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Wat kan er in een maand
tijd veel gebeuren. 
Verwachte en onverwachte 
gebeurtenissen hebben we weer 
de revue zien passeren. 
We gaan ze hier natuurlijk niet 
allemaal beschrijven. Mogelijk komen we
er in de volgende editie nog op terug. 

Deze uitgave blikt weer terug op zeer geslaagde evenementen in onze
gemeente en gunt u ook alvast een blik in de toekomst waar we zelfs
al over de komende vakantie heen kijken. 

Als we dan toch over de vakantie praten is het natuurlijk ook goed
om er even bij stil te staan dat de volgende editie voor de maanden
juli/augustus is. Dat betekent concreet dat er in augustus dit jaar
geen Nuutsbaeker verschijnt. Houdt u hier rekening mee voor het
insturen van kopij. De deadline voor die uitgave is 21 juni en 
vervolgens voor de septemberuitgave 16 augustus. 

Als u dit allemaal voor uw vakantie regelt, is de kans dat het naar 
tevredenheid verloopt het grootst en hoeft niemand in de vakantie
wakker te schrikken van eventuele zaken waar
het dan te laat voor is. Zorg goed voor uw pr en
kom op tijd, want ook de redactie neemt even
vakantie na de volgende uitgave.

De redactie wenst u weer veel leesgenot 
in deze editie. 

Wiel Heijnen, eindredactie

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)

Geniet van onze SMULPLANK! Een plank vol
heerlijke hapjes à € 44.- (voor ca. 8 personen)
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Zaterdag 27 en zondag 28 juni zal na een 
succesvolle eerste editie in 2014 voor de tweede
keer het Zomerlicht Festival Beek plaatsvinden. 
In tegenstelling tot vorig jaar niet één dag, 
maar twee dagen festival! 

Het mooie, sfeervolle park Genbroek wordt wederom het thuis
van kleurrijke artiesten, vrijwilligers en natuurlijk bezoekers!
Een bont programma met muziek, dans, theater, circus, een
lifestyle markt  en vooral ook lekker eten en drinken.

Het Zomerlicht Festival is een gratis toegankelijk festival
waarin overdag de programmering is afgestemd op zowel
jeugd als volwassenen en de avondprogrammering meer voor
volwassenen is bedoeld. Vol trots presenteren we jullie een
line-up met een enorme diversiteit en kwaliteit, waaronder
Funktransplant, Junkestra, Brassband Chaupiques, DJ Tuur
met live saxofonist en op zaterdagavond meezingen met
Piano & Co: Zingende pianisten achter een prachtige vleugel
met top muzikanten zijn de basis van deze interactieve, uitda-
gende show!
En natuurlijk de nationaal bekende zangeres Lisa Lois! 
Ook is er dit jaar speciale aandacht voor regionale en lokale
muzikale talenten!

Jong talent:

• De 11-jarige singer-songwriter Niels Sievers uit Sittard zal
op zaterdagmiddag zijn muzikale talent laten horen.

• Jesse Deledda uit Geleen zal het publiek laten genieten van
zijn gevoelige, eerlijke muziek

• NBraska: In februari 2015 stond Nbraska in de finale van
Nu Of Nooit, dé Limburgse bandwedstrijd. 
Daarna zijn ze hard aan de slag gegaan met het schrijven

van meer nummers en zijn ze klaar om zich voor te stellen
aan het grote publiek.

• Zusjes de Bie: De zusjes de Bie zijn beiden in Heerlen 
geboren, maar met bloed uit vier verschillende continenten,
zijn zij al van kinds af aan bezig met zingen en muziek!

Het festival start op beide dagen om 14.00 uur en duurt tot
middernacht. 
Voor verdere informatie kunt u terecht op: 
www.zomerlichtfestival.nl

Met vriendelijke groet,

Joyce Hamers
Organisator Zomerlicht festival

Van maandag 13 tot en met zondag 19
juli aanstaande organiseert Tennisclub
BRZ voor de 20ste keer het BRZ-Tisaco
Tennistoernooi. Op de acht gravelbanen
van het Sportlandgoed De Haamen zul-
len in één week zo’n 240 tenniswedstrij-
den worden gespeeld. Dit varieert van
enkel- tot (gemengd) dubbelspel in de

speelsterkten 2  -top - tot en met 8 - be-
ginnend wedstrijdspeler. 

Aan het toernooi nemen tennissers uit
de hele regio deel en zelfs van daarbui-
ten. Zo zal Ramon Lacroix – oud-
Beekenaar - ook dit jaar wederom zijn
titel in de hoogste categorie komen ver-

dedigen. 

Het BRZ-Tisaco Tennistoer-
nooi is al jaren één van de
succesvolste tennistoer-
nooien in Zuid-Limburg.
Naast het sportieve element
zorgen de deelnemers
samen met de organisatie
zeker ook voor de nodige
sfeer en gezelligheid. 
Zo is er elke dag naast het
tennisprogramma een DJ,
gratis tombola, barbecue en
veel meer. 

Op vrijdagavond gaat
in de kantine het dak
eraf tijdens de feestavond. Het toernooi
heeft de laatste jaren meer dan 200
deelnemers, waardoor het voor lokale
én regionale sponsoren een mooie gele-
genheid biedt om zich te profileren.

Op werkdagen start het toernooi om
18.00 uur en in het weekend om 10.00
uur. 
De finales worden gespeeld op zondag.
Het toernooi wordt uiteraard afgesloten
met de prijsuitreiking en een gratis su-
pertombola!

Tennissers kunnen zich inschrijven via
de link op www.brztennis.nl, maar u
bent natuurlijk ook als tennisliefhebber
uit Beek van harte welkom op ons
prachtige nieuwe park om naar mooie
wedstrijden te komen kijken en de sfeer
van onze club te proeven! 

20ste BRZ-Tisaco Tennistoernooi in juli

Zomerlicht Festival Beek
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Op zondagmiddag 19 juli a.s. zal
Vocal Chord haar nieuwe show
presenteren genaamd:
‘Atmosphere’

Na het geweldige succes in het park-
stad theater in Heerlen afgelopen mei,
zal Vocal Chord haar nieuwste show in
het sfeervolle openluchttheater te
Valkenburg ten gehore brengen. Ook
wereldkampioene Hanka Venselaar zal
hierbij weer van de partij zijn. Zij zal weer
voor de adembenemende luchtacroba-
tiek zorgen op de klanken van Vocal
Chord.

Magische theater show
‘Atmosphere’

Zangkwartet Vocal Chord brengt op
zondagmiddag 19 juli op magische wijze
zijn nieuwste theatershow ‘Atmosphere’
aan het publiek: met een spetterende
licht- en videoshow, aangevuld met
Nederlands bekendste luchtacrobate
Hanka Venselaar. 

Vocal Chord bestaat uit Daphne
Ramakers (sopraan), Lien Haegeman
(mezzosopraan), Rob Meijers (counter-
tenor) en Pascal Pittie (tenor). Vier ope-
razangers die populaire muziek toegan-
kelijk maken voor een groot publiek. Een
kruisbestuiving tussen popmuziek en
klassieke muziek. De vier vocalisten
kennen elkaar al jaren. Ze zijn opgeleid
aan het Maastrichts conservatorium en
hebben inmiddels een internationale
operacarrière opgebouwd, die hen
brengt op de grote Europese operapo-

dia. De muzikale uitdaging om hun
stemmen te laten versmelten in een
breed repertoire van klassiek tot pop
bracht hen een aantal jaren geleden
weer bij elkaar.

De aerealiste Hanka Venselaar is drie-
voudig Europees Kampioene artistiek
paaldansen, Wereldkampioen PoleTricks
en Aerialist, maar bij het grote publiek is
ze bekend geworden met haar fenome-
nale Aerial cube act tijdens Hollands got

Tallent. Samen met Vocal Chord zal zij
zorgen voor een onvergetelijke middag
vol schitterende muziek en acrobatiek.

De nieuwe theatershow ‘Atmosphere’
bevat nieuw repertoire met zowel be-
kende als onbekende nummers zoals
hijo de la luna, all by myself en music.  

Locatie: openluchttheater Valkenburg
Datum: 19 juli
Aanvang: 16.00 uur 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de
website van het 
openluchttheater 
www.openluchttheater-valkenburg.nl
of via het linkje op onze eigen
website www.vocalchord.nl

Naast dit alles zet ook Vocal
Chord zich in voor Nepal.
Afgelopen maand is Nepal ge-
troffen door een tweetal aardbe-
vingen met een kracht van 7.9
op de Schaal van Richter. 
De inwoners van het land heb-
ben onze hulp dringend nodig.
Ook Vocal Chord wil graag haar
steentje bijdragen. 

Download het nummer Nella
Fantasia van Vocal Chord via
onze facebookpagina of onze
website. 
De gehele opbrengst zullen
wij doneren aan giro 555. 

Vocal Chord te gast in Openluchttheater Valkenburg       

Shockwave en of 
dry-Needling effectief bij:  

Rug en nekklachten

Schouderklachten  

Hielspoor/achillespeesklachten 

Tennis/golfarm 

Slijmbeurzen

Triggerpoints

Laser/ooracupunctuur 
effectief bij:  

Afslanken

Stoppen met roken

Overgangsklachten

Hooikoorts

Migraine

Algemene pijnklachten!

Let op: geen bijdragen eigen risico. 

Praktijk Sian Neerbeek Langweide 35 046-4862857
Praktijk Sian Aalst-Waalre De Leesakker 24 040-2217188

www.sian.nl info@sian.nl

manue le  the rap ie  acupunc tuur
echogra f i e  shockwave  the rap ie
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HET DAK IS KLAAR, DE STEIGERS
OPGERUIMD EN ALLES ZIET ER
WEER NETJES UIT ROND DE KERK IN
GENHOUT.

De oude leien zijn keurig gepoetst en van
een grondlaag voorzien door Monique
Limpens.
Nick Deuzings heeft gezorgd dat het logo er
op zit.

21 juni is het zover. 

Na de processie  die om 9.00 uur vertrekt
kunt u vanaf 11.00 uur weer genieten van de
heerlijke zelfgebakken vlaaien en een lekker
drankje. De inwendige mens wordt niet ver-
geten!
Er is weer muziek, een open podium waar
mensen van Genhout en omgeving hun ta-
lenten laten zien samen met Caroline
Hoffman.  Het springkussen voor de kinde-
ren is aanwezig en natuurlijk niet te vergeten
de poppenkast van Coby Linders.
Er worden rondleidingen gegeven in het pas
geopende kunstcentrum en in de kerk om
13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur. 
Misschien heeft u de verhalen over de kunst
en de kunstenaars nog niet gehoord? 

KOM, KIJK EN GENIET!
Het volledige programma is bijna klaar.

In het dorp gaan wij de eerste weken van juni rond om de verkochte leien huis
aan huis te bezorgen. 
Bent u niet thuis, geen probleem, u kunt de bestelde lei op het tuinfeest afhalen.
Informatie kunt u vinden op onze nieuwe gezamenlijke website. 

www.kunstcentrumgenhout, www.parochiegenhout.nl of www.alpedugenhout.nl.

KORTOM TIJD VOOR EEN GEZELLIG TUINFEEST. 
U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM.

Als onze Pastoor nog voor goed weer kan zorgen ☺ belooft het weer een fijne
dag te worden.

