad kent de volgende samenstelling: BBB-NDB  
(6 zetels), CDA (4 zetels), Progressief Beek (4 zetels),  
VVD (1 zetel) en Senioren Belang Beek (2 zetels).

De gemeenteraad 2014-2018

Het college van  
burgemeester en  
wethouders 2014-2018
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‘Moeilijke tijden met  
extra taken maar ook  
nieuwe uitdagingen’

benadrukt Krewinkel. Hij is de provincie en de gedeputeerde 
Beurskens dankbaar voor hun besluit.

De burgemeester van Beek is van het type doener. Hij wil zelf 
de handen uit de mouwen steken. Hij is in zijn nopjes met de 
lange lijst onderwerpen van zijn portefeuille Veiligheid, Econo-
mie en Communicatie. Als het om die veiligheid gaat krijgt het 
toezicht  in het centrum van Beek tijdens de uitgaansuren in 
de weekeinden trouwens een permanent karakter. Het is de 
bedoeling dat de twee buitengewone opsporingsambtenaren 
die toezicht houden op het uitgaansklimaat in Beek voor de 
komende vier jaar structureel worden ingezet.

Krewinkel hoopt dat het nog prille economische herstel 
doorzet. ,,Ik hoor in gesprekken met ondernemers ook weer 
vertrouwen doorklinken. Dat betekent minder mensen in de 
bijstand en extra kansen op nieuwe bedrijfsvestigingen.  
In een gemeente waar de bouwkranen ook de komende jaren  
de horizon domineren. Van de luchthaven en Sportlandgoed  
De Haamen tot aan de Keutelbeek en Makado. Ik hoop ook  
op een nieuwe visie over de regionale samenwerking in de 
Westelijke Mijnstreek. Met als centrale thema de logistiek  
in de meest brede zin van het woord. Met onze geweldige  
infrastructuur, inclusief luchtverkeer, kunnen we ook daarin 
een spilfunctie vervullen”, benadrukt de burgemeester.

Hij heeft het over nieuwe uitdagingen en kansen die wachten. 
De profilering van Beek als gemeente die ook een mooi recre-
atief aanbod heeft bijvoorbeeld. Voor een lekker dagje uit. Met 
een bezoek aan het oorlogsmuseum, waar een uitbreiding op 
stapel staat. Of de bezichtiging van de Sint Hubertusmolen en 
na een wandeling in het buitengebied gewoon even genieten 
in de Oude Pastorie in combinatie met een middagje winkelen. 
,,Toerisme is niet echt een aandachtspunt, heette het enkele 
jaren geleden nog in Beek. Maar het decor is veranderd en veel 
aantrekkelijker geworden”, benadrukt de burgemeester.

Ruim drie jaar is Krewinkel nu aan de slag in Beek. Zijn ver-
wachting voor de nieuwe raadsperiode? ,,Het wordt moeilijk 
met de extra zorgtaken die op de gemeente afkomen. Taken 
die ook een aanpassing van de ambtelijke organisatie vergen. 
Maar er wachten ook volop kansen. Door de politiek/bestuur-
lijke stabiliteit in Beek hebben we een voorsprong. We kunnen 
ons focussen op die kansen en hoeven niet bezig te zijn met 
gedoe en gekrakeel.  Zo kijken we uit naar de uitspraak van de 
Raad van State over Makado. De gemeente is er klaar voor. Als 
die uitspraak positief is, kunnen we meteen aan de gang met 
die uitbreiding.”

En dan is er natuurlijk de nieuwe start van Maastricht Aachen 
Airport. Als het aan Krewinkel ligt, wordt de luchthaven veel 
nadrukkelijker van en voor de mensen. Met de organisatie 
van open dagen, popconcerten, vergaderfaciliteiten en een 
fatsoenlijk spottersplatform. Een nieuwe passagiersterminal 
en extra perspectief voor ondernemers op het bedrijventer-
rein rond de luchthaven liggen in het verschiet. ,,Een andere 
luchthaven. Dichtbij de mensen. Dat is waar we heen willen. 
Met de gemeente als initiator, medeorganisator en klankbord”, 

Burgemeester Ralf Krewinkel over nieuwe raadsperiode

Burgemeester Ralf Krewinkel voelt zich thuis in Beek. En hij krijgt veel waardering voor zijn  
aanpak.Van Beek als evenementengemeente en de uitbreiding van Makado tot de lobby voor  
het behoud van Maastricht Aachen Airport en de campagne om Beek te verlossen van teveel  
bescheidenheid. Inderdaad een burgemeester die Beek laat beleven. 

Het nieuwe gemeentebestuur van BeekHet nieuwe gemeentebestuur van Beek
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‘Ik zal alles doen  
wat ik kan’ 

Van Es heeft het al vaker gezegd, maar hij wil het opnieuw 
benadrukken. Centrale motto bij de uitvoering van de zorgta-
ken is samenwerking. ,,Samen met cliënten, zorgorganisaties, 
de professionals en alle fracties in de raad. Met wijkteams, de 
verpleegkundige en de huisarts die de gemeente helpen met 
het bepalen van de juiste zorg. Laagdrempelig. Tijdens ge-
sprekken aan de keukentafel. Gesprekken die moeten leiden 
tot één hulpplan en één regisseur per gezin”.

De Jeugdzorg en de hulp voor mensen aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt moeten in elk geval regionaal worden uitge-
voerd, oordeelt Van Es. ,,De arbeidsmarkt houdt niet op bij de 
gemeentegrens van Beek. Ik proef in de Westelijke Mijnstreek 
een hernieuwde wil om dat gezamenlijk aan te pakken. En de 
uitvoering van de Jeugdzorg  wordt voor een deel op Zuid-
Limburgse schaal georganiseerd.”

Hij benadrukt dat de uitvoering van de zorgtaken alleen maar 
kan slagen, als wijkvoorzieningen zoals onderwijs, de biblio-
theek, buitenschoolse opvang en het verenigingsleven op  
peil blijven. ,,Die zorg zit dadelijk ook geworteld in de wijk.  
Dat vormt één totaalpakket”.

Van Es hoopt dat hij de ruimte krijgt om van 2015 een over-
gangsjaar te maken. Om de eerste stappen te kunnen zetten 
en niet meteen alles overhoop te gooien. ,,Niemand weet nog 
hoe de wetgeving er precies komt uit te zien en hoeveel geld 
we exact krijgen van het Rijk. Maar waar de mensen in Beek 
absoluut niet bang voor hoeven te zijn, is dat ze in de kou 
komen te staan.”

