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De lentemaand is aangebroken. 
Dat zal u niet ontgaan zijn. Het weer is zacht. 
De vastelaovend ligt al weer achter ons. 
Wij kijken tevreden terug. Op de middenpagina’s van
deze editie ziet u de verschillende optochten in beeld
gebracht. We konden putten uit een rijk aanbod van 
foto’s, waarvoor dank aan de verschillende fotografen. 
Vooruitkijkend hebben we deze maand de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als u dit leest hebt u natuurlijk al gestemd. Wordt er een nieuw college 
gevormd, of blijft veel bij hetzelfde?
Het is in ieder geval een goede zaak dat ook nu weer zo veel nieuwe of 
traditionele activiteiten op de rol staan. Er is een ruim aanbod van muzikale
en andere culturele  evenementen tot sportieve activiteiten. 
De Paasveejaarmarkt staat weer voor de deur, evenals de QueensParade. 
Dit zijn natuurlijk allemaal resultaten van goede samenwerking. Daar wijst
burgemeester Krewinkel in zijn column ook nadrukkelijker op, zelfs in groter
verband dan alleen op gemeentelijk niveau. Hij pleit voor het behoud van
onze ijzersterke gemeenschapszin en de menselijke maat van Beek. 
Een mooi compliment voor alle inspanningen die velen verrichten.

Enerzijds zou het goed zijn om af en toe eens in het evenementenrooster in
de Nuutsbaeker te kijken om dubbele ‘boekingen’ te voorkomen, anderzijds
getuigt het ook van een ruim aanbod waar iedereen uit kan putten en
waarvoor men kan kiezen.

Wij wensen u in ieder geval met deze editie weer veel leesplezier en keuzes op
uw eigen maat.  

Wiel Heijnen, eindredactie
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Gratis spreekuur advocaat
Zaterdag 12 april en 10 mei kunt u met vragen op het gebied van
werk of uitkering gratis terecht bij BiblioNova Beek. 
Advocaat Dabekaussen is dan aanwezig tussen 10.30 en 12.30 uur.
Aanmelden is niet noodzakelijk, het betreft een inloopspreekuur.

Problemen met uw werk of uitkering? 
BiblioNova stelt u in de gelegenheid om tijdens een gratis adviesgesprek 
arbeidsrechtelijke vragen te stellen aan Astrid Dabekaussen, advocaat 
gespecialiseerd op het gebied van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. 
Zo krijgt u duidelijkheid over de rechten en plichten die u als werknemer heeft. 
Het maken van een afspraak is niet nodig, u kunt gewoon bij BiblioNova binnen
lopen op zaterdag 12 april in Beek tussen 10.30 en 12.30 uur. 
Het volgende spreekuur is op 10 mei.

Deze activiteit is gekoppeld aan het Infopunt Werkzat. 
Mevr. A. Dabekaussen van Keulers & Partners Advocaten
Maastrichterlaan 9, 6191 AA Beek, Tel. 046-4373838
adabekaussen@keulersadvocaten.nl
http://www.keulersadvocaten.nl. 
Kijk ook eens op www.biblionova.nl in het themadossier:
Arbeidsrecht.
BiblioNova
Prins Mauritslaan 25
6191 EC Beek
046-4373887 – info.beek@biblionova.nl
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Ook dit jaar gingen LK en  HD met het
Lucia Comité naar huize St. Franciscus
om daar hun Nieuwjaarswensen aan de
bewoners over te brengen.                   
En dat bezoek van de 62 Lichtkoningin
Cynthia en de Hofdames vond plaats op
zondag 5 januari 2014. 
Verleden jaar kwamen de activiteitenbe-
geleiders met het idee om wensen van
cliënten  in een wensenboom te hangen,
zodat LK en HD meerdere wensen in
vervulling konden laten gaan. Een paar
wensen werden terplaatse meteen uit-
gevoerd. O.a. samen in processie naar
de kapel, waar cliënten hun kaarsje wil-
den aansteken met de Lichtkoningin.
Samen met een cliënt, LK en HD oefe-
ningen doen in de beweegtuin van huize
St. Franciscus. 
Moe en voldaan terug naar binnen voor
een verdiende kop koffie.

Math Dols een cliënt van huize St.
Franciscus, had de wens om nog eens
een handbalwedstrijd van de Lions  te
mogen bijwonen.
Als oud handbal scheidsrechter en oud
bestuurslid van Sittardia was dat een
hele mooie wens die onze LK Cynthia
aansprak  met de belofte dat zijn wens
op een later tijdstip in vervulling zou
gaan.