Namens Leiendak ENZO
Elly van Wunnik

TUINFEEST IN GENHOUT

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

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

Aan het Beeker Kruis 7 I 6191 LD Beek I Tel. 06 - 838 959 67
E-mail:  cycleandride@hotmail.com

www.cycleandride.nl
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De leerlingen van Obs De Kring hebben
tijdens de tweede kunst- en cultuurweek
enthousiast meegedaan aan de verschil-
lende activiteiten rond het thema
“Ontmoeten”.  Volgend schooljaar ver-
huist Obs De Kring naar Genhout en tij-
dens de kunst- en cultuurweek is er voor
gezorgd dat de leerlingen nader kennis
met elkaar maken. Het ontmoeten van
elkaar heeft op verschillende manieren
vorm gekregen.  De kleuters hebben ge-
werkt aan het thema “vriendjes”. De
leerlingen van groep 3 en 4 hebben ge-
zamenlijk een lied geschreven dat is in-
geoefend en uitgevoerd met de muziek-
lerares. Groep 5 en 6 is samen met de
dramalerares aan de slag gegaan. De
groepen 7 en 8 hebben een vervolg ge-
geven aan het fotoproject waarbij ze el-

kaar beter hebben leren ken-
nen. In verschillende groe-
pen zijn er zelfs al vriend-
schappen gesloten. Wij
kijken terug op een
zeer succesvolle  week!

Het hele 
“verhuistraject” 
verloopt voorspoedig 

Inmiddels is bekend welke mensen het
team van obs de Kring gaan vormen per
augustus 2015 en ook de directeur is in-
middels benoemd, in naam van Lyan
Schreurs. Er zullen rond de 160 leerlin-
gen in schooljaar 2015-2016 bezoeken,
we starten met 7 groepen.
Leerkrachten hebben elkaar ook al vele

malen ontmoet in gesprekken,
vergaderingen, studiedagen en

teamscholingen.
Team en  kinderen zijn en-
thousiast en hebben volop
zin om er iets moois van te
gaan maken in Genhout.

Verkeersactiviteit

We hebben 17 juni weer een geza-
menlijk activiteit met beide scholen die
deze keer staat in het teken van ver-
keerseducatie. De verkeerswerkgroepen
zijn samengevoegd en organiseren en-
thousiast allerlei praktische verkeersles-
sen in samenwerking met vrijwilligers
van VVN Beek. Deze dag gaan alle kin-
deren praktisch aan de slag met ver-

keer; oversteken/ fiets-
vaardigheid/ fietsen in
de schoolomgeving.
We zullen elkaar beter
leren kennen tijdens
een actieve leerzame
activiteit.

De werkgroep heeft
ook intensief contact
met de gemeente
Beek om de verkeers-
veiligheid rond de
school goed te 
organiseren. 
Zo zal er een 30 kilo-
meter zone komen,
een stopverbod bij
school en waarschu-
wingslichten voor
overstekende fietsers
op de berg. 
De samenwerking met
de gemeente Beek
verloopt constructief
en positief!

Kunst- en cultuurweek OBS De Kring

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.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
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Hemelvaartsweekend 2015! 
Beek is voorbereid. 
De weersverwachtingen zijn ‘gunstig’,
dat wil zeggen: alles is mogelijk! 
Dus het kan zo maar droog en zonnig
zijn! Eigenlijk is dat het enige aspect
waar de organisatie geen grip op heeft.
Maar de rest is voorbereid. 

De dagen voor 14 mei 2015 zien we
overal leden van onze Nachtwacht ‘De
Baeker Kleppermen’ en van de Stichting
Burgercomité Beek-Gundelfingen met
name rondom onze St. Martinuskerk
druk in de weer. Zij weten zich verzekerd
van heel veel vrijwilligers die uit vele ver-
enigingen bereid zijn gevonden om dit
spektakel, want dat moet het worden,
goed neer te zetten. 

De aanleiding om deze festiviteiten te
organiseren is het dertigste Europees
Nachtwachters- en Torenblazerstreffen
en tevens de viering van het 45-jarig ju-
bileum van de jumelage met zusterstad
Gundelfingen a. d. Donau. 

De Baeker Kleppermen wisten al
enkele jaren dat zij dit treffen in
2015 mochten organiseren. 

Na een van de bezoeken aan Gundel-
fingen a.d. Donau is in de bus op de te-
rugreis het idee geboren om dit samen
te doen met genoemd Burger-comité
Beek-Gundelfingen bij gelegenheid van
hun 45-jarig jubileum. 
Een gouden greep, zoals achteraf is ge-
bleken.

Veel deuren zijn geopend en sponsoren
gevonden. Gemeente en provincie wer-
ken mee. Creatieve en vindingrijke gees-
ten in de organiserende verenigingen
zijn aan de slag gegaan om een klinkend
programma in te vullen. Niet terug grij-
pen op bestaande draaiboeken, maar
inspiratie opdoen in de regio en zo nieu-
we wegen bewandelen. Natuurlijk was
er voldoende aandacht voor de traditie.
Nieuwe groepen werden voor Beek aan-
geboord. In en rond het centrum zou het
bruisen van leven. 
De Nachtwachters uit verschillende
Europese landen verzamelden zich rond
hun vaandel en trokken rond om in con-
tact te komen met de toegestroomde
bevolking. Zij traden op met hun gezan-
gen en de torenblazers lieten zich op di-
verse plaatsen horen. Zelfs vanuit de
toren van de St. Martinuskerk bliezen zij
hun klanken de wereld in.

Die Rheinische Ritter uit Duitsland zorg-
de voor een waar ‘Riddertoernooi’ in de
Burgemeester Janssenstraat voor de
kerk. Het speelveld was professioneel
ingericht en de ridders te paard konden
zich uitleven in een kleurrijke entourage
op een goed gevuld zandbed. 

Onder groot enthousiasme zweepte de
verslaggever de deelnemers op tot
vurige duellen. Zij bestookten elkaar met
lansen en doorkliefden appels met vlijm-
scherpe sabels.

Kinderen werden zowel hier als ook
achter de kerk in het tentenkamp van de
ridders gastvrij ontvangen en bij de
activiteiten, waar mogelijk, tot deelname
uitgenodigd. Achter de kerk was even-
eens een drukte van jewelste. 

Podia voor muziek optredens en plaats
voor ridders om hun kunsten zonder
paard in duel ‘uit te vechten’.

De middeleeuwse muziekgroepen ‘Reïn-
carnatus’, ‘Datura’ en ‘Musac’ strooiden
hun welluidende klanken door de lucht
en de Britse skiffle groep ‘Kick ’n Rusch’

Historisch Jubilerend Beek
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zorgde royaal voor een komische muzi-
kale noot.
De plaatselijke horecazaken zorgden op
perfecte wijze voor spijs en drank en
toonden waartoe zij allen in staat zijn om
tegen betaalbare prijzen hongerige te
voeden en dorstige te laven. 
Wanneer het weer, zoals in het begin al
aangegeven iets minder was, zochten
velen hun toevlucht tot een onderkomen
in de verschillende gelegenheden. Ook
hier kon men derhalve tevreden zijn.

Na een fakkeltocht op vrijdagavond lie-

ten velen zich betoveren door een spel
van vuur en speciale brilletjes. Ook dit
werd door menigeen als ‘hartverwar-
mend’ ervaren. 
De vrijdag werd afgesloten met een
vuurwerk, dat gezien de tijd van het jaar
niet eerder kon plaatsvinden, omdat
zo’n activiteit slechts succes kan heb-
ben als het donker is.

Voor een aantal deelnemers was het
toen wellicht ook tijd om een rustplaats
op te zoeken.Niet onvermeld wil ik
hier laten dat de heer Theo van Mulken

tijdens een ontvangst op donderdag-
avond werd verrast door zijn benoeming
tot ereburger van onze gemeente. 
Aangezien hij normaal gesproken van
alle ins en outs in heel wat organisaties
volledig op de hoogte is, maar in deze
‘act’ blanco stond, kunt u zich zijn ver-
bazing misschien wel voorstellen. 
Na de eerste verwondering voelde Theo
zich zeer vereerd en gaf hij naar alle kan-
ten aan dat een en ander natuurlijk een
verdienste van de hele gemeenschap is.
Theo, onze dank hiervoor, maar de eer
komt jou nu toch echt toe. 

9
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In het hele programma met zo veel on-
derdelen werden we regelmatig getrak-
teerd op een bijzondere ‘Ganzenfan-
fare’. Het bleef een mooi schouwspel
om die groep met een muzikant voorop
en een achteraan te zien langstrekken.
Met zijn tweeën hielden zij op voortreffe-
lijke wijze hun groep bij elkaar. Daarbij
zal het niemand ontgaan zijn hoeveel
plezier zij hier zelf aan beleefden. Het
was één geheel waarbij hun mimiek
boekdelen sprak.

Hoe kon je zo’n hele organisatie
nu realiseren? 

In gesprek met de leden van zowel
‘De Baeker Kleppermen’ als ook van
‘Stichting Burgercomité Beek-Gundel-
fingen’ kreeg ik te horen dat zij slechts in
oplossingen denken en niet in proble-
men. Gezien het schitterende resultaat
van het geheel zou ik zeggen: “Doe met
deze gedachte uw voordeel en volg het
voorbeeld!”
Het was allemaal te veel om op te noe-
men. De toeschouwers konden op ver-
schillende momenten ook genieten van
de vendeliers en muzikanten ‘Die
Landouwe’ uit Genk.

Tijdens de histori-
sche stoet zaterdag
trad ook ‘De
Nachtwacht’ uit
Berg en Terblijt voor
het voetlicht. 

Het weer liet ons
misschien tijdens
die stoet enigszins
in de steek, maar
aangezien alles mo-
gelijk was, hoorde
ook dit er bij.

Zaterdagmorgen
werd in de
Gundelfingenstraat
een plaquette ont-
huld die al vast ver-
wijst naar een nog
verder te realiseren
‘Kneipp-anlage’ die
uw gezondheid
zeker ten goede kan
komen. 
U kunt er al naar toe
gaan om te zien hoe
een en ander gestal-
te krijgt.

Na een grote feestavond in het
Astacultuurcentrum die werkelijk een
verbroederingsfeest werd, was het weer
tijd om te denken aan de zondag.

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
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Een geweldig feest weekend werd afge-
sloten in onze prachtige St. Martinus-
kerk met een plechtige dankdienst waar
velen ook hun medewerking aan hebben
verleend.

Na de dienst werd voor de kerk de
Zunftfahne officieel overgedragen aan
de Deense Nachtwachters en de burge-
meester uit Faaborg die in 2016 als
gastheer van de Europäische Nacht-
wächter-und Türmerzunft het treffen zul-
len organiseren.
Wij wensen hun hier veel succes mee en
danken onze Kleppermen en het
Burgercomité Beek-Gundelfingen nog-
maals voor een zeer geslaagd evene-
ment waar we allen nog geruime tijd van

zullen genieten door het vertellen van de
verhalen.

De Baeker Kleppermen en Stichting
Burgercomité Beek-Gundelfingen dan-
ken bij deze ook nogmaals alle vrijwilli-
gers die met hun tomeloze inzet hebben
meegewerkt op velerlei manieren om het
geheel te maken tot wat het ook werke-
lijk geworden is. 
Veel dank willen zij ook laten horen aan
het royaal toegestroomde publiek voor
het geduld dat zij hadden als er eens ge-
wacht moest worden en voor het begrip,
wanneer er wel eens een probleempje
ontstond met parkeren of ander moge-
lijk ongemak.
De verbroedering van allen werd bijzon-

der treffend uitgebeeld en door de vele
aanwezigen als zodanig ervaren bij het
zingen van de hymne voor de kerk.

Uit deze hymne hier ter afsluiting de
derde strofe:
Wächter, Türmer die sich finden,
schlingen festes Band.
Wollen uns in Freundschaft binden,
jeder für sein Land.
Dieses Wollen gibt uns Kraft, 
uns zusammen halt.
Freunschaft zwischen Menschen
schafft, Frieden für die Welt.

Wiel Heijnen

Foto’s: Loe Bergers en John Visser

Weth. Sangersstraat 40  • Beek • Tel. 046-4372727 • www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Betaalbaar, Kwaliteit & Service! Uw officiële totaal leverancier voor
hulpmiddelen & scootmobielen

Uw adres voor 
nieuwe- & 
gebruikte 

scootmobielen!
Rollators

vanaf 49,-Scootmobielen
vanaf 350,-

Rolstoelen
vanaf 159,-

Wij leveren ook service aan huis!