Zoals het er nu naar uitziet, moet Beek op 1 januari 2015 die 
taak van het Rijk overnemen met een bezuiniging die moge-
lijk oploopt tot 40 procent. ,,Er rust een enorme last op mijn 
schouders. Zorg moet gebaseerd zijn op menselijke maatsta-
ven. Ook al hangt daar een prijskaartje aan. Dat zij dan maar 
zo”, zo benadrukt wethouder Thijs van Es.

Van Es toont zich bevlogen en soms zelfs emotioneel als het 
over die nieuwe zorgtaak van de gemeente gaat. Hij ervaart 
inmiddels de onrust en angst onder de bevolking. De moeder 
die zich afvraagt of haar zoon met die verstandelijke beperking 
nog wel vervoer behoudt naar z’n aangepast werk. En die licha-
melijk gehandicapte vrouw die zich zorgen maakt, of ze nog 
wel naar de cursus mag, waar ze weer leert fietsen.
Van Es: ,,We kunnen geen wonderen verrichten. Maar we 
mogen ook niet oordelen op basis van kille cijfers. Achter de 
cijfers gaan mensen en hun verhalen schuil. Die wil ik leren 
kennen. Daarom zal ik de komende maanden weinig meer in 
het gemeentehuis zijn. We moeten de straat op. Vertrouwen 
wekken. Het juiste verhaal vertellen en luisteren naar de  
verhalen van de mensen.”
 
Maar de eerste opgave waar Van Es voor staat, is het overbren-
gen van de centrale boodschap dat niet meer alles kan. Dat 
hulp niet meer vanzelfsprekend is. ,,We moeten flink snijden. 
Vooral in de huishoudelijke hulp. Daar moeten we begrip voor 
zien te kweken en tegelijkertijd naar oplossingen zoeken. Fami-
lie, mantelzorg, een extra eigen bijdrage als dat kan. Beek heeft 
het voordeel van sportzorgprogramma’s op Sportlandgoed De 
Haamen. In samenwerking met de zorgaanbieders gaan we die 
verder verbreden waarmee we een alternatief voor de dagbe-
steding kunnen bieden.”

Wethouder Thijs van Es (Sociale zekerheid,  
Welzijn en Zorg) over nieuwe zorgtaken gemeente

Hij beschouwt het als de zwaarste en meest uitdagende klus uit zijn politiek/bestuurlijke loopbaan. 
De overheveling van de Jeugdzorg, de zorg voor chronisch zieken en mensen met een beperking  
die thuis wonen (Wmo) en de zorg voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar  
de gemeente. Die zorg kost momenteel zo’n tien miljoen euro per jaar. Ongeveer 2500 inwoners 
maken er gebruik van.

35
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‘Geen enkele reden voor 
paniek over financiën’

nieuwe ontwikkelingen voor de bevolking mogelijk blijft maken.”
Ook als het om de woningmarkt in Beek gaat, toont de ge-
meente nieuwe initiatieven. Zo komt er een haalbaarheidson-
derzoek naar een eigen woonbedrijf om de doorstroming in de 
huursector nieuwe impulsen te geven. Veel signalen wijzen erop 
dat er een gebrek aan huurwoningen in het middensegment 
is. Wierikx: ,We gaan dat inventariseren en bekijken dan of we 
met zo’n woonbedrijf eventueel zelf projecten op de rails gaan 
zetten”. De startersleningen blijven behouden en duurzaam-
heidsleningen kunnen straks ook door huurders, verhuurders en 
wellicht ook bedrijven worden aangevraagd. 

Beek etaleert zich al nadrukkelijk als sportgemeente. Dat moet 
de komende jaren nog meer glans krijgen onder het motto Een 
leven lang sporten. ,,We gaan ervoor zorgen dat voor iedereen in 
elke levensfase een sportaanbod binnen handbereik is. Op dat 
terrein zijn er al veel initiatieven op scholen, maar we gaan dat 
breder trekken. We willen bijvoorbeeld ook de verenigingen daar 
een grotere rol in geven. Sporten op zich is geen doel, maar het 
is wel een middel om de volksgezondheid te bevorderen en 
door een collectieve aanpak mogelijk ook nog kosten  
te besparen”, zegt Wierikx.

En uitaard krijgt Sportlandgoed De Haamen gestalte. Niet 
alleen met de verdere ontwikkeling van de nieuwe accommoda-
ties, maar ook met nieuwe sportzorgarrangementen, faciliteiten 
voor individuele sporters, de uitbouw van het kenniscentrum 
voor gehandicaptensport en uitbreiding van talentontwikkeling. 
Wierikx: ,,De innovatieve ontwikkeling van de Haamen als sport-
landgoed voor lokale verenigingen in combinatie met een breed 
scala van andere doelgroepen, staat in veel gemeenten  
in Nederland en België in de belangstelling.” 

,,Er is geen reden voor paniek. Wél reden voor aandacht. Beek 
is financieel gezond, maar door gewijzigde regelgeving van 
Den Haag krijgen we weinig of geen rendement meer van ons 
vermogen op de bank en  kunnen we dat geld ook nog maar 
beperkt uitgeven”, benadrukt Wierikx.

Beek heeft ook nog 11 ½ miljoen euro aan Essent-gelden 
belegd. Dat geld komt over zo’n twaalf jaar vrij, maar dan staat 
het Rijk weer klaar om ook dat kapitaal weer te claimen. Om 
bijvoorbeeld met het zogenaamde schatkistbankieren de lan-
delijke begrotingscijfers zo zwart mogelijk te kleuren. ,,Feitelijk 
worden we als braafste jongetje van de klas gestraft voor een 
uitmuntend financieel beleid. We moeten dus creatief omgaan 
met die braafheid.”
De afgelopen jaren betaalde Beek investeringen uit spaarte-
goeden. Door de regelgeving van het Rijk wordt dat moeilijker. 
Het college van B en W wil wél blijven investeren. Zodat wonen, 
werken en leven in Beek voor de inwoners van topniveau blijft. 
,,Dat maakt een kentering in het financiële beleid noodzakelijk. 
We gaan lenen op de kapitaalmarkt. De rente die we moeten 
betalen, is lager dan het rendement van de Essent-gelden. 
De aflossing van die leningen betalen we op het moment dat 
het belegde Essent-kapitaal vrijkomt,” zo legt Wierikx uit. 
,,Zo stellen we veilig dat het spaarpotje dat door inwoners van 
Beek is opgebouwd ook ten goede komt aan voorzieningen 
voor de inwoners.”