En op zondag 2 februari 
omstreeks 14.00 uur was het zover.

Aangekomen bij Fitland in Sittard werd
onze delegatie, waaronder Math Dols,
de LK en HD verwelkomd door Anita
Soons, manager bij de Lions.
Zowel Math Dols, als LK Cynthia kregen
een pet, sjaal en een knuffelbeertje    van
de Lions aangeboden.

Voor aanvang van
de wedstrijd nog
even genieten van
een kop koffie en
een versnapering.
Math zei niet veel,
maar zijn ogen
zeiden alles, die
glinsterden van
blijdschap en ont-
roering. Je zag
Math Dols  ge-
woon genieten van
de  hele entourage
in zijn bekende

handbal wereldje. 
In ieder geval een geslaagd bezoek voor
iedereen die meegereisd was.     
Alleen jammer dat de Lions dit bezoek
niet konden afsluiten met een overwin-
ning.

Namens het Lucia Comité en de 
verpleegkundigen/chauffeur van  de 
afdeling ’t Baeker Huukske van huize

St. Franciscus een welgemeend dank je
wel, aan een ieder voor haar of zijn 

inbreng in deze.

Nog dit:
Een tevreden mens verwacht 
niet meer van het leven, 
dan het leven geven kan. 
Een tevreden mens geniet 
van elke dag die hij krijgt…..
Math Dols was die zondag 
zo’n tevreden mens …..

Namens het Lucia Comité,
Wim Essers, Voorzitter LCB

Wensenboom huize St. Franciscus in Beek



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

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

 | Prof. Pieter Willemstraat 21-23 

����088 500 21 00�

Uw tanden, 
onze zorg!

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

onze specialisten en ervaar hoe 
wij mooie tanden mogelijk 

maken voor iedereen. 
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Op zaterdagavond 12 april vindt in Zaal
Vroemen aan de Hubertusstraat 14 in
Groot-Genhout voor de allereerste keer
een BoereBal plaats. Deze feestelijke
avond is met name bedoeld voor de in-
woners van Genhout en Beek, maar ui-
teraard zijn ook boeren en boerinnen uit
andere dorpjes en zélfs steden van harte
welkom om dit feest in traditionele boe-
rensfeer mee te beleven. Er is een échte
dansvloer, dus….. de boerenvoetjes
kunnen van de grond komen!  
Het initiatief voor dit dorpsfeest is geno-
men door De Limburgse Boereblaos-
kapel, bekend van het BoereBlaos-
Festijn dat jaarlijks in september wordt
gehouden in de schuur van Frans en
Marion Senden in Klein-Genhout. 

Het BoereBal is gratis toeganke-
lijk vanaf 19.30 uur. 

De Dirgelländer Muzikanten uit Stein
openen het bal om 20.00 uur. 
Deze blaaskapel viert dit jaar haar 50-
jarig jubileum en heeft onlangs een jubi-
leum-CD gepresenteerd. 
Tijdens het BoereBal zullen vast en
zeker nummers van deze CD gespeeld
worden. De Dirgelländer Muzikanten
hebben een zangduo: Nelly Lexis en
Jack van Rossum. De agenda van de
Dirgelländer Muzikanten is prima gevuld
en dat is te danken aan het afwisselende
en goed verzorgde repertoire.
Om 22.00 wordt het BoereBal voortge-
zet met een optreden van 

De Limburgse Boereblaoskapel.
Ook deze kapel heeft een zangduo: het
echtpaar Annie en Rens Op ‘t Eynde. 
De kapel is opgericht in januari 2006 en
heeft o.a. door het succes van het
BoereBlaosFestijn landelijke bekend-
heid verworven. Het repertoire van ‘de
Boere’ bestaat uit gezellige Böhmische,
Mährische en Limburgse blaasmuziek.
Alle muzikanten dragen een klomp om
hun nek: de inmiddels beroemde, zo niet
beruchte vruchtbaarheidsklomp van
Genhout.