11
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Begin mei werden twee projecten in Genhout op een grootse
wijze afgesloten.
Allereerst de renovatie (vernieuwing) van het kerkdak. Een
klus waar velen aan hebben meegewerkt.
En het was een hele klus. Lekkages door het slechte dak
waren oorzaak dat de kunstzinnige schilderingen in gevaar
kwamen. De subtiele en slechte spanten konden niet meer
vervangen worden. Er kwam een heel nieuw gebint op de
kerk, met  nieuwe pannen. Een secure, tijdrovende en kost-
bare klus. Maar met de inzet van overheid en parochianen
kon men de kunst in het kerkje van de Limburgse
Kunstenaars voor verder onheil behoeden.
Tegelijkertijd werd een centrum voor religieuze kunst en
montfortaans erfgoed geopend.

Na een H.Mis voor en door vele Montfortaanse priesters  uit
binnen en buitenland volgde het officiële gedeelte.
De zijkapel is als kunstcentrum  ingericht.
De zijwanden voorzien van vitrines om
kunstwerken uit te stallen. Projectiewand
voor eventuele presentaties. De binnencir-
kel te gebruiken als tentoonstellingsruim-
te, verlicht door een prachtige enorme
lichtkroon. Uitleg hierover werd verzorgd
door architect Jerome Paumen.

Pastoor v. Oss, de grote animator voor dit
project, opende door het vrijmaken van
een verlicht Montfort-reliëf in deze bin-
nencirkel. Tevens werd hier een nieuw
beeld van de H.Montfort onthuld. Een
kunstwerk gemaakt door Eugene Eggen. 

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

afspraak maken?

www. sportspreekuurbeek. nl
www.fkbeek. nl

Kuijs Fysiotherapie Fysiotherapie GCN
O.L. Vrouweplein 31 Kerklaan 11b
6191 CG Beek 6191 GM Neerbeek

Fysiotherapie v. Stokkom Fysiotherapie Gorissen
Musschenberg 12 Const. Hugostraat 17
6176 BD Spaubeek 6176 BS Spaubeek

Juwelenedelsmeden
DIART

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

B u r g .  J a n s s e n s t r a a t  1 0  a  •  6 1 9 1  J C  B e e k

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

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

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

Dr. Schaepmanlaan 19
Beek
06 - 55 80 23 65 www.skincarebycindyjonkers.nl

In juli bij elke gezichtsbehandeling 
een gratis ampul

SINT HUBERTUS
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E.e.a. werd muzikaal omlijst door het koperensem-
ble van fanfare St. Antonius.

Een ander hoogtepunt was de presentatie van
het nieuwe boek: “Een Kerk Vol Verhalen”.
Ingrid Henssen, met vele medewerkers  sa-
menstelster van het boek, presenteerde deze
prachtige “encyclopedie” van de kerk van
Genhout. Over parochie, kerk, pastoors, mont-
fortanen, kunstenaars en verhalen. En alles gelar-
deerd met een schat aan oude en kunstzinnige foto’s.

Ook werd de nieuwe web-site: www.kunstcentrumgenhout.nl
geintroduceerd waar meer informatie staat vermeld.

Hier zijn ook de formulieren gedrukt
voor het bestellen van het boek,
vriend worden van Hubertuskerk en
voor het bespreken van een rondlei-
ding.

En het kon niet op. De onthulling
door wethouder v. Es en inzegening
door pastoor v. Oss van het nieuwe
kunstwerk op het plein voor de kerk,
voorstellend de Phoenix (als nieuw
herrezen), gemaakt door kunstenaar
Arthur Spronken. 
Dat geburde onder grote publieke
belangstelling. 

Maar er kwam nog meer. De tweede dag was
voorbehouden aan een kunstconcert. 

Hierbij traden op het blazersensemble van het
ArKa symphonieorkest, Manon Meijs op
viool, het jeugdkoor “Die van Oss” en
Caroline Hoffman (zang).
Een happening die naar meer smaakt.

Japo

Het boek kan besteld worden via de web-site
www.kunstcentrumgenhout.nl 

(of info 046-43763110).

S KUNSTCENTRUM Grandioos geopend
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Het is weer rustig op de voetbalvelden, althans op de zondag-
middag. Door de week wordt er nog sporadisch getraind en
op de vrije ( school) uren neemt de jeugd het sportveld over. Of
ze het sportcomplex dan opgeruimd achterlaten is veelal een
utopie. Het hoort schijnbaar bij de tijd. In dit gremium spreek ik
openlijk mijn bezorgdheid uit over het concept dat in sportpark
de Haamen wordt ingevoerd. Een open park, geen ‘hoge’ con-
troleerbare omheiningen, nagenoeg geen toezicht, alles zo’n
beetje voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Ik houd mijn
hart vast, zoals ze dat zeggen, zeker gezien de toenemende
vernielingen in de Carmel; geen ruit meer heel op de overdek-
te zittribune, cannabis- rokers die overdag in de dug-outs blo-
wen en zich al in hoger sferen bevinden. De jongere jeugd die
als apen in de doelnetten hangen om de stevigheid te testen.
In de vuurwerkperiode is de tribune de startbaan van het vuur-
werk met als gevolg geschroeide zitbanken om nog maar te
zwijgen over de brandstichting op de zittribune met achterla-
ting van verbrande, herkenbare schoolboeken en dito schrif-
ten. U zult aan dit verhaal meteen denken aan de situatie op
en rond de sportcomplexen van uw eigen voetbalclub maar
hopelijk wordt u niet met zo’n storm van vernieling geconfron-
teerd als vv Caesar. En dan zijn de speelvelden in de Carmel,
vallend onder sportlandgoed de Haamen, eigenlijk nog steeds
niet formeel en bouwkundig een open park!
De tijd zal het leren en ik hoop dat ik ongelijk heb, maar de
jeugd van tegenwoordig kun je verbaal niet meer tegenhouden,
dat kan alleen nog met onneembare barrières en eventuele
grove sancties. Nu zijn de herstel en opruimkosten kosten nog
voor de onderscheidene verenigingen, later voor de burgers!

Korte terugblik voetbalseizoen 2014-2015

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

NIEUW! ✔ Refill-inkjets
NIEUW! ✔ Verkoop top 60 CD / DVD

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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.

Back2Balance
Dry Needling

Kinesiotaping
Therapeutisch Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Elssstraat 33 - 6191 JW Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

Zo, dat was even mijn hart luchten over de toekomst, maar nu
gaan we terug naar het ‘verleden’. 
Welgeteld één kampioen binnen de gemeentegrenzen in de
‘persoon’ van VV Spaubeek. Een kampioen die pas in de
laatste wedstrijd genoeg punten haalde om officieel met de
titel in de vierde klasse C aan de haal te gaan. Het heeft er
lang om gespannen, maar uiteindelijk zijn ze toch met vier
punten voorsprong gepromoveerd naar de derde klasse.
Proficiat mannen. 
RKVV Neerbeek behaalde in de derde klasse B met de
hakken over de sloot een veilige plaats om de na- competitie
te ontlopen. 
Eenzelfde veilige plek behaalde VV Caesar in tweede klasse
G die in de laatste wedstrijd genoeg punten haalde om het 2e
klasserschap veilig te stellen. 
GSV’28 eindigde in dezelfde tweede klasse G precies mid-
den in de rangschikking, We hebben dus komend seizoen
twee 3e klassers en twee 2e klassers met mooi vooruitzicht op
enkele derby’s. Onderstaand de cijfers.

Seizoen gespeeld winst gelijk verlies punten goal goal plek
2014 - 2015 voor tegen

VV Caesar 26 6 10 10 28 42 46 10
GSV’28 26 11 4 11 37 52 57 7
VV Neerbeek 22 7 4 11 24 37 44 9
VV Spaubeek 22 15 5 2 50 61 26 1  *

* kampioen
George Stevens
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Het festival bood een afwisseling van
concerten op Rolduc en in de omgeving
van Kerkrade en competitierondes in de
St. Lambertuskerk, tijdens welke de
koren zich met elkaar konden meten als-
ook muzikale ervaringen uitwisselen.

Tijdens de eerste competitieronde wer-
den werken volgens vooraf opgestelde
voorschriften uitgevoerd, waaronder het
verplichte werk ‘An den mond’, gecom-
poneerd door Alwin Michael Schronen.
De componist was deze dag aanwezig
om de verschillende vertolkingen te be-
luisteren.
De tweede competitieronde gaf de
koren de vrijheid de eigen stijl te etale-
ren. Canta Volare koos hierbij voor drie
hedendaagse werken, ieder met een
eigen uitstraling.

Het festival poogde verder nog een brug
te slaan tussen koormuziek en de

Europese kampioenschappen blaasmu-
ziek. Ondanks tegenvallend weer en een
matige opkomst zat de sfeer er goed in
en maakten de koren dankbaar gebruik
van de gelegenheid muziek uit hun ver-
schillende culturen met elkaar te delen.

Tijdens het slot-
concert op zon-
dagmiddag pre-
senteerde
Studium Chorale
de resultaten van
een masterclass
voor dirigenten,
alvorens de prijs-
uitreiking van de
competitie plaats-
vond.
Canta Volare
bleek hierbij de
drie speciale prij-
zen mee naar huis
te mogen nemen.

1. Prijs voor beste uitvoering ver-
plicht werk – dameskoren

2. Prijs voor meest veelbelovende 
dirigent

3. Publieksprijs

Daarnaast heeft zij een zeer verdienste-
lijke 5e plaats bemachtigd met 82,4 van
de 100 punten. Hiermee scoorde het
koor het beste van de drie deelnemende
Nederlandse koren.

Canta Volare is een jong damesensem-
ble dat bestaat uit 14 leden. Het koor
onderscheidt zich van anderen door een
breed, wisselend en uniek repertoire
waarin de hedendaagse klassieke mu-
ziek een belangrijke plaats inneemt. De
zangeressen kiezen voor een muzikale
carrière bij Canta Volare omdat ze een
passie hebben voor koorzang en zich-
zelf steeds willen uitdagen en opnieuw
bewijzen. Er wordt constant gewerkt
aan klankvorming waarbij het perfectio-
neren van de eigen, lichte en homogene
klank het streven is.

Meer informatie kunt u vinden op
www.cantavolare.nl en 
www.cantarode.nl

Van 14 t/m 17 mei  vond in Kerkrade het Internationaal Koorfestival
CantaRode plaats. Tien koren uit acht landen kwamen samen in de eeu-
wenoude abdij Rolduc. Onder deze koren was het damesensemble
Canta Volare uit Beek. Door de speciale formule van het festival, het
hoge niveau van de internationale ensembles, de innovatieve program-
mering en de prachtige locatie, is dit festival zeer succesvol gebleken.

Canta Volare zeer succesvol tijdens CantaRode

Openingstijden
showroom:

Woensdag t/m vrijdag
10.00  -17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
en op afspraak

Rijksweg Zuid 233
6161 BM  GELEEN

T: 046 4746675
www.PegasusParket.nl
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• 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

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

- Tabak en Sigaren
- E-Sigaret
- Woonaccessoires 
en Kado

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

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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Het tijdschrift Becha verschijnt 
inmiddels al 29 jaar. 
De uitgave van december 2015 wordt
een jubileumuitgave in verband met het
40-jarig jubileum van de
Heemkundevereniging Beek.
De Becharedactie wil Beekse inwoners
in de gelegenheid stellen om ook een
bijdrage te leveren voor deze jubileum
uitgave. 
Dit kan op de volgende wijze: kies een
foto uit het familie- of verenigingsarchief
en schrijf daar een kort verhaal bij
(maximum 400 woorden). Het kan een
recente foto betreffen, maar ook eentje
uit oma's album. Iedereen heeft wel een
foto waar men een mooie  herinnering
bij heeft. Het onderwerp van foto en
verhaal is geheel vrij. Het kan handelen
over een jubileum, school, gezin, werk,
maar ook over je favoriete knuffeldier
bijvoorbeeld.
Stuur de foto (jpg) en tekst (Word) als
aparte bestanden naar 
info@heemkundebeek.nl en in de 
december editie 2015 wordt het verhaal
plus foto opgenomen.