Beek gaat dus niet avonturieren en risicovol op de pof leven? 
Wierikx: ,,Absoluut niet. Nader onderzoek moet nog uitwijzen, 
hoeveel geld er de komende jaren nodig is en wat we als rente-
lasten kunnen dragen. Maar uitgangspunt is dat Beek ook de 
komende jaren een solide, financiële koers blijft varen én mooie 

Wethouder Maurice Wierikx (Financiën, Wonen en Sport)

De inwoners van Beek hoeven zich geen zorgen te maken over forse stijgingen van de belasting-
druk. Het huishoudboekje van de gemeente blijft ook de komende jaren solide en in balans. Dat be-
nadrukt wethouder Maurice Wierikx die met veel elan bezig is om zijn succesvolle financiële beleid 
van de afgelopen jaren ook in deze raadsperiode gestalte te geven. Net zo solide maar toch anders.
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‘Graag Beekenaar met  
de Beekenaren zijn’

dat moeten ze zo ook voelen. Dat motiveert en je toont op  
zo’n manier dat je de bevolking echt serieus neemt.
De bevolking van Beek geeft nu een cijfer van 7,3 voor de wijze 
waarop ze zich gewaardeerd voelen als wijkbewoner. Landelijk 
is het hoogste cijfer 7,5. Dat cijfer wil ik ook graag halen bij het 
volgende onderzoek”, benadrukt Hovens.

Hovens is trouwens onder de indruk van de vele initiatieven 
in Beek op het terrein van de openbare ruimte en verkeer. De 
Keutelbeek en de reconstructie van de Oude Rijksweg zijn 
enkele voorbeelden die hij noemt.  ,,Ik zou daar in het vervolg 
graag nog iets aan toevoegen. Het element van duurzaamheid. 
Gewoon bij elk besluit van het college van B en W kort melding 
maken in hoeverre we duurzaamheid hebben kunnen laten 
meewegen.”

De definitie van een goed wethouder? Dat is volgens Peter Ho-
vens een bestuurder die steeds weer zelf voelt en proeft wat 
er in de samenleving gaande is. ,,Niet door over- maar met de 
mensen te praten. Elkaar bij de hand nemen. Elkaar versterken 
en samen de klussen klaren die op ons wachten. Dat is wat de 
inwoners van mij kunnen en mogen verwachten.”     
   

Wethouder zijn van, voor, tussen en bij de mensen. Zo wil  
Peter Hovens zich de komende vier jaar in Beek etaleren.  
,,Een prachtige gemeente. Met een bijna stedelijke allure als 
het gaat om het centrum en de bedrijvigheid. En dat in combi-
natie met een geweldige landelijke sfeer. Echt heel bijzonder”.

Hovens was eerder wethouder in Schinnen en is jarenlang 
bestuurlijk actief geweest binnen de Limburgse PvdA. Hij was 
helemaal niet bezig met een hernieuwd wethouderschap. Hij 
zei ook niet direct ja toen hij benaderd werd voor Beek. Hovens 
had twee soortgelijke aanbiedingen van partijen in andere ge-
meenten op zak. ,,Maar ik heb uiteindelijk niet lang hoeven na 
te denken. Ik heb een goed gevoel bij Beek. De klik is er. Beek 
is stabiel, financieel gezond en heeft een bruisende gemeen-
schap. Bovendien ken ik de overige leden van het college van 
B en W goed.”

Hovens heeft zich voorgenomen niet vanuit het gemeentehuis 
te opereren als wethouder. ,,Ik wil zien, proeven en voelen 
wat er leeft onder de mensen. De wijsheid en de kennis ligt 
op straat. Bij de mensen. Daar kunnen wij van leren en niet 
andersom. Ja, ik wil Beek beleven en ik sleep de ambtenaren 
wel met me mee.”

Dadendrang  is er van meet af aan bij de nieuwe wethouder. 
Hij kondigt aan dat er binnen een jaar nieuwe visies liggen over 
de toekomst van de kernen Spaubeek, Neerbeek en Genhout. 
,,Die plannen wil ik echt samen met de inwoners gestalte 
geven. Zonder eerst een eigen agenda op te stellen, of een 
startnotitie te laten maken. Ik ga zonder die ballast de kernen 
in om de mensen te vragen wat er leeft, wat er aan schort en 
waar ze zich aan ergeren. De kernen zijn van de inwoners en 

Wethouder Peter Hovens (Kernen en Omgeving)

Hij is de nieuwkomer in het college van B en W. Gelener, maar bereid om, als het even kan,  
naar Beek te verhuizen. Een kwestie van politieke mores. Bestuurders worden geacht in de  
gemeente te wonen, waar ze aan de slag gaan. ,,Waarschijnlijk word je er geen betere wethouder 
door. Maar ik wil graag Beekenaar met de Beekenaren zijn.”

37
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Huub Schoenmakers (50)
fractievoorzitter BBB-NDB, politiefunctionaris (hgj.schoenmakers@home.nl)

,,Er zijn voor de Beekse burgers. Je niet alleen tonen in de aanloop naar de verkiezingen, maar 
elke dag open staan voor opmerkingen van de bevolking over de leef- en woonomgeving. De 
dagelijkse dingen waar de inwoners mee geconfronteerd worden. De mensen serieus nemen 
dus. Daarom hebben we wijkcontactpersonen en organiseren we inloopuren. Zo wil ik ook mijn 
derde periode in de raad als fractievoorzitter functioneren. Dicht bij de inwoners. In prima samen-
werking met de rest van de gemeenteraad. Uiteraard kietelen we elkaar, maar het belang van de 
burgers staat altijd voorop. En je merkt dat dat gewaardeerd wordt.
Het behoud van het onderwijsaanbod in Beek, de zorg voor een goed functionerend verenigingsleven, de extra zorgtaken die 
op ons afkomen en het versterken van de band van onze jongeren met Beek, zijn belangrijke doelstellingen in de komende 
jaren. Net als een prima vestigingsklimaat voor ondernemers. Als we daarin slagen kunnen we ons in Beek nog nadrukkelijker 
onderscheiden als belevende en ondernemende gemeente waar het ook nog eens fantastisch wonen is”.

 

Miranda van Reenen (48)
BBB-NDB, UWV-adviseur (aurynde@hotmail.com)

,,Natuurlijk is het opmerkelijk dat ik de enige vrouw in de gemeenteraad van Beek ben. Maar ik  
lig er niet wakker van. Ik sta mijn mannetje.. Voordeel van veel vrouwen is, dat ze zich minder 
door emoties laten leiden en ook niet zo van polarisatie houden, maar nuchter en strategisch 
blijven als de vlam in de pan slaat. Gelukkig gaat het in Beek vrijwel altijd om de inhoud.
Ik begin aan mijn derde raadsperiode en vind het nog steeds reuze interessant om bestuurlijk  
actief te zijn. En de Beekse gemeenschap blijft fascineren door de wijze waarop alles met ieder-
een verbonden is. Als de draden van een weefgetouw. Iedereen staat voor elkaar klaar.  
De sociale samenhang in Beek is groot en dat moeten we blijven koesteren. De nieuwe zorgtaken die op de gemeente  
afkomen, vormen de grootste uitdaging in de komende jaren. Ook financieel. Die zorgtaken krijgen we opgelegd, maar 
moeten we met minder geld uitvoeren.
Ik voel me trouwens prima thuis als vertegenwoordiger van een lokale partij. Je hebt het grote voordeel dat je niet gehinderd 
wordt door standpunten van de landelijke politiek, die soms haaks staan op de belangen van je plaatselijke achterban.  
Ik kan me helemaal focussen op de inwoners van Beek.”