Tijdens het BoereBal worden de
gasten welkom geheten door de
Boeremaedjes. 
Deze boerendames, in prachtige kledij
gestoken, zijn de steun en toeverlaat
van De Limburgse Boereblaoskapel en
laten tijdens het BoereBal nog nooit eer-
der vertoonde kookkunsten zien.
Speciaal voor het BoereBal hebben zij
een gehaktballenreceptuur van méér
dan 100 jaar ‘uit de oude doos’ gehaald.
Overgegeven van dochter op dochter,
maar in de jaren zestig verdween het re-

cept. Spoorloos, met een enorme fami-
lierel als gevolg. 
Van het een kwam het ander en er ont-
stonden twee kampen: eentje in Klein-
Genhout en eentje in…… precies.
Onlangs is het recept teruggevonden op
een Genhoutse hooizolder, in een ver-
weerd maar nog intact documentenkist-
je met koperen beslag en bolpootjes. 
Na een middagje experimenteren bleek
het teruggevonden recept bijzonder
goed te smaken. 
Een naam voor deze speciale
Genhoutse gehaktbal was snel gevon-
den: de BoereBal.
Over de toevoeging ‘uit Klein-Genhout’
of ‘uit Groot-Genhout’ is het laatste
woord nog niet gezegd. 
Dit was tijdens het ter perse gaan van
deze uitgave nog niet bekend. 

Hoe dan ook, blijf zaterdagavond 12
april niet thuis zitten, maar kom gezellig
naar Zaal Vroemen om als eerste de offi-
ciële onthulling van het Geheim van de
Genhoutse gehaktbal mee te maken.
De entree is gratis. Of er ooit nog een
kookboek zal verschijnen van de
Boeremaedjes, ook dat is niet zeker,
maar één ding weten we wel: zij hebben
er de ballen verstand van! 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met boer 
Ron Simons, tel. 06 – 1848 5000 of via
de website van de kapel: 
www.delimburgseboereblaoskapel.nl

BoereBal in Groot-Genhout
12 april: Onthulling van het Geheim van de Genhoutse Gehaktbal
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Nieuw in Genhout/Beek! 

13 april verandert Genhout in één
grote gezellige vlooienmarkt.  

Door heel Genhout bieden Genhoutse inwoners 2e-hands
spullen aan vanuit hun eigen garage! 
Mis deze 1e editie van deze garage sale niet; wie weet tik je
wel een leuk kledingstuk/meubel/boek/sieraad of iets anders
moois op de kop! 

Of laat u een metamorfose doen door haarstyliste Marjo
Knarren en schoonheidsspecialiste/visagiste Ria Vonken!

Fanfare Sint Antonius.

De garage sale wordt georganiseerd door het damescomité
van fanfare Sint Antonius uit Genhout. 

Per deelnemende garage krijgt het damescomité een donatie.
Het damescomité zet zich in voor de fanfare om in 2017
op spectaculaire wijze het 100-jarig bestaan van de fanfare te
vieren!

Hoe werkt het?

Bij Café-Zaal Vroemen (Hubertusstraat 14) kunt u een formu-
lier ophalen met de adressen van de deelnemende garages. 
U kunt op 13 april de garages bezoeken per auto, per fiets of
te voet.

Ook kunt U terecht voor
een lekker kopje koffie met
een stukje vlaai!

Entree: Gratis

Tijd: 13 april van 10.00
uur tot 16.00 uur

We zien u graag op 13 april
in Genhout/Beek! 

De Fysiotherapeuten
Kring Beek (FKB)

informeert

Bent u goed verzekerd voor
fysiotherapie?
• Wist u dat fysiotherapie vergoed wordt uit

de aanvullende verzekering en dat daarvoor
geen eigen risico geldt?

• Wist u dat u dus voor de fysiotherapie wat
binnen die dekking valt NIETS zelf hoeft 
te betalen?

• Heeft u fysiotherapie nodig en heeft u uw
budget voor dit jaar nog niet opgebruikt:
start nu uw behandeling bij de 
FKB-fysiotherapeut.

Kijk voor meer info op www.fkbeek. nl
• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een afspraak maken?

Kijk voor meer info op
www.sportspreekuurbeek. nl

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

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

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

GARAGE
SALE!
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Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige editie van de
Nuutsbaeker zullen 10 Beekenaren op donderdag 5 juni 2014
in het kader van Alpe d’HuZes de beroemde Alpe d’Huez gaan
beklimmen voor het goede doel KWF Kankerbestrijding.

Het motto van Alpe d’HuZes is “Opgeven Is Geen Optie”. Het
Team FM leeft dit na door niet alleen die berg te bedwingen