In het album van de familie 
Mennens-Knols staan prachtige foto's
uit de eerste helft van de 20e eeuw. 
De mooiste vind ik bijgaand familie-
portret uit 1904. 
Op de foto zien we het gezin
Mennens- Knols. De familie Mennens
woonde in de Kerkstraat te
Sweikhuizen. In 1897 verhuisde het
gezin naar Neerbeek (huidige
Spaubeekerstraat) en van daaruit naar
een woning in de Hoolstraat te Beek
waar bijgaande foto werd gemaakt.
Daar werd in het voorjaar van 1904
deze foto gemaakt.  

Op de foto zien we (v.l.n.r.) 
Fien (*05-03-1898 en †15-06-1988),
Piet (*06-07-1900 en †24-11-1923),
Maria Ida Hubertina Mennens-Knols
(*02-06-1865 en †15-10-1936) 
met op haar schoot Sef Mennens 
(*09-12-1903 en †21-10-1973), 
Pieter Hubert Mennens (*17-04-1863 en
†27-04-1946), 
Maria (*05-09-1901 en †16-02-1978),
Frits (*05-03-1896 en †27-02-1971) en
Harrie (*19-08-1894 en †12-05-1970). 
In 1918 werd het pand in de Hoolstraat
verkocht aan de familie Pisters. 
Hub Mennens had plannen gemaakt om
aan de Rijksweg te Beek een bakkerij te
bouwen. Echter in het najaar van 1918
was de bouw nog niet gestart! 

De familie Mennens kreeg van de 
bewoners van landgoed Genbroek 
toestemming om tijdelijk in Genbroek te
wonen. De eigenaar, familie De Coune,
gebruikte het pand enkel als buiten-
verblijf. 
In 1921 verleende de gemeente een
bouwvergunning voor het bouwen van
het pand Prins Mauritslaan 1 en 1922
kon het gezin verhuizen. 
Het pand is ontworpen door de Beekse
architect Steph. Dings, die o.a. ook
beide kloosters in Beek ontwierp. 
Thans staat de vierde generatie
Mennens achter de bakovens in de
bakkerij.

Paul Mennens

Een verhaal bij jouw foto

Den Wethoudern Thijs van Es und Maurice Wierikx wurde
durch einstimmigen Beschluss des Gundelfinger
Stadtrates im März 2015 die „Ehrennadel in Silber“ der
Stadt Gundelfingen a.d.Donau zu verliehen. 
Beide sind als Wethouder Mitglied des College (Kollegium
von Bürgermeister und Beigeordneten) der Gemeinde
Beek. Im Rahmen des Partnerschaftsjubiläums konnte
Bürgermeister Franz Kukla die beiden Ehrungen am
Festabend durchführen.

Thijs van Es steht zur Stadt Gundelfingen a.d.Donau, durch
seine Tätigkeiten als Wethouder der Gemeinde Beek in enger

Beziehung und hat sich um die Städtepartnerschaft verdient
gemacht. Seit 2006 ist Herr van Es im College der Gemeinde,
ist im Gremium für die Belange der Partnerschaft 
verantwortlich und begleitet diese auch als Stellvertretender
Bürgermeister weit über das notwendige Maß hinaus.

Herr Maurice Wierikx steht zur Stadt Gundelfingen a.d.Donau,
durch seine Tätigkeiten als Wethouder der Gemeinde Beek in
enger Beziehung und hat sich um die Städtepartnerschaft
verdient gemacht. Seit über 10 Jahren engagiert sich Herr
Wierikx in vielfältiger Weise persönlich für die Partnerschaft
über das notwendige Maß hinaus.

Ehrungen durch Stadt Gundelfingen

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl

BECHA
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Er zijn van die dagen dat je rustig door het leven kabbelt.
Geen ergernis, geen stress, gewoon relaxt. Maar er zijn ook
van die dagen dat je achtervolgd wordt door Murphy’s Law.
Dan stapelen kleine irritaties zich op en uiteindelijk… poef, je
explodeert. Gelukkig was het bij mij een klein “poefje”, maar
de maand mei was wel zo’n opeenstapeling-van-dingetjes
maand. Ik zal u de ieniemienie ergernisjes besparen, maar
een paar wil ik met u delen.

De Gemeente:

Jongens, mijn moeder heeft me altijd geleerd als je iets doet,
doe het dan goed of doe het niet, maar lever geen half werk.
Ik heb vorige maand eindelijk de Gemeentekalender in de pa-
pierbak gegooid en een nieuwe gekocht. Was er voorheen
nog een mooi ringbandje om de kalender, nu volstond men
met flutpapier en een ophangsysteem waar je grijze haren
van kreeg. Na maanden van ergernis omdat dat stomme op-
hanggaatje telkens inscheurde, was ik het zat. Goedkoop
blijkt achteraf altijd duurkoop. Ik weet dat het handen vol geld
kost, maar lever een fatsoenlijk product of lever niets, want
dit is frustrerend. (en dat terwijl ik de info die erop staat, heel
graag lees).

Voor de programmaschrijver van de Kleppermen:

Hoewel ik een vriend beloofd heb, er niets over te zeggen,
kan ik het toch niet laten. (Sorry, Frank ☺)
Laat ik wel duidelijk voorop stellen dat het een geweldig feest
was, super georganiseerd, mooi om te zien en bijzonder ge-
zellig. Maar…, als jullie het nog eens organiseren, zet er dan
in hemelsnaam tijden en locaties bij, want er zijn mensen die
niet de hele dag tijd hebben en slechts voor één onderdeel
komen. Oh, en op de brunchkaarten stond waar men de
brunchkaarten kon kopen. Handig!

En dan het CZ.

Iedere klant van CZ heeft een prachtige mail gekregen waarin
stond:
Onlangs maakten we ons resultaat over 2014 bekend: 
€ 315 miljoen. Wat doen we daarmee? 
Een deel gebruiken we om de nodige reserves op peil te
houden. Een andere deel om uw premie zo laag mogelijk
te houden en dit blijven we de komende jaren doen.

Als ik zoiets lees krijg ik spontaan braakneigingen en denk
aan al die hoge rekeningen die voor velen gewoon niet te 
betalen zijn.

Een vriend op Facebook omschreef het als volgt: 
“We houden uw premies zo laag mogelijk…, maar groeien
zullen ze!”
315 miljoen! Hoe durven ze het überhaupt kenbaar te maken,
terwijl wij, het gepeupel, ons donkerblauw betalen. 
Wat een arrogantie!

En dan die aardige mevrouw in de Fatimaveste:

Dank u wel dat u zo behulpzaam was toen mijn lieve en 
behoorlijk zieke vriendin een harde smak op uw stoep maakte
en zich enorm pijn deed. 
Ze zei nog tegen u: “Ik heb me flink pijn gedaan.”
U stond erbij, keek ernaar en gaf als antwoord: “Dat zie ik” en
verdween toen snel naar binnen. 

Herkent u dit versje nog?

Een zachte blik, een blij gelaat,
Een vriendelijk woord, een goede daad.
Al lijkt het weinig wat je schenkt,
Je geeft soms veel meer dan je denkt.

Maar ja, u zult natuurlijk nooit een poëziealbum hebben
gehad.

Ik maak al jaren van mijn hart geen moordkuil meer en geloof
me, dat lucht op.
Rest mij de zin voor juli/augustus, 
die alles zegt wat ik bedoel: 

Beter een scheetje voor iedereen, 
dan buikpijn voor mij alleen!

Christy

Contactadres:

info@bbb-ndb.nl
www.bbb-ndb.nl

Heeft u vragen?

neem contact op met:

Wendy Montulet
Tel. 06 - 219 176 82

Paul Montulet
Tel. 06 - 184 514 26 

Ger Hurenkamp
Tel. 046 - 436 00 57 

Kenny Hanssen
Tel. 06 - 439 74 524 
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Heeft u vragen?

neem contact op met:

Miranda van Reenen
Tel. 06 - 484 763 50 

Danny Hendrix
Tel. 06 - 533 681 31

Ben Derks
Tel. 06 - 389 135 74

Marcel Meurkens
Tel. 046 - 850 47 01 

Hub Schoenmakers
Tel. 06 - 502 753 01 

Dave Pepels
Tel. 06 - 194 102 66 

Dennis van Es
Tel. 06 - 196 242 64

Heeft u vragen?

neem contact op met:

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 8 (juni/juli )1985

….. Feest in Geverik Handboogschutterij Willem Tell bestaat
100 jaar.  Bierbrouwer Jan Corten heeft als president met
deze vereniging in de roos geschoten. Geverik heeft
steeds beste schutters in haar gelederen gehad.
Kampioenen bij de vleet. En zaterdag komen de
Egerlander om echt feest te vieren..

….. Biljartclub Oos Heim organiseert al voor de tiende keer
een groot toernooi en voor iedereen toegankelijk. 
Zorg ervoor dat je een goed gemiddelde hebt anders kom
je niet aan de bak....de tafel.

….. Onder aan de Eerdshaag ligt een huisje in de berm 
weggemoffeld. Huis Peters wordt door Theo van Winkel
helemaal uit de boeken gedaan.Reeds in 1866 woonde er
de klompenmaker. En dat was toen aan de “Eerste Hage”.

….. Het Maatschappelijk Medisch Centrum geeft de 
vacantiegangers voorlichting wat ze zoal kunnen 
tegenkomen. Was veel je handen, neem mee Norit, anti
jeukmiddel en zonnebrandolie.

….. En er is nog handboogsport bericht. Districtskampioenen
worden gehuldigd. En ze zijn afkomstig van de 
Beeker verenigingen L’Union, Willem Tell en Oranje

….. De Beeker Koorzang is succesvol geweest op de 
zangersdagen in Echt.
Zij stonden onder 
leiding van dirigent 
Wiel Bouten.

….. Sint Jansgeleen, een
onmisbare schakel in
de geschiedenis van
Beek en Spaubeek. In
een lijvig artikel  is dit
onderwerp aan de orde.

….. In Neerbeek is een
nieuwe buurtvereniging
opgericht, nl.
“Krijgershof”. En ze 
beginnen direct met 
een groot feest zelfs
met levende muziek.

….. Frans Augustus geeft zijn ervaringen weer bij het 
betreden van de beroemde kermisattractie “De Jimmy”.
Een kostelijk gebeuren.

….. Scouting Beek bestaat 30 jaar. Jubilaris Harrie Dormans
krijgt het beeldje “”Baden Powell” uitgereikt. 
Twee keer proficiat.

….. De koninklijke harmonie St. Caecilia gaat gaat in juli op
concours op het wereldmuziekconcours in Kerkrade. 
Als inspeelwerk brengt zij ten gehore”Hymne a la 
musique” van Serge Lancer. Als keuzewerk volgt
“Ouverture solenelle” van Alex Glazounov. 
En als verplicht werk, “Trittico” van Nelhy-Bel.

….. En het feest bij succes is ook al vastgelegd en 
georganiseerd.

….. En Spaubeek heeft ook feest. De Speeltuin 
“De Kabouter” bestaat 25 jaar. Met vallen en opstaan.
Maar nu om echt trots op te zijn.

….. Wilt u een porceleinen kop en schotel kado. Koop dan
voor 15 gulden bij een uitzonderlijke jubilaris: “De Rieter”
in Beek. 50 jaar ,,’t Oudste bekende adres ter plaatse.”

….. Meest gehoorde gezegde in Beek: 
“Mam... Kom nao de Rieter....”

Tot ziens (bij “De Rieter”).
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HISTORISCH JUBILEREND BEEK een uniek combi -  
30e Europees Treffen Nachtwachters en Torenblazers en 
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  evenement in het Hemelvaartweekend 14-17 mei 
 9e lustrumviering partnerschap Beek  - Stadt Gundelfingen a.d. Donau
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De weersvoorspelling voor het pinkster-
weekend was niet echt geweldig. 
Maar uiteindelijk deed het weekend zijn
naam eer aan: de Zomerfeesten van
GSV’28 kenden geweldige evenemen-
ten, waarbij de zomerse temperaturen

vooral op zondag hoog opliepen tijdens
de Likkepot Trip. Een sfeerverslag van
een geslaagd weekend.