Ger Hurenkamp (65)
BBB-NDB, gepensioneerd (g.hurenkamp@telfortglasvezel.nl) 

,,Dit wordt mijn vierde periode als raadslid. Ik beschouw het raadslidmaatschap vooral als  
ombudswerk en natuurlijk als middel om de belangen van alle inwoners van Beek te behartigen. 
Mijn belangrijkste doelgroepen zijn ouderen en gehandicapten. Je merkt dat die mensen erg veel 
behoefte aan persoonlijke begeleiding hebben. Ze klappen dicht als ze met een vreemde hulpver-
lener worden geconfronteerd. Als ze die al weten te vinden. Het ouderenbeleid in Beek is overi-
gens best in orde. De problemen doemen pas op, als er een beroep moet worden gedaan op de 
instanties. De overheveling van de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking kan 

dan ook alleen maar slagen als de gemeente kiest voor een laagdrempelige en persoonlijke benadering. Daarbij moeten we 
de mensen goed voorlichten dat zorg niet meer altijd vanzelfsprekend is. Er zal ook een beroep moeten worden gedaan op 
een stukje zelfredzaamheid van de mensen die daar nog toe in staat zijn. 
Of er voor mij nog een vijfde periode in de raad komt? Ooit moet je het stokje overdragen aan jongeren, maar zeg nooit nooit.”

 

De raadsleden stellen zich voor:

Het nieuwe gemeentebestuur van Beek
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Paul Montulet (61)
BBB-NDB, medewerker regionale afvalinzameling en –verwijdering RWM (p.montulet@home.nl)

,,Ik heb 23 jaar bij de brandweer gewerkt. Veiligheid voor de inwoners van Beek in de meest 
brede zin van het woord is dan ook een van de belangrijkste onderwerpen voor mij als raadslid. 
Daarbij hoort ook verkeersveiligheid en de strijd tegen de criminaliteit. De bouw van de nieuwe 
brandweerkazerne was een van de mooiste hoogtepunten voor mij in de vorige raadsperiode. 
Daarvoor heb ik me altijd sterk gemaakt. 
Het raadslidmaatschap betekent voor mij ook dat je inwoners met kleine en grote problemen 
bijstaat. Als een Beekenaar met een vraag bij me aanklopt, help ik. Dat zit op de een of andere 
manier bij mij in de genen. De mensen weten dat ook, want je wordt van alle kanten aangesproken. Dat ervaar ik niet als een 
last, maar eerder als een voorrecht.
Er gebeurt veel in Beek. En het doet me goed dat al die mooie resultaten het gevolg zijn van goed samenspel. Niet alleen in 
de gemeenteraad, maar ook in de Beekse gemeenschap. Dit jaar start nog de uitbreiding van de Makado. Geweldig dat Beek 
ook als winkelcentrum een steeds belangrijkere rol vervult.”

Danny Hendrix (43)
BBB-NDB, operations/contractmanager (danny.hendrix@nl.dsv.com)

,,Beek moet zich de komende jaren verder profileren als economische- en logistieke hotspot.  
Met ruimte voor een verdere uitbouw en borging van Beek als evenementengemeente. Ralf  
Krewinkel past als burgemeester prima in dat plaatje door stelselmatig te verkondigen dat Beek 
een gemeente met veel potentie is. Nu er ook nog helderheid is over de toekomst van de lucht-
haven Maastricht Aachen Airport wordt het tijd voor een brede lobby. Onze luchthaven moet 
door heel Limburg omarmd worden.  En het wordt tijd om onze optimale infrastructuur te verzil-
veren. Op het bedrijventerrein bij de luchthaven is bijvoorbeeld nog volop ruimte  Daarom moeten 
we nadrukkelijker een rol opeisen in het economisch ontwikkelingsprogramma (LED) van de provincie. Dat mag best met  
een brok opportunisme gepaard gaan. We hebben gewoon veel in huis in Beek en dat mogen en moeten we laten zien. Voeg 
daarbij de prima dienstverlening die de gemeente aan haar inwoners biedt en het is duidelijk, dat Beek een onderscheidende 
gemeenten is met geweldige kansen. Vooral ook omdat we een sterke financiële positie hebben en veel bestuurskracht  
tonen. We concentreren ons op de inhoud en zoeken de samenwerking. Ook dat maakt van Beek een fantastische partner 
voor ondernemers en voor mensen die op zoek zijn naar een mooie woonplaats.”

Ben Derks (65)
BBB-NDB, gepensioneerd (bhderks@home.nl) 

,,Ik heb 37 jaar als gemeenteambtenaar gewerkt. Als raadslid wil ik mijn kennis van het sociale 
werkveld en de wetgeving op dat terrein gebruiken om de inwoners bij te staan. Vooral in het 
sociale domein komt het nog te vaak voor dat mensen van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd. De overheveling van de jeugdzorg, zorg voor ouderen en mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt naar de gemeente mag er niet toe leiden dat inwoners aan de kant worden gescho-
ven, of in de kou komen te staan. Aan de andere kant moeten we ook helder zijn. De gemeente 
kan niet voor alles opdraaien. De inwoners moeten zichzelf ook afvragen wat ze met behulp van 

familie en vrienden ook zelf nog kunnen regelen.
We kunnen overigens trots zijn op de financiële positie van Beek. We behoren tot de rijkste gemeenten van Nederland.  
We hebben de belastingen kunnen verlagen en gaan ervoor om ook de komende periode de lastendruk, met uitzondering  
van een eventuele inflatiecorrectie, niet te verhogen.”
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Ralph Diederen (23)
fractievoorzitter CDA, student Nederlands Recht/onderzoekassistent Maastricht European 
Private Law Institute (r_diederen@live.nl) 

,,Ik was de vorige raadsperiode een van de jongste raadsleden van Limburg. De aandacht die dat 
opleverde, heb ik niet als een last ervaren. Dat heeft me juist de kans geboden ook andere jon-
geren te motiveren voor de politiek. Ik had me voorgenomen ook de bureaucratie in de gemeente 
te verminderen. Op dat terrein valt er nog steeds winst te boeken. Voor de komende vier jaar heb 
ik mezelf drie concrete doelen gesteld. De samenwerking tussen de gemeenten in de Westelijke 
Mijnstreek moet beter. We moeten de regelzucht op de bouwmarkt terugdringen. Meer ruimte en 
mogelijkheden bieden voor particuliere bouw, maar bijvoorbeeld ook starters. Dat beleid op de woningmarkt moet flexibeler. 
En de nieuwe zorgtaak van de gemeente moet op wijkniveau plaats vinden. Herkenbaar en dicht bij de mensen. En laat ons 
dat vooral combineren met leefbaarheid en economie in de kernen.
En natuurlijk moet Beek zich blijven positioneren als een bedrijvige gemeente met een optimale infrastructuur. We hebben  
op dat terrein enorme kansen, maar dat besef is nog onvoldoende geworteld. Beek als evenementengemeente? Prima.  
Maar belangrijkste voorwaarde is dat er in Beek zelf ook draagvlak is voor nieuwe evenementen.”

Geert Ghijsen (59)
CDA, WAO-er (geertghijsen@zonnet.nl)

,,Politiek is voor mij met de mensen bezig zijn. Elke dag weer. Als raadslid ben je veelal met 
kleine problemen bezig, die voor de inwoners echter van wezenlijk- en vaak groot belang zijn. 
Het onderhoud van de straat, de verkeersveiligheid, het groen. In Beek zijn de lijnen kort. Dat 
betekent dat je die problemen als raadslid snel kunt aankaarten en oplossen. Het is de mooiste 
beloning voor een raadslid als de inwoners je laten weten dat ze tevreden zijn met je inbreng. 
Ook na drie raadsperiodes.
Mijn grootste zorg voor de komende vier jaar is het huishoudboekje van de gemeente. We geven 
ons geld te snel en aan de verkeerde dingen uit. Aan Sportlandgoed De Haamen bijvoorbeeld. Ben op dat terrein wat zuiniger 
en reserveer meer geld voor de extra zorgtaken die we moeten gaan uitvoeren. Zorg ook voor slimme oplossingen om die 
zorg mogelijk te maken. De mantelzorg voor senioren bijvoorbeeld. Die kun je een mooie stimulans geven door soepel om te 
gaan met bijvoorbeeld aanvragen voor verbouwingen van boerderijen in de afzonderlijke kernen van Beek. Kunnen ouderen 
met alle voorzieningen gewoon zelfstandig bij de kinderen blijven wonen.”

Rob Schwillens (55)
CDA, regiomanager UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg (rob.schwillens@telfortglasvezel.nl) 

,,Als raadslid kun je het verschil maken. Niet op afstand zeuren vanuit de luie stoel, maar ont-
wikkelingen proberen te beïnvloeden ten behoeve van de gemeenschap. Zelf de handen uit de 
mouwen steken. Dat is voor mij de essentie van het raadslidmaatschap. Ook na elf jaar in de  
raad blijft het fascinerend om mee te beslissen over zo’n breed spectrum aan onderwerpen.
De leefbaarheid in de kernen is voor mij het allerbelangrijkste onderwerp in de komende jaren. 
Die moet beter. Voorzieningen verschralen. De middenstand en de horeca verdwijnen. Gevoelens 
van onveiligheid nemen toe. Al in het begin van de avond verschansen de inwoners zich achter de 

rolluiken. Dat betekent dat we het verenigingsleven nog nadrukkelijker moeten koesteren. Verenigingen groeien immers meer 
en meer uit tot de spil, het trefpunt van de kernen.
De bestuurlijke stabiliteit is een groot goed in Beek. We doen het samen. Dat geeft extra energie. Maar het wordt stilaan  
wel tijd voor een frisse wind in het gemeentebestuur. Als het aan mij ligt, wordt dit de laatste periode als oppositiepartij.” 

Het nieuwe gemeentebestuur van Beek
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Hub Hodzelmans (55)
CDA, hoofd P&O GGD Zuid-Limburg (hub.hodzelmans@gmail.com)

,,Ik ben niet zozeer het raadslid dat zich druk maakt over scheefliggende stoeptegels en overhang-
ende takken. Invloed uitoefenen op maatschappelijke ontwikkelingen ten behoeve van de inwoners 
van Beek is veel meer mijn ding. De hoofdlijnen van beleid. Daar gaan we de komende raadsperi-
ode trouwens nadrukkelijker ons stempel op zetten door vaker met initiatiefvoorstellen te komen.
Als gemeente moeten we ons overigens niet te zeer op de borst kloppen. Ik kies als gemeente-
bestuurder voor wat meer bescheidenheid. Natuurlijk mag je trots zijn op wat we samen in  
collegiaal bestuur bereiken. Maar als het aan mij ligt, laten we de burgers nadrukkelijker een  
oordeel geven in plaats van vaak zelf te roepen hoe goed we zijn.
Beek is een landelijk dorp. Die Beekse maat behoort uitgangspunt van beleid te zijn. Als het wegen- en groenonderhoud op 
niveau is en inwoners en bedrijfsleven goed gefaciliteerd worden, in combinatie met een zo laag mogelijke lastendruk, ben je 
al een heel eind. Daarom mag er van mij gestopt worden met allerlei geldverslindende prestigeprojecten. Zeker met het oog op 
de kostbare extra zorgtaken die op de gemeente afkomen. Die financiën worden dan ook een heel belangrijk thema in Beek.” 

Charles Willems (61)
fractievoorzitter PB, seniordocent Technologie in Zorg en Welzijn (charles.willems@planet.nl)

,,Dit wordt mijn derde periode als raadslid. Ik vind het nog steeds een uitdaging om mee te  
kunnen werken aan een mooie leef- en werkomgeving voor de inwoners van Beek. Ik merk weinig 
van de zogenaamde kloof en het wantrouwen tussen bestuur en de bevolking. Dat wordt te zeer 
uitvergroot in de media. In Beek is de betrokkenheid van de inwoners erg groot. Dat manifesteert 
zich ook in de gemeenschapszin. Onze vrijwilligersavond trekt meer dan 500 mensen. Dat zegt 
heel veel, zo niet alles. Bovendien hebben we in Beek een stabiel bestuurlijk klimaat. 
Ik ben tevreden dat de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek langzaam maar zeker gestalte 
krijgt. De grootste uitdaging wordt de komende jaren de uitvoering van de zorgtaken die de gemeente op haar bordje  
krijgt. Feitelijk een bezuinigingsmaatregel van de landelijke overheid.
In Beek zelf is het zaak de inwoners nu echt te betrekken bij de uitvoering van de plannen. De mensen echt te laten  
participeren. Op dat front kunnen nog wat stapjes gezet worden. We mogen in Beek niemand in de kou laten staan,  
maar tegelijkertijd oppassen dat we financieel wel gezond blijven.”