Op vrijdagavond stond het allereerste
GSV’28 Darts Championship op het pro-

gramma, evenals de Pindapel-avond.
Nadat barvrouw Rini Rutten en voorzit-
ter Jos Nijsten de loting hadden verricht,
barstte de spannende strijd los.
‘Doubles’ en ‘Trippels’ werden er ge-
noeg gegooid en ook de ‘bull’ werd vaak
getroffen. Uiteindelijk waren Marcel
Vluggen en Yannick Paulussen de ge-
lukkige winnaars en eerste clubkampi-
oen. Het gerstenat vloeide deze avond
rijkelijk, maar er werden tevens met volle
overgave pinda’s gepeld en gegeten.'

Op zaterdag werd gedaan, waar GSV’28
goed in is: voetballen. Maar liefst 9 fami-
lieteams verschenen op het veld, van
jong tot oud. De D jeugd wist zelfs de
Vets van Genhout te verslaan. Vorig jaar
wist de familie Nijsten de cup met de
grote oren te winnen en ook dit jaar
stonden ze in de finale. 
Echter moesten ze dit jaar hun meerdere

Feestweekend GSV’28

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

12 keer per jaar een gezellige
middag met koffie en vla, een

keer per jaar een uitstapje
etc waarvan wij de grootste
kosten dragen en de leden

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl
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erkennen in de A jeugd. 
Na de douche lieten ‘Nikki
en de Mansluuj’ de kanti-
ne op haar grondvesten
trillen door de ene na de
andere muzikale hit uit de
geluidsboxen te knallen. 
Het bleef nog lang onrustig
rondom het Jean Nijsten Sportpark.

Maar niet al te lang, want om 11 uur
stonden 450 wandelaars te trappelen
om van start te gaan voor alweer de
derde Likkepot Trip. Wederom wisten de
vele vrijwilligers de wandelaars te trakte-

ren op culinaire hoog-
standjes zoals verse
soep, broodje beenham,
een satétje, zomerse sa-
lade en een heerlijk fris

ijsje. Gezien de hoge tem-
peraturen geen overbodige

luxe. 
Op het sportcomplex kon men bij

de laatste stop lekkere frietjes nuttigen
en werden nog enkele personen in het
zonnetje gezet. 

Een welverdiend bloemetje was er voor
de vrijwilligster van het jaar: Janine
Cranshof. De twee 25-jarige jubilarissen
Marcel Keulers en Willy Stassen moch-
ten ook de felicitaties en een cadeau in
ontvangst nemen. De jonge kampioenen
van de E-jeugd kregen een staande ova-
tie van het aanwezige publiek.

Het feestelijk weekend werd op maan-
dag nog feestelijker afgesloten met de
winst van het 2e elftal in de halve finale
voor promotie naar de 2e klasse. Met
een 2-1 nederlaag werden de geel zwar-
ten van Simpelveld terug naar het zui-
den van de provincie gestuurd.

Peter Janssen

Foto’s: Janine Cranshof, 
Angelique Coumans, Mariska Senden,
Max Limpens

Zomerfeest in Genhout ongekend succes

Schoonheidssalon
Nagelstyling

Kinderfeestjes
Massage

Nieuw!!!! Nu ook
Frozen en Beautykinderfeestjes

Landsteinerstraat 20, 6164 XH Geleen, 046 - 4741848

www.estheticalinda.nl
23

Janine vrijwilligster van het jaar in Genhout

juni 2015 NB no. 6:Layout 1  04-06-2015  07:51  Pagina 23



24

BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek
een zgn. dag bezette post. 
Dit betekent dat er op  maandag t/m
vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de
beroepsbrandweer uitrukt vanuit de
kazerne aan de Sportlaan nr. 1.
In de avonduren en in de weekends
wordt de brandweerzorg verzorgd
door vrijwilligers.  

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

Deze maand: BLIJF UIT DE ROOK

Bij iedere brand komt rook vrij. 
Rook inademen is nooit gezond. 
Blijf zoveel mogelijk uit de rook en
voorkom dat u rook inademt.

Er is brand in de buurt, 
wat moet ik doen?

Is er brand bij u in de buurt? 
De wind kan de rook verspreiden,
zodat u rook kunt zien en ruiken. Ook
in en rondom uw woning. Zorg dat u
geen rook inademt. Ga naar binnen,
sluit ramen en deuren en schakel 
indien mogelijk uw ventilatiesysteem
uit. Help mensen in uw omgeving om
ook uit de rook te blijven.

Is rook gevaarlijk?

Veel mensen denken dat rook van 
bijvoorbeeld een brand waar 
chemische stoffen bij betrokken zijn,
veel gevaarlijker is dan rook van een
gewone brand. 
Een begrijpelijke gedachte, maar toch
is het verschil klein. 
Bij een chemiebrand verdampt een
deel van de chemische stoffen aan de
rand van het vuur. 
Maar bij elke brand ontstaan giftige
stoffen. In iedere rookwolk zitten 

giftige stoffen die niet gezond zijn om
in te ademen. Schone rook bestaat
dus niet. Probeer daarom altijd zo 
weinig mogelijk rook in te ademen.

Is rook schadelijk voor mijn 
gezondheid?

Het inademen van rook is nooit 
gezond. Of de rook schadelijk is voor
uw gezondheid, hangt vooral af van de
hoeveelheid rook die u inademt. 
Hoe dichter bij de brand, hoe meer
rook u inademt. 
En hoe langer u in de rook staat, hoe
meer rook u binnen krijgt. Blijf daarom
zoveel mogelijk uit de rook.

Wat is een schadelijke 
hoeveelheid rook?

Uw lichaam geeft zelf aan of de 
hoeveelheid rook die u hebt 
ingeademd, een schadelijk hoeveel-
heid is. U kunt last krijgen van 
prikkelende ogen, neus en luchtwegen.
Uw ogen kunnen gaan tranen en u
kunt gaan hoesten. 
Hoe meer rook u hebt ingeademd, 
hoe sneller uw lichaam reageert en
hoe langer de klachten duren.

Bij een kleine hoeveelheid rook is de
kans op (blijvende) gevolgen voor uw
gezondheid vaak ook klein. 
Heeft u (blijvende) gezondheidsklachten
na het inademen van rook? 
Ga dan naar uw huisarts.

Mocht er toch rede zijn voor hulp
door wat voor een rede dan ook bel
dan meteen 112 en zeg wat er aan
de hand is.

Geef de naam,  adres en plaats
door waar de brand is, zodat de
Centrale van de Brandweer adequaat
kan reageren en de brandweer zo snel
mogelijk waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Zondag 12 april hield
Schutterij St. Laurentius
Spaubeek het
Koningsvogelschieten. 

Na een lange dag met een
H. Mis, bezoek aan het kerk-
hof, koffietafel,  het ophalen
van het oude koningspaar en
genodigden aan de kerk
werd om 16.00 uur begon-
nen met het schieten op de
vogel. Na iedere ronde werd
het spannender en spannen-
der nabij café ’t Raodhoes in
de Musschenberg.
Het was uiteindelijk geweer-
drager Louis Op den Camp
die met een gericht schot de
plaat met vogel naar bene-
den haalde. Samen met
Marij Op den Camp vormt hij het nieuwe koningspaar 2015
van de schutterij. Louis was ook al koning in 2009.
Ondertussen is het trotse Koningspaar al in actie geweest
tijdens de diverse Bondsschuttersfeesten in Schaesberg en
Puth. Koningin Marij heeft een hele mooie jurk aangepast aan
de kleuren van het uniform.
We wensen Louis en Marij een heel mooi schuttersseizoen toe

Dagbeker 1ste Bondsschuttersfeest

Tijdens het eerste Bondsschuttersfeest in Schaesberg op zon-
dag 10 mei behaalde Schutterij St. Laurentius Spaubeek hele

mooie prijzen waaronder de Dagbeker Hoogst Aantal Punten
voor Mooiste Binnenkomen, Beste Houding Optocht en Beste
Defilé Klasse A. Hier volgen alle prijzen; Ereprijs Mooiste
Geheel, Ereprijs Beste Houding Optocht, 1ste prijs Beste
Defilé. Dagbeker HAP, Ereprijs Mooiste Markententsters.

Burgervogelschieten en Knolle Drolle

Op zondag 30 augustus organiseert de schutterij weer het
Burgervogelschieten en het Knolle Drolle. Houd deze datum
alvast vrij. 
www.schutterijspaubeek.nl 

Louis en Mary Op den Camp nieuw Koningspaar

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

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
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Nederlandse kinderen komen thuis voor
hun fysieke gezondheid vaak niets te-
kort, zou je denken. 
Ze sporten zich aan alle kanten fit, letten
steeds beter op hun eten en gaan trouw
elk halfjaar preventief naar de
tandarts.

Toch belanden elke
maand ongeveer 15.000
kinderen met voetklach-
ten bij de pedicure,
wijst onderzoek onder
de bij ProVoet aange-
sloten pedicures uit. 
De conclusie? 
De ‘trouwste onderdaantjes’
van jong Nederland sjouwen elke dag
hun jonge baasjes rond op school,
sportclub en thuis, maar worden opval-
lend vaak      verwaarloosd en soms zelfs
mishandeld met weliswaar hip, maar to-
taal ongeschikt schoeisel. 

Nederlandse ouders leren hun kinderen tandenpoetsen, hun haren wassen en
elke dag schoon ondergoed aan doen. 
Maar afgaand op de maar liefst 15.000 kinderen die elke maand bij de pedicure
belanden met voetklachten, blijft het enige opvoedkundige moment in relatie
tot kindervoeten vaak beperkt tot het leren strikken van veters. 
Onderzoek van ProVoet, de landelijke brancheorganisatie voor de pedicure,
wijst uit dat gebrek aan kennis bij ouders en kinderen de bron vormt van onge-
mak zoals ingegroeide teennagels en voetschimmel.

Ook lijkt de jongste generatie niet te
weten hoe je veilig je teennagels knipt
en na het douchen je voeten goed af-
droogt. 

Gebrek aan kennis grootste 
oorzaak

Yda in ’t Groen van Gezond in ’t Groen
ziet de gevolgen van deze verwaarlozing
in de vorm van voetklachten.
Voetklachten zoals ingroeiende nagels,
schimmelnagels, eelt, blaren en
wratten zijn niet alleen voorbehouden
aan volwassenen. 
Pedicures van ProVoet behandelen in
hun praktijk dan ook het ongekende
aantal van 15.000 kinderen per maand
dat last heeft van voetklachten.

Onderzoek van belang voor 
ouders en leerkrachten

Uit het genoemde onderzoek van
ProVoet is gebleken dat bij kinderen
ouder dan 5 jaar regelmatig voet-
klachten voorkomen. 
Gebrek aan kennis over voetverzorging
is een veel voorkomende oorzaak. 

• 77% van de pedicures krijgt vragen
van de ouders over de voeten, voet-
verzorging en voetproblemen van
hun kinderen. 

• Per maand bezoeken ongeveer
15.000 kinderen de pedicure. 

• 81% bezoekt de pedicure alleen voor
het verhelpen van directe klachten.

• Slechts 19% bezoekt de pedicure 
regelmatig. 

• Top 3 van klachten: 
Ingroeiende nagels, wratten en
schimmelnagels. 
(Bron: onderzoek onder 
ProVoet-pedicures 2015)

Landelijke campagne met als
boegbeeld Kapitein ProVoet

Om dit onderwerp handen en vooral
voeten te geven, heeft ProVoet een lan-
delijke campagne ontwikkeld, waar ik,
Yda in ‘t Groen te Beek aan meedoen.
Het belangrijkste onderdeel is een
les-pakket voor leerlingen in groep 3 tot
en met 6 van de basisschool. 
Het startschot van deze landelijke cam-
pagne, met in het middelpunt Kapitein
ProVoet, klinkt op 18 mei, tijdens de
Week van de Pedicure. 