Herman van Rens (68)
PB, gepensioneerd huisarts/historisch onderzoeker (alvrens@gmail.com) 

,,Ik ben er geweldig trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt in Beek. Voorbeelden? 
Het buitengebied heeft weer allure, het gedenkpark bij de Martinuskerk, de Keutelbeek, het 
levensbomenbos, de oude Pastorie en de fraaie, veilige Rijksweg. Nu wacht de decentralisatie 
van de zorg. Dat biedt eindelijk de mogelijkheid om de blunders waarmee de zorg al bijna een 
kwart eeuw kapot is gemaakt, te herstellen. Door een einde te maken aan de bureaucratie, de 
grootschaligheid en de ambtelijke bemoeizucht van indicatieregeltjes. Gewoon het vertrouwen 
weer teruggeven aan de professionele hulpverlener. Wijkteams met huisartsen en wijkverpleeg-

kundigen die weten wat de mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. Ook door een stuk eigen verantwoordelijkheid en 
eigen arbeidsplezier. Zo komt de kwaliteit van de zorg weer centraal te staan en niet langer de scorelijsten van ambtenaren 
en managers. Aan zo’n zorg wil ik de komende raadsperiode dolgraag mijn bijdrage leveren.
Mijn motivatie voor het raadswerk is zeker ook voor een deel het gevolg van mijn historisch onderzoek naar met name de Jo-
denvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat geeft telkens weer veel energie om anderen te helpen en niemand uit te sluiten.”
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Stan Nijsten (23)
PB, accountmanager communicatiebureau (sml.nijsten@gmail.com)

,,Politiek interesseert me al jaren. Ik was al een tijdje op de achtergrond actief en mocht dit jaar 
lijsttrekker zijn voor Progressief Beek. Met een fantastisch resultaat. Ik kreeg 545 stemmen en de 
partij behaalde vier zetels. Daarmee kunnen we verder bouwen aan de toekomst.
Ik vind het belangrijk om ook andere jongeren bij de politiek te betrekken. Maar daarvoor is het 
wel belangrijk dat we als gemeentebestuur de deuren open zetten. Niet voor de achterkamertjes 
kiezen. Natuurlijk is de raad met serieuze onderwerpen bezig. Maar door de taal te spreken die 
iedereen begrijpt en concrete onderwerpen aan te dragen die ook dicht bij de inwoners staan, ben 
ik ervan overtuigd dat we de (lokale) politiek weer iets van iedereen kunnen maken. Vergeet immers niet dat politiek ook  
met de beurs van elk gezin te maken heeft.
De leefbaarheid in de kernen van Beek wordt de komende jaren een van de belangrijkste onderwerpen. Hoe slagen we erin 
voldoende voorzieningen in die kernen te behouden? Op dat terrein mis ik nog een toekomstbeeld in Beek. Als het aan mij ligt, 
krijgen de inwoners een belangrijke stem in die plannen. Verder is het zaak dat we financieel een gezonde gemeente blijven.” 

Roel Hoogeboom (74)
fractievoorzitter SBB (roelenida@zonnet.nl)

,,Ik vind het nog steeds geweldig om zaken voor elkaar te krijgen. Heb nog lang niet de leeftijd 
om achter de geraniums te gaan zitten. Ik voel ook nog niets van sleet. Vind de politiek nog altijd 
leuk. Ook na 25 jaar. Met onze nieuwe partij hopen we met name meer aandacht te krijgen voor 
de positie van de ouderen in Beek. Voor die doelgroep is er nog heel wat te doen. Ouderen wor-
den nu te weinig gehoord. Voorbeeld? Onder meer onze roep om een eenvoudige jeu de boules 
baan in Neerbeek.
Ik reken erop dat de coalitie deze periode meer oor en oog heeft voor onze voorstellen. Daar 
ontbrak het in de vorige raadsperiode nog al eens aan. Soms had je het gevoel dat je er voor spek en bonen bijzat.
Waar ik me echt zorgen over maak, is de wijze waarop de gemeente met ons geld omspringt. Ik ben bang dat Sportlandgoed 
De Haamen in de huidige opzet een financiële mislukking wordt. Als raadslid ben ik wel trots op de burgerzin in Beek.  
Het gemeenschapsgevoel is in orde. En eerlijk is eerlijk; we hebben ook best goede bestuurders. De komende periode  
kunnen ze bewijzen dat ze ook de gave bezitten om naar de argumenten van de oppositie te luisteren.” 

Dany Pirson  (50)
PB, uitvoerder kabel en telefoniecommunicatie (danypirsonpb@hotmail.com) 

,,Als je iets wil veranderen, moet je bij de bron zijn. In dit geval de gemeenteraad dus. En als ik 
iets doe, wil ik het goed doen. Als nieuwkomer in de gemeenteraad verheug ik me op de uitvoering 
van een reeks chique projecten. Sportlandgoed De Haamen bijvoorbeeld, die de levensgarantie 
betekent voor veel sportverenigingen, omdat nieuwe doelgroepen van de sportaccommodatie 
gebruik gaan maken. Maar ook de Keutelbeek en de Oude Pastorie.
Die dynamiek in Beek is geweldig en moeten we vooral zien vast te houden. Niets doen, betekent 
altijd achteruitgang. Door al die projecten zijn we als gemeente stilaan de grootste werkgever in de 

bouw. Dat is goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de uitstraling van de gemeente. Beek wordt steeds aantrekkelijker. 
Daarbij klopt ons huishoudboekje en zijn al die projecten financieel afgedekt. In Beek zit op alle fronten groei. En we moeten 
vooral doorgaan met investeren. We steken met kop en schouders boven veel andere gemeenten uit. En dat levert uiteindelijk 
ook nieuwe bedrijvigheid en nieuwe inwoners op, die graag in zo’n mooie en dynamische gemeente willen komen wonen.”