De campagnewebsite is te vinden op:
www.kapiteinprovoet.nl

Gebrekkige voetverzorging treft ongekend
aantal van 15.000 kinderen per maand

Trendy dames-en tienerkleding
Open: woensdag van 12.00 tot 17.00 uur

vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet
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Nu we in de zomerperiode zijn aangekomen worden natuurlijk veel vakantieplannen gemaakt of verder uitgewerkt. 
Dat is zeker ook het geval voor de scoutinggroepen die de kampvoorbereidingen momenteel wellicht afronden en staan
te trappelen om samen weer met de groep naar een heelrijke kampplaats te gaan voor een nieuw spannend en 
avontuurlijk verblijf.
Dat gebeurt al lang zoals we op bijgaande foto kunnen zien. Ook aan de verschillende tafels ontbreekt het aan niets.
Geduldig of soms ook vol ongeduld wordt er gewacht tot ‘spijs en drank’ wordt uitgeserveerd. 
Ze staan misschien wat klein op de foto, maar ze waren destijds gewoon nog niet groter.

Wie kent deze avontuurlijke verkennertjes en de stafleden die druk doende zijn met de bediening?
Wij zijn heel benieuwd naar de namen van gefotograafden. 

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdag-
morgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

www.watkostrouwdrukwerk.nl

  Wie  kent  Wie Aflevering 114
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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.

28

Het chauffeursteam, bestaande uit een  zelfstandig werkende
groep vrijwilligers,  zoekt uitbreiding. Dagelijks, van maandag
tot vrijdag, halen  en brengen zij  ouderen  van huis naar een
van onze dagbesteding locaties, in Beek, Geleen, Stein en
omstreken.

Naast deze vaste dagelijkse ritten worden  er tussen 11.00 uur
en 16.30 uur uitstapjes gemaakt met kleine groepjes ouderen
die wonen in de verzorgingshuizen van Vivantes. Dit is in de di-
recte omgeving, het kan een mooie route zijn of een bestem-
ming in de omgeving. Bij de uitstapjes  gaat een medewerker
van de locatie mee.

Zowel voor de dagritten als voor de uitstapjes zoeken we
chauffeurs en bijrijders, die de groep willen versterken. De bij-
rijder ondersteunt het in- en uitstappen, met behulp van een
lift en zorgt voor de passagiers tijdens de rit.
De groep chauffeurs komt maandelijks bij elkaar om de plan-
ning voor de volgende maand te maken.

Onze doelgroep:
Cliënten hebben soms een dementieel beeld, zijn vaak slecht
ter been of hebben andere ouderdomsgebreken, waardoor het
voor hen belangrijk is om dagbesteding in het wijksteunpunt of
de zorgboerderij te bezoeken. Ook uitstapjes al is het gewoon
naar het winkelcentrum zijn voor deze doelgroep een bijzon-
dere onderneming, waar zij veel plezier aan beleven. 

Wat wij verwachten van de vrijwilligers:

• Rijbewijs B of BE
• Betrokkenheid en inlevingsvermogen
• Geduld
• Goed kunnen samenwerken.
• Een dag per week beschikbaar of wisselend voor 

vervanging.

Wat wij vrijwilligers bieden:

• Reiskosten a  € 0,30 per km
• Verzekering tijdens uw werkzaamheden,
• Vrijwilligersovereenkomst,
• Deskundigheidsbevordering,
• Verjaardagspresentje
• Een keer per jaar een team activiteit met lunch
• Een keer per jaar een vrijwilligersfeest
• Eindejaarsgeschenk

En bovenal een groep  enthousiaste collega’s.

Bent u de vrijwilliger die graag iets voor een ander betekent ?

Neem contact op met Mieke Dijker, Coördinator
Vrijwilligerswerk Vivantes
m.dijker@vivantes.nl of via het callcenter: 046-4113500

Chauffeursteam Vivantes 
zoekt nieuwe vrijwillige collega’s (M/V)

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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

• BSO Abeltje: Bs St. Martinus en Obs de Kring, Beek

• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl
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Op 23 en 24 april jl. vonden de sportdagen plaats voor alle 
leerlingen van de basisscholen.
Het NJOY project van de gemeente Beek organiseerde in samen-
werking met studenten van het CIOS (Leeuwenborgh opleidingen)
de Koningsspelen voor alle basisscholen in de gemeente. 
Het thema van de sportdagen was dit jaar ‘brandweer’.

Foto’s: Paul Voncken

Terugblik sportdag voor Beekse scholen

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken

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

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
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Zaterdag 29 augustus 2015
Aanvang: 08.00 uur
Einde: 17.00 uur
Locatie:
Raadhuispark/Molenstraat,
Beek.

Bezoek de traditionele Kelder
Zolder Markt in Beek, die dit jaar
voor de 22ste keer georganiseerd
wordt door het Mannenkoor
Beeker Liedertafel.

Op deze rommelmarkt bieden ruim
200 standhouders een keur van
producten aan. 
Iedereen vindt wel iets van zijn 
gading: boeken, muziek, 
porselein, speelgoed, kleren en
nog veel meer.  

Verder is er een ruime gelegenheid
om iets te drinken of te eten, van
Luikse wafels tot een frietje met.

De markt begint om 08.00 uur en
eindigt op 17.00 uur. 
Voor bezoekers wordt organisatie-
bijdragen van 1 euro gevraagd.

Nadat we  met groot succes het
reserveringssysteem hebben 
ingevoerd kunt u digitaal 
inschrijven voor een marktkraam
of grondplaats, dit is mogelijk
vanaf 1 juni tot uiterlijk 
23 augustus op de 
website: www.beekerliedertafel.nl

Als er nog vragen zijn dan 
kunt u zich met onderstaande
coördinator in verbinding stellen.

Contactpersoon: Math Goessens
Tel. 06 - 51841669 na 19.00 uur

Kelder Zolder Markt
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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

20 juni Beek Zingt. Zing mee op het plein achter de kerk (Achter de Beek). 
U bent de ster van de avond. Entree gratis. Aanvang 20.00 uur.

25 juni  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 en 28 juni Zomerlicht Festival bij park Genbroek met o.a. zangeres Lisa Lois
28 juni Straatrommelmarkt van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Mergelakker te Spaubeek
15 augustus Kapellenwandeling vanaf kapel Molenberg, vertrek 9.00 uur
17 t/m 21 aug. KinderVakantieWerkBeek 2015
29 augustus Kwajongconcours Fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 augustus Feesttent Genhout WIR SIND SPITZE, Sitichting GenOut Samen
29 augustus Kelder Zolder Markt van Mannenkoor Beeker Liedertafel.

Voor publiek toegankelijk van 8.00 – 17.00 uur.
30 augustus ProCultfestival straattheater, organisatie Culturele Werkgroep Beek
30 augustus     Mittsommerfest Fanfare St. Caecilia Spaubeek
6 september  Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers  13.00-16.00 u

in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
20 september Vriendenviering met Vocaal Ensemble Kerkrade, St. Hubertuskerk Genhout
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
26 september Najaarsconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v. Zanggroep Cosi Cantare en Zangkoor Jokola. 

Gemeenschapshuis Neerbeek, aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
29 september Openbare repetitie Gemengd Koor Neerbeek, Gemeenschapshuis Neerbeek, 20.00 uur. 

Houdt u van zingen en bent u op zoek naar een leuk koor, dan bent u van harte welkom. 
Bezoek ook eens onze site: www.gemengdkoorneerbeek.nl 

2 oktober Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
4 oktober Mannenkoor Beeker Liedertafel verzorgt een concert in de Basiliek in Sittard, 16.30 uur
4 oktober Classic Rock Night in Asta, aanvang 18.00 uur 
9, 11, 16, Toneelvereniging Ons Genoegen “Allein is mèr allein” 
17, 18 oktober Zaal Vroemen Genhout; aanvang 20.00 uur
15 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 oktober Elfde Baeker Blues Side in café Auwt Baek.
20 oktober       Vriendenviering met Vocaal Groep Zwing Neerpelt, St. Hubertuskerk Genhout
25 oktober 29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
25 oktober Een spetterend concert door Mannenkoor Beeker Liedertafel in samenwerking met 

Dansstudio Marlynes, Mechelen (B). Locatie Asta Cultuurcentrum te Beek, 15.00 uur  
29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
31 oktober H. Mis voor de overleden leden en leden Canta Libre. Tevens voor het 25 jarig bestaansfeest

van onze vereniging.  Aanvang H.Mis 16.00 uur inde kapel te Geverik.
1 november   Damessupporterscomitè van Harmonie St. Caecilia organiseert een 

Speelgoed-kinderkledingbeurs in het Asta Cultuurcentum van 10.00 uur tot 14.00 uur.
2 t/m 5 nov. Kledingbeurs Damescomité fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 november   Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
8 november Roger Wijnen ATB toertocht
15 november    Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek. 

Toegang is gratis.
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering met Per Cantare  uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
21 december Postzegelbeurs in het Asta Cultuurcentrum van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis toegang, 

organisatie PZV "De Philatelist"

2016
2 januari 17e Wafeltocht
3 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek
13 maart Paasveejaarmarkt Beek
23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van  

het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist".
12 juni 23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

Evenementenrooster 

2015-2016

IVN Spau-Beek

Excursie 
bijzondere bomen
zondag 28 juni 2015 
om 9.45 uur

Op zondag 28 juni vertrekken het IVN
Schinnen en Spau-Beek vanaf het IVN home
Schinnen naar kasteelpark Amstenrade waar
we naar de bijzondere en monumentale
bomen gaan kijken. 

Tijdens deze wandeling door dit prachtige 
kasteelpark wordt natuurlijk ook een en ander
verteld over het kasteel en zijn bewoners. 

Ook wordt uit de doeken gedaan hoe een 
kasteelpark ontstaat en zich daarna ontwikkelt.
Kortom, een interessante en leerrijke excursie.

Na afloop gaan we terug naar het IVN-home in
Schinnen, waar we onder het genot van een
kopje verse koffie of thee nog na kunnen 
praten over de natuur.

Deelname aan alle activiteiten geschiedt op
eigen risico.
Deelname is gratis.

Vertrekpunt: IVN lokaal Schinnen om 9.45 uur
Adres: Burgemeester Pijlsstraat 1d
6365 CG Schinnen
en om 10.00 uur vanaf de kerk in Amstenrade.

Info.: 
H. Janssen, 046-4423057, 
B. Derks, 046-4749781 en 
Harrie Hermens 046-4425243
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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.

Afscheid
De Fransen hebben er zo’n mooie uitdrukking voor: Partir c’est mourir un peu. Afscheid nemen

doet pijn. Ook afscheid nemen als burgemeester van Beek.

Ik had een dubbel gevoel toen eind vorige maand bekend werd, dat ik aan de slag mag als

nieuwe burgemeester van Heerlen. Aan de ene kant was er grote trots en veel blijdschap. 

Terug naar de regio waar ik geboren ben. De handen uit de mouwen steken om de vele kansen

voor Heerlen te verzilveren.

Die andere kant zag er toch wat anders uit. Een mengelmoes van gevoelens. U kent ze wel.

Opzien tegen het loslaten wat je dierbaar is geworden. Ruim vier jaar heb ik burgemeester

mogen zijn in het mooie Beek. Mijn eerste burgemeesterschap. Een periode die ik altijd zal blij-

ven koesteren. Omdat Beek gewoon bijzonder is. Die hechte gemeenschapszin. De korte lij-

nen. De hartelijkheid van de inwoners. De vele, mooie contacten en samenwerkingen die zijn

ontstaan. Het stabiele bestuurlijke en politieke klimaat. Ik heb me heel snel Beekenaar met de

Beekenaren gevoeld. Ik was dan ook ontroerd door de vele felicitaties en hartverwarmende 

reacties van inwoners over mijn nieuwe baan in Heerlen. Ik besef dat het afscheid wellicht wat

te vroeg komt. Maar sommige uitdagingen in het leven kun je onmogelijk negeren. Het burge-

meesterschap van Heerlen is er zo een.