Het nieuwe gemeentebestuur van Beek
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Adri Hellenbrand (60)
SBB, WAO-er (adri.hellenbrand@gmail.com)

,,Ook in Beek wordt de groep senioren alsmaar groter. En voor steeds meer ouderen dreigt vereen-
zaming. Ik wil een bijdrage leveren om de senioren nadrukkelijker bij de Beekse gemeenschap te 
betrekken en te voorkomen dat ze alleen maar achter de geraniums zitten. Dat is de belangrijkste 
reden waarom ik mij kandidaat heb gesteld.
Goed seniorenbeleid betekent voor mij dat er in alle kernen aandacht moet worden besteed 
aan de groep ouderen. De nadruk ligt nu soms wat teveel op Beek zelf. Grootste probleem voor 
senioren, maar ook voor mensen met een beperking is, dat ze niet weten waar ze hun problemen 
moeten aankaarten. Bij de uitvoering van de Wmo is dat een van de belangrijkste zaken die de gemeente moet oppakken.  
De zorg in Beek moet makkelijk bereikbaar en laagdrempelig zijn. Bovendien moeten we in Beek goed in kaart brengen  
waar zich problemen voordoen met ouderen en mensen met een beperking.
Het is goed dat Beek politiek en bestuurlijk een stabiel klimaat heeft. Maar het moet geen tamme boel worden. Als het aan mij 
ligt, mogen er best kritische noten gekraakt worden. Zolang het maar om de inhoud gaat en er niet op de man gespeeld wordt.”

Hans Steinhart (70)
fractievoorzitter VVD, gepensioneerd (h.steinhart@planet.nl) 

,,De gemeente Beek is financieel de verkeerde weg ingeslagen. Als het aan mij ligt, zetten we een 
nieuwe koers uit. Om te voorkomen dat de inwoners straks de rekening krijgen gepresenteerd. 
Niet  alle projecten uitvoeren, heroverwegen en dan keuzes maken. Zo had Sportlandgoed De 
Haamen bijvoorbeeld soberder en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Ook de luchthaven 
Maastricht Aachen Airport gaat extra geld kosten. Je kunt niet ongebreideld blijven  doorgaan 
met uitgeven. Daarom moeten we weer terug naar een financieel verantwoorde situatie met 
behoedzame uitgaven. Daarnaast is het belangrijk dat we inzetten op het binnenhalen van extra 

bedrijvigheid. Nu het vliegveld gered is, moet er ook nadrukkelijker gekeken worden naar de kansen van de uitstraling van de 
Chemelot Campus, waar kenniswerkers uit de hele wereld samenkomen. En natuurlijk moeten we aandacht blijven besteden 
aan ons woonklimaat. Als dat echt op orde is, zullen ook meer mensen kiezen voor Beek als woonplaats. Mijn raadslidmaat-
schap is overigens een uit de hand gelopen hobby. Het werk dat eruit voortvloeit wil ik goed, helder en duidelijk doen.  
Trouwens; het is wel een heel mooie en serieuze hobby.”

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert gemiddeld eenmaal per 
maand in de raadszaal van het gemeentehuis. De raads-
commissies vergaderen in de week voorafgaand aan 
de raadsvergadering. Vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies zijn openbaar, net zoals de agenda en 
de vergaderstukken. U bent van harte welkom om deze 
vergaderingen vanaf de publieke tribune bij te wonen. 
Het vergaderschema, agenda en stukken zijn in te 
zien via www.gemeentebeek.nl of met de gratis app 
‘RaadDigitaal+’ (SIM) als u over een iPad beschikt. 

De zetelverdeling

Burger Belangen Beek-Nieuwe 
Democraten Beek (BBB-NDB)

Progressief Beek (PB)  

CDA

VVD

Senioren Belang  
Beek (SBB) 

2

4

6

4

1
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

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

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

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

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

Top
U hebt een geweldige boodschap voor ons; Beek is op veel fronten top.

Onze inwoners zijn bovengemiddeld tevreden over het werk van de gemeente, de 
gemeenteraad en het college van B en W.  Als kiezer en als partner van de gemeente
bent u zelfs de meest tevreden inwoners van heel Nederland. U geeft de gemeente
met een 6,6 en 6,5 een dikke voldoende als kiezer en partner.
Een mooiere pluim is bijna niet denkbaar. Vooral omdat we daarmee samen bewijzen
dat de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek en bestuur, waarvan half Neder-
land de mond vol heeft, in Beek geen onderwerp is.

U hebt die rapportcijfers gegeven in ons tweejaarlijkse klant- en tevredenheidonder-
zoek. De uitkomsten van dat onderzoek zijn recent in zestig gemeenten met elkaar
vergeleken. Daaruit blijkt met name dat de relatie tussen de burgers en de gemeente
Beek hecht is. U geeft een 7,1 voor het functioneren van het gemeentebestuur. Dat
rapportcijfer is ook weggelegd als het gaat om het vertrouwen in het college van 
burgemeester en wethouders.  Beek scoort daarmee het beste van alle gemeenten.
Ook als het gaat om het nakomen van de beloften door B en W en de vertegenwoor-
diging van de inwoners door de gemeenteraad hebben de Beekenaren het hoogste
rapportcijfer gegeven van alle gemeenten. Met onze aandacht en aanpak voor de 
leefbaarheid en de veiligheid in de wijken staan we eveneens met stip op de eerste
plaats. De week van de veiligheid zullen we dus ook continueren.

Ik ben eerlijk; naakte cijfers zeggen niets. Die moet je duiden. Beek onderscheidt zich
al jaren door een stabiel politiek/bestuurlijk klimaat. Geen geruzie maar focussen op
de inhoud. Samen met de inwoners de handen uit de mouwen steken voor het beste
resultaat. Dat wordt gewaardeerd. Laat de buitenwereld dan maar roepen dat er zo
weinig politieke reuring is in Beek. Ondertussen behoren we wél tot de selecte groep
Nederlandse gemeenten zonder schulden en investeren we ook nog eens miljoenen
in een nog mooier en dynamischer Beek.

Complimenten aan het adres van de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad dus.
En laat ons vooral ook samen uitdragen dat Beek het volgens de inwoners op zoveel
fronten prima doet. Want ook dat is Belevend Beek.
Maar natuurlijk blijft er altijd werk aan de winkel. Onze dienstverlening wordt door 
u gewaardeerd met een 8,1. Geweldig, maar samen moeten we blijven werken aan 
verbeteringen.

Op mij kunt u rekenen.

Burgemeester Ralf Krewinkel

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een
spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan
de Molenstraat 158. 

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

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

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

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

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

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale-WM

• Vrijwilliger Tracing (opsporing)
Het Tracing Team Limburg van het Nederlandse Rode Kruis
is op zoek naar een vrijwilliger m/v voor de regio Zuid Lim-
burg. Opsporing en contactherstel met familieleden is een
belangrijke taak van het Rode Kruis. Het Rode Kruis helpt
mensen om weer in contact te komen met hun dierbaren.
Waar ook ter wereld. (Vac.32956)

• Docent(e) Nederlands
Aan erkende vluchtelingen Nederlandse taalles geven via
een computerprogramma. Deze lessen zijn als extra 
aanvulling op de standaard lessen. Hoe meer lessen, hoe
sneller de leerlingen vooruitgang boeken. Je helpt cursisten
individueel op zijn/haar niveau. (Vac.32833)

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

• Maatjesproject
Een maatje is een vrijwilliger die, in principe eenmaal per
week, op bezoek gaat bij iemand die vaak alleen is. Voor
de gezelligheid, om een praatje te maken, een wandeling,
een keer naar de stad te gaan of wat dan ook. Over het 
algemeen betreft het oudere mensen. (Vac.12420)

• Maatjescoach 
Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Sim-
pelweg omdat mensen elkaar nodig hebben. Als maatjes-
coach ondersteunt u mensen die in een sociaal isolement
dreigen te raken, bij het opbouwen van hun sociaal net-
werk. U stelt zich op als vertrouwensfiguur en probeert hen
te verbinden met de mensen om hen heen. (Vac.30882)

Heeft u interesse in een van bovenstaande vacatures? 
Kom naar het spreekuur, kijk op de website 
“www.vrijwilligerswerk-wm.nl” of mail naar: 
vrijwilligerswerk@piw.nl.   
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Project ‘Gezellig en Actief’ gaat de wijk in!
Fysiotherapie GCN, Centrum Do Weng, Zonnebloem en
Fontys Sporthogeschool (Gezellig en Actief) gaan hun
krachten bundelen en beweeg-activiteiten aanbieden voor
senioren in het gemeenschapshuis in Neerbeek. Vanaf
september 2014 start een wekelijks beweegaanbod. 
Om alvast kennis te maken met dit 
aanbod zijn er op donderdag 12, 
19 en 23 juni van 15.00 uur tot  
16.30 uur gratis beweegactiviteiten.
Ook wordt er deze dagen aan de
hand van presentaties informatie 
gegeven over het ouder worden, over
voeding en er wordt advies gegeven
omtrent bewegen. Na afloop kan er
(op eigen kosten) gezellig samen
een kopje koffie gedronken worden.
U bent van harte welkom op boven-
staande datums in het gemeen-
schapshuis in Neerbeek
(Callistusplein 9). Bij vragen kunt u
telefonisch contact  opnemen met
Peter Schiepers op 
telefoonnummer 06 - 22 27 83 54

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

Gemeente Beek Informatiepagina | juni 2014

Sportieve dagbesteding De Carrousel
Sinds september 2013 loopt De Carrousel, een van de
sportzorgprogramma’s van Sportlandgoed De Haamen.
Het programma is ontwikkeld met medewerking van 
verschillende zorgorganisaties. 

Het programma bestaat uit acht verschillende onderdelen
waarin vier groepen rouleren. De activiteiten vinden elke
donderdag plaats op De Haamen, bij Centrum WenG en in
de Dagbeeker. Deelnemers doen aan verenigingssport,
zwemmen, wellness, karate, speciaal bewegen, voor-
bereiding voeding, schilderen/ keramiek en houtbewerking. 
Elke donderdag zijn er ruim 35 mensen, met een beperking,
actief en enthousiast bezig. Het aantal deelnemers en het
activiteitenaanbod groeit nog steeds. De Carrousel wordt
begeleid door vrijwilligers en professionals, er zijn ruim 
15 vrijwilligers actief. Ook de Beekse sportverenigingen 
leveren een bijdrage in de vorm van het aanbieden van
voetbal, honkbal  en handbal. Kom vooral eens kijken!
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Veel animo voor Tai Chi
Vanaf april wordt er wekelijks op maandag Tai Chi gegeven
in een ruimte van woonzorgcentrum Franciscus (Vivantes)
in Beek. Door de belangstelling voor deze beweegactiviteit
kunnen er inmiddels twee momenten aangeboden worden.
Van 10.00 uur tot 11.00 uur is er Tai Chi voor mensen die
mobiel zijn en staande oefeningen kunnen doen. Van 11.00
uur tot 11.45 uur is Tai Chi voor mensen die een rollator
gebruiken en zittend oefeningen gaan doen. 

Tai Chi is een leuke manier van bewegen om uw bewe-
gingservaring te vergroten, souplesse van gewrichten in
stand te houden, rustgevende oefeningen te leren, conditie
en coördinatie te verbeteren, balans en harmonie te erva-
ren.  Ook als u moeite heeft met slapen, ontspannen en
bewegen kunt u veel baat hebben bij Tai Chi. 

De oefeningen zijn laagdrempelig en speciaal voor 
55-plussers. De kosten voor de lessen Tai Chi bedragen 
€ 15 per maand. Kom ook vrijblijvend kennismaken.  
De eerste twee lessen zijn gratis.  Meer informatie en 
aanmelden kan bij Sona, die deze activiteit verzorgd,  
via 06 - 45 22 19 92.
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Een totaal overzicht van het
sport- en beweegaanbod
voor mensen met én zonder
beperking is te vinden op
www.dehaamen.nl.

Contactpersonen: 

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

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

Op donderdag 22 mei jl. waren de verkiezingen voor
het Europees Parlement. De opkomst in Beek 
bedroeg 37,79 %. Hieronder vindt u de uitslag van de
verkiezingen in Beek op partijniveau. De meer 
gedetailleerde uitslag op kandidaatniveau kunt u 
vinden op www.gemeentebeek.nl. 

Uitslag per partij

Partij Aantal
stemmen percentage

1 CDA 1.033 20,73 

2 PVV 1.041 20,89 

3 PvdA 329 6,6 

4 VVD 475 9,53 

5 D66 831 16,68 

6 GroenLinks 181 3,63 

7 SP 503 10,09 

8 CU-SGP 43 0,86 

9 Artikel 50 19 0,38 

10 IQ 4 0,08 

11 Piratenpartij 27 0,54 

12 50Plus 301 6,04 

13 De Groenen 3 0,06 

14 Anti EU partij 8 0,16 

15 Lib. Dem Partij 4 0,08 

16 Jezus leeft 4 0,08 

17 ikkiesvooreerlijk.eu 5 0,1 

18 PvdD 168 0,02 

19 aandacht en eenvoud 4 0,08 

Totaal 4.983 100 

Uitslag verkiezingen
Europees Parlement

Het gemeentehuis is vrijdag 20 juni in verband met
een personeelsdag gesloten.
Ook de publieksbalie is deze dag dicht. 

Vrijdag 20 juni 
gemeentehuis 
gesloten
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ALTIJD
MOOI
WEER! WWW.MAKADOBEEK.NL

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 
GRATIS kinderopvang

MAKADO ruimt op!
DO. 26 t/m ZA. 28 JUNI. 
Actie start op donderdag om 18.00 uur. 
Ons centrum wordt omgetoverd
tot een geweldige KOOPJESMARKT
64 ondernemers ruimen op!
PROFITEER VAN KORTING TOT WEL
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