Op het moment dat duidelijk werd dat de afsluiting van die mooie periode in Beek nabij is,

doemde nadrukkelijk nog een ander gevoel op. Een grote mate van tevredenheid. Wat hebben

we samen ongelooflijk veel bereikt in die vier jaar. Met de nadruk op samen. Als burgemeester

alleen bereik je niets. We hebben altijd de dialoog gezocht. Harmonie nagestreefd. Daardoor

hebben we op heel veel fronten nieuwe koersen kunnen uitzetten. Daarvoor blijf ik tot mijn 

laatste werkdag in Beek ook de handen uit de mouwen steken. 

Beek staat inmiddels op de kaart als gemeente waar je met grote regelmaat moet zijn voor 

bijzondere evenementen. Slechts twee van een reeks voorbeelden. Beek for Speed is 

uitgegroeid tot een tophit die tienduizenden bezoekers uit de hele provincie trekt. Datzelfde

geldt voor de Lichtstoet met carnaval.

Het voortbestaan van luchthaven Maastricht Aachen Airport is gegarandeerd. Economisch van

enorm belang voor Beek. Vele honderden banen die behouden blijven en een mooie toekomst

die lonkt. Ik ben ervan overtuigd dat het vliegveld weer glans en nieuw perspectief krijgt.

De uitstraling van Beek als bovenregionaal winkelcentrum krijgt een geweldige injectie door de

forse uitbreiding van Makado. In combinatie met het mooie en speciale winkelaanbod in het

fraaie centrum van Beek heeft de gemeente daarmee ijzersterke troeven in handen. En zo kan

ik nog wel even doorgaan. Ik zie bijvoorbeeld die mooie, nieuwe brandweerkazerne voor me. 

Uiteraard kijk ik reikhalzend uit naar die nieuwe uitdaging in Heerlen. Maar ik zal Beek gaan

missen. Spaubeek, Genhout, Neerbeek, Geverik en Kelmond trouwens ook.

Beek, bedankt voor de geweldige jaren. Ik heb mijn best gedaan voor Beek en haar inwoners.

Dit zal ik ook tot de laatste dag blijven doen!

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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Een Kneipp-anlage is een natuurlijk of

kunstmatig waterbekken of waterloop

met kniehoog water, bedoeld om met blote voeten

doorheen te waden. Door het waterstappen wordt de bloedsomloop

gestimuleerd hetgeen een positieve invloed kan 

hebben op de gezondheid.

Vooruitlopend op de aanleg van een definitieve Kneipp-anlage, is er

bij de Keutelbeek in de Gundelfingenstraat een tijdelijke voorziening

aangelegd, die zaterdag 16 mei jl. door de burgemeesters van beide

gemeenten werd onthuld.

Kneipp-therapie
In de gemeente Gundelfingen a/d Donau en omgeving zijn vandaag

de dag diverse Kneipp-anlagen te vinden. Dit heeft te maken het

feit dat de grondlegger van de Kneipp-therapie, Sebastian Kneipp,

in de periode 1844 - 1852 zijn Gymnasium en theologiestudie in het

nabijgelegen Dillingen a/d Donau heeft doorlopen. De aan tuber-

culose lijdende Kneipp genas zichzelf met duikbaden in de ijs-

koude Donau bij Dillingen.

Gebruik van de Kneipp-anlage
De bedoeling is om met blote voeten ca. 30 tot 60 seconden door

het water te stappen, en daarbij de voeten telkens volledig uit het

water te tillen. Hierdoor wordt de bloedsomloop gestimuleerd en

het immuunsysteem gesterkt.

Gundelfingen a/d Donau draagt bij aan 
“Kneipp-anlage” in Beek

Tijdens het bezoek van een delegatie uit het Duitse
Gundelfingen a/d Donau aan Beek, ter ere van het
45-jarig jubileum van de vriendschapsband tussen
beide gemeenten, heeft het gemeentebestuur van
Gundelfingen op symbolische wijze het 
jubileum-cadeau overhandigd. 
Het betreft een bijdrage aan een zogenaamde
“Kneipp-anlage” in Beek.

33
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In navolging van de drukbezochte en inspirerende 

bijeenkomst vorig jaar, zullen op 20 oktober aanstaande 

tijdens een netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit de

gemeente Beek weer twee ondernemers in het zonnetje

worden gezet. Op deze avond zal bekend worden gemaakt

wie tot Beekse Ondernemer van het jaar 2015 wordt 

bekroond en wie de Aanmoedigingsprijs 2015 in ontvangst

mag nemen.

Ondernemers, breng uw stem uit!
Een comité van afgevaardigden van de diverse bedrijven-

terreinen van Beek zal bepalen wie de felbegeerde prijzen

in de wacht slepen. Hierbij worden de volgende criteria 

gehanteerd: sterk ondernemerschap, innovatief, bijdrage

aan de werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid

en een voorbeeldfunctie voor andere Beekse (startende)

ondernemers. Ondernemers kunnen een (andere) Beekse

ondernemer nomineren. Dat kan nog tot 15 juli a.s. via

www.belevend-beek.nl. U kunt 1 nominatie per 

ondernemer uitbrengen per categorie.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor de ondernemersbijeenkomst op 

20 oktober a.s. waar de prijzen worden uitgereikt, start

medio september. Het belooft een fantastisch programma

te worden, waar ten opzichte van voorgaande jaren weer

enkele nieuwe elementen aan zijn toegevoegd. 

Houd de website www.belevend-beek.nl goed in de gaten,

want vol=vol.

Ondernemers, breng nu uw stem uit via 

www.belevend-beek.nl en bepaal mee wie zich dit jaar de

Beekse Ondernemer van het Jaar mag noemen en wie de

aanmoedigingsprijs in ontvangst mag nemen! 

Bepaal mee wie de Beekse Ondernemer van
het jaar 2015 wordt!
Voor het 14de jaar op rij organiseert de gemeente Beek op dinsdag 20 oktober 2015 de verkiezing
"Beekse Ondernemer van het Jaar", met als doel de schijnwerpers te richten op ondernemend Beek en de
pareltjes onder de Beekse bedrijven in het zonnetje te zetten. Sinds 4 jaar wordt ook een aanmoedigings-
prijs uitgereikt aan een onderneming met veel potentie. Tot en met woensdag 15 juli a.s. kunnen 
ondernemers een (andere) Beekse ondernemer nomineren voor een van de twee prijzen.

De heer Van Mulken heeft door zijn bijzondere inzet als

voorzitter van het Burgercomité Beek-Gundelfingen een

zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking en

verbreding van de vriendschappelijke betrekkingen met

Gundelfingen a/d Donau. Daarnaast heeft de heer Van

Mulken door zijn diverse bestuursfuncties, verantwoorde-

lijkheidsgevoel en brede maatschappelijke inzet een waar-

devolle taak vervult en hierdoor is hij vrijwel onvervangbaar

voor vele verenigingen, organisaties en instellingen binnen

de Beekse gemeenschap.

De heer Van Mulken heeft aan de wieg gestaan van vele

activiteiten en evenementen die Beek inmiddels typeren.

Zijn organisatietalent, coördinerende en verbindende ver-

mogen roepen alom respect en waardering op. Zijn inzet

en deskundigheid bij de vele evenementen en activiteiten

zijn van grote betekenis voor de gehele gemeenschap van

Gemeentelijke Erepenning voor Theo van Mulken
Op donderdag 14 mei jl ontving Beekenaar Theo van Mulken de gemeentelijke Erepenning uit handen van
burgemeester Ralf Krewinkel. Dit gebeurde tijdens de opening van de festiviteiten rondom het 45-jarig
jubileum van de vriendschapsband tussen de gemeente Beek en het Duitse Gundelfingen a/d Donau en het
30ste Europees Nachtwachters- en Torenblazers treffen in Beek.
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Beek. Daarbij is hij een belangrijke verbindende figuur,

uniek in zijn soort, die dwarsverbindingen weet te leggen

tussen het verenigingsleven, de gemeenschap en het 

lokale en regionale bestuur. 

Vastgesteld kan worden dat de heer Van Mulken uitzonder-

lijke prestaties voor de Beeker gemeenschap heeft 

geleverd die het toekennen van een blijk van grote 

erkentelijkheid rechtvaardigen middels toekenning van de

Erepenning van de gemeente Beek.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “De heer Van Mulken kan

worden getypeerd als een kurk waar een groot deel van de

maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente Beek op

drijft. Hij is in die zin een vrijwilliger die boven partijen 

uitstijgt en met visie en beleid weet te verbinden.
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De gemeente Beek gaat de subsidies voor het bibliotheek-

werk, het muziekonderwijs en het welzijnswerk veel 

gerichter inzetten voor de inwoners. De boekenuitleen en

muziekopleidingen blijven gewoon gehandhaafd, maar 

krijgen een efficiëntere opzet en een slimmere organisatie.

Daardoor kan in principe op elke basisschool een biblio-

theek worden gestart. Muziekdocenten gaan aan de slag

op de basisscholen en muziekverenigingen krijgen een 

financiële bijdrage van de gemeente om zelf opleidingen te

geven. Bovendien wil de gemeente zelf welzijnswerkers in

dienst nemen. 

Dat zijn enkele voorstellen van het college van B en W om

de zorg, cultuur en welzijn in Beek, ondanks kortingen van

het Rijk, op peil te houden.

Wethouder Thijs van Es: ,,We willen de regie meer zelf in de

hand houden. En daarbij nog nadrukkelijker investeren in

onze inwoners. Samen met de inwoners en verenigingen

zoeken naar mogelijkheden om het geld voor muziekonder-

wijs en de boekenuitleen zo optimaal mogelijk te besteden

voor de mensen. De meeste muziekverenigingen pleiten al

langer voor een dergelijke hervorming van het muziekonder-

wijs, zij zijn blij dat er nu naar hen geluisterd wordt. ”

Voor het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het wel-

zijnswerk maakt de gemeente nu nog gebruik van externe

organisaties zoals de regionale boekenuitleen Biblionova,

de muziekschool Artamuse en Partners in Welzijn. ,,Dat zijn

grote instellingen met eigen kantoren, eigen directies en

managers. De kosten van die overhead betalen we als ge-

meente mee in de jaarlijkse afrekeningen met die instellin-

gen. Bovendien willen we zelf meer inhoud gaan geven aan

het muziekonderwijs, het bibliotheekwerk en het welzijnswerk.

Wijkgericht en met maatwerk. Meer investeren in mensen

en minder in de stenen van externen”,  aldus Van Es.

De wethouder wijst erop, dat de gemeente Beek al enige

tijd ook zelf de schuldhulpverlening gestalte geeft. Met

prima resultaten. ,,Dat kunnen we dus ook op andere fron-

ten. Gewoon terug naar de basis. Samen met inwoners en

verenigingen zoeken naar de slimste aanpak en maatwerk.

Daarmee kunnen we het bibliotheekwerk en het muziek-

onderwijs op niveau houden. Groot voordeel is dat we de

kosten die we zo besparen weer kunnen gebruiken voor de

vervulling van andere wensen die bij de inwoners leven.”

Van Es noemt als voorbeeld de aanpassing van het ge-

meenschapshuis in Neerbeek, dat verandert in een nieuw

wijksteunpunt. Een echt thuis waar mensen met een 

beperking, senioren en buurtbewoners elkaar ook overdag

kunnen ontmoeten.

De wethouder kijkt inmiddels al verder. Hij wijst erop, dat

de oude brandweerkazerne op De Haamen en enkele 

lokalen van de openbare basisschool De Kring prima 

gebruikt zouden kunnen worden door verenigingen om cur-

sussen te geven, of om leer- en werkplekken te realiseren 

voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

,,Met ondersteuning van eigen mensen.”

Van Es roept de inwoners van Beek op, vooral ook zelf met

ideeën te komen. ,,Alleen samen slagen we erin ook in de

toekomst het sociale en culturele gezicht van Beek een

eigen, zelfstandig karakter te geven.”

Wethouder Thijs van Es aan het woord:

’Geld slimmer gebruiken voor bieb op scholen
en eigen opleidingen muziekverenigingen’ 
Meer doen met minder geld voor inwoners van Beek

Zwerfafvalvangers
Putbroekerweg
Enige tijd geleden zijn 2 zwerfafvalvangers langs het

fietspad Putbroekerweg geplaatst. Eén bovenaan 

het fietspad, en één beneden. 

De locatie fietspad Putbroekerweg is gekozen 

vanwege het vele verpakkingsmateriaal in de 

berm van het fietspad. De resultaten zijn tot nu toe

bemoedigend.

35
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G-Honkbal bij HSV Cheetahs
Iedereen die interesse heeft in aangepast honkbal kan zich

aanmelden voor de proeftrainingen G-honkbal.  Vanaf 2 juli

kan er tijdens de zomerperiode wekelijks getraind worden

op donderdagochtend van 10.00-11.30 uur op Sportland-

goed De Haamen. Deze proeftrainingen zijn  gratis en 

worden aangeboden door HSV Cheetahs i.s.m. OZOdoe-

likmee (Carrousel).

Vanaf 7 september start het G-team met trainen op maan-

dagavond van 19.00-20.00 uur. De kosten voor het lid-

maatschap bij HSV Cheetahs zijn € 65,- per jaar.

Neem voor meer informatie of aanmelden voor de 

proeftrainingen contact op met Arend te Velde 

via 06-42 91 16 99 of arend.te.velde@ozodoeikmee.nl

Gratis proefles handboogschieten
Kom kennis maken met handboogschieten op maandag-

middag van 13.30-15.30 uur. De lessen worden verzorgd

door Handboogschutterij L’Union i.s.m. SGL en vinden

plaats in de sporthal van Sportlandgoed De Haamen. 

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. 

Iedereen (met of zonder beperking) is van harte welkom

om drie gratis proeflessen te volgen. Aanmelden voor de

proeflessen kan bij Sjef Frijns via  06-51 40 26 00 of

info@frijnsphoto.nl 

Gezondheidsmarkt
Donderdag 21 mei jl opende wethouder Thijs van Es de

gezondheidsmarkt in wijksteunpunt Franciscus. Studenten

van de Fontys Sporthogeschool organiseerden i.s.m. 

Vivantes en gemeente Beek een informatieve middag voor

55plussers gericht op gezondheid en bewegen. Diverse

(zorg)partners waren aanwezig met een stand en er 

werden lezingen gegeven. Tevens konden de bezoekers
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gratis en vrijblijvend een healthcheck laten uitvoeren en

meedoen aan beweegclinics. Om de middag gezond af te

sluiten was er voor iedereen een gratis gezonde Smoothie,

ter plekke vers bereid door de studenten. 

Zwemmen met extra begeleiding
Voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het

water of mensen die hulp nodig hebben bij de verzorging

heeft De Haamen het aanbod “Zwemmen plus”. Het kan

hierbij gaan om mensen met een lichamelijke beperking,

mensen die aan het revalideren zijn of mensen die 

begeleiding krijgen van een fysiotherapeut. Er is een tillift

aanwezig  en ook bestaat de mogelijkheid om met een

speciale rolstoel het water in te rijden via een hellingbaan.

Het water van het zwembad is 31 graden. Het aanbod

‘Zwemmen plus’ is op woensdag en vrijdag van 10.00 tot

11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur in zwembad De 

Haamen in Beek. Vooraf aanmelden is noodzakelijk ivm

een intakegesprek over de gewenste begeleiding en/ of zorg.

Meer informatie via  Guus van de Leemput, bereikbaar op

06-22 95 90 65 of zorgcoordinator@dehaamen.nl

Sportintegratiedag 2015
Op Tweede Pinkersterdag werd voor de negende keer de

Sportintegratidag gehouden. Ruim 40 sporters met een 

beperking meldden zich op Sportlandgoed De Haamen

voor deze sportdag. Na een opening door de voorzitter van

VV Caesar en wethouder Maurice Wierikx was het tijd voor

de gezamenlijke warming-up. De sporters hebben deze

dag  fanatiek meegedaan aan drie verschillende clinics, 

verzorgd door de verenigingen VV Caesar, AV Caesar,

HSV Cheethahs, HV BFC, BCG Beek, LTC B.R.Z., 

JKA Karate Do Weng, HBS

L’Union en Walking Limburg. 

In de pauze werd een demon-

stratiewedstrijd G-handbal 

gespeeld. De dag werd na

een demonstratie van JKA

Karate Do Weng en het uit-

reiken van de welverdiende

medailles gezellig afgesloten

in de tent. We kijken terug op

een zeer geslaagd Sportintegratiedag die werd 

georganiseerd door VV Caesar met ondersteuning van

Fontys Sporthogeschool en gemeente Beek. 

Jeugdsportprogramma’s met extra begeleiding
De sportprogramma’s Sportmix en Choice4Sport bieden

sport- en spel activiteiten voor kinderen tussen

de 8 en 12 jaar met ontwikkelingsproblemen

zoals AD(H)D of ASS (Autisme Spectrum

Stoornissen). Aan bod komen o.a. ontwikkelen

van motorische vaardigheden, leren omgaan

met regels, bevorderen van zelfbeheersing,

weerbaarheid, doorzettingsvermogen en soci-

ale vaardigheden. De lessen worden verzorgd

door Stichting Choice4Sport en vinden plaats

in de sporthal van De Haamen op woensdag-

middag. Meer informatie en aanmelden bij

Choice 4 Sport via 06-17 79 17 78 of 

06-53 74 70 43 of  info@choice4sport.nl
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Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport-  en beweegmogelijkheden in Beek? 

De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. Elke woensdagochtend is er inloop op Sportlandgoed

De Haamen (De Haamen 1, Beek) van 10.00-12.00 uur. Ook kunt u telefonisch of per mail

contact opnemen met  Vivian Boesten-Dijkstra via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl
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Met ingang van 1 juni 2015 houdt de wijkverpleegkundige van

Orbis Thuiszorg iedere week op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

inloopspreekuur in het gemeentehuis van Beek. 

Met welke vragen kunt u bij ons binnenlopen?
U kunt tijdens het inloopspreekuur bij de wijkverpleegkundige 

terecht met vragen over verpleging en verzorging thuis, maar

ook als u zich zorgen maakt over uw thuissituatie of als u be-

zorgd bent om het welzijn van familieleden of buren. De wijk-

verpleegkundige kan u adviseren, ondersteunen en antwoord

geven op uw vragen. Indien nodig bekijkt de wijkverpleegkun-

dige samen met u welke acties ondernomen dienen te worden. 

Loop gerust binnen
U kunt zonder afspraak gebruik maken van dit 

spreekuur in het gemeentehuis van Beek. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Orbis

Thuiszorg via 088 – 118 4550 voor Spaubeek en 

Neerbeek of via 088 – 118 4548 voor Beek en 

Genhout. 

Ook in het gemeenschapshuis van Neerbeek 

houdt de wijkverpleegkundige op dinsdag en vrijdag

inloopspreekuur. Voor meer informatie over dit 

inloopspreekuur of voor het maken van een afspraak

kunt u contact opnemen via 088 – 118 4550.

Inloopspreekuur Orbis Thuiszorg 
in gemeentehuis
Vraag maar raak!
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Momenteel wordt wetgeving voorbereid die landelijk 

verbiedt om gebruik te maken van chemische onkruid-

bestrijdingsmiddelen op onder andere openbare verhar-

dingen. De gemeente Beek en RWM lopen hierop alvast

vooruit door diverse methoden van niet-chemische 

onkruidbestrijding uit te testen. 

Op de trottoirs wordt in één deelgebied het onkruid met

een machine met hete lucht bestreden. In het andere deel-

gebied  wordt een machine met infrarood brander ingezet.

Dit zal in vijf rondes in de periode april tot en met oktober

plaatsvinden. Na iedere ronde met hete lucht of infrarood

zal er een monitoring van het onkruid plaatsvinden in de

beide deelgebieden in Neerbeek én in één gebied elders in

Beek dat nog chemisch behandeld wordt.  Zo krijgen we

inzicht in de resultaten van beide methoden in Neerbeek

ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de huidige

chemische methode.

In beide deelgebieden in Neerbeek zal in de periode april

tot oktober  het onkruid in de goten bestreden worden met

een aparte onkruidborstel op de veegmachine. Op locaties

die voor machines niet bereikbaar zijn wordt het onkruid in

Proef met niet-chemische onkruidbestrijding 
in Neerbeek
In de periode april t/m oktober voert afval- en reinigingsbedrijf RWM een proef uit met 
verschillende methodes van niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen in Neerbeek. 
De proef bestaat uit een vergelijking van twee methodes in twee deelgebieden van Neerbeek.

een aparte werkgang handmatig gebrand of verwijderd.

Na beëindiging van de pilot zal aan de hand van de resul-

taten bepaald worden hoe de onkruidbestrijding  in de 

toekomst gestalte moet krijgen. De proeven in Neerbeek

worden door RWM opgezet, begeleid en gemonitord. De

kosten voor de proeven worden door de gemeenten Beek,

Schinnen, Sittard-Geleen en Stein gezamenlijk gedragen.

juni 2015 NB no. 6:Layout 1  04-06-2015  07:52  Pagina 38



De gemeente is per 1 juni jl gestopt met het wekelijks 

publiceren van de officiële bekendmakingen op de 

gemeentepagina in de Trompetter/Maas- en Geleenbode.

Deze worden sindsdien enkel nog digitaal gepubliceerd op

www.overheid.nl. Het gaat om bekendmakingen en kennis-

gevingen van vergunningen, verordeningen, beleidsregels

en andere besluiten van het gemeentebestuur. Voor 

overige nieuwsberichten en gemeentelijke informatie zijn

de website www.gemeentebeek.nl en de gemeente-

pagina’s in de Nuutsbaeker de aangewezen media.

Uitzonderingen
Voor bepaalde bekendmakingen blijft het wettelijk vereist

om te publiceren in een huis-aan-huis blad. Deze bekend-

makingen blijft de gemeente dan ook publiceren in de

Trompetter/Maas- en Geleenbode, maar dat zal inciden-

teel zijn.

Bekendmakingen per e-mail
Via Overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huis-

nummer abonneren op de gratis attenderingsservice. 

Het werkt als volgt. U gaat naar de site www.overheid.nl.

Klik op het kader “Blijf op de hoogte! Meld u aan en ont-

vang berichten over uw buurt per e-mail”. Schrijf u in en

maak uw profiel daar aan. Geef aan van welke overheids-

organisatie u bericht wilt krijgen als er een bekendmaking

wordt gepubliceerd. En in welk postcodegebied. De service

bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw

aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk

van de organisaties en de onderwerpen die u hebt gekozen,

ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

Wilt u de officiële bekendmakingen per post ontvangen?

Neem dan contact op met de gemeente via tel.nummer

046 – 43 89 222.

Wekelijkse gemeentepagina in
Trompetter/Maas-en Geleenbode gestopt
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Op vrijdag 26 juni is het gemeentehuis in verband met een bijeenkomst voor het personeel gesloten.

Gemeentehuis gesloten op vrijdag 26 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in

Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnummer: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilliger Rouw & Verlies (V1501)

• Brei vrijwilliger  (V1496)

• Docent(e) alfabetisering  (V1495)

• Bouwers en klussers gezocht  (V1461)

• Fietsen met cliënten Daelzicht  (V1483)
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MAKADO ruimt op!
DO. 25 t/m ZA. 27 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

DO. 25 t/mZA. 27 juni

ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL                     www.facebook.com/MakadoBeek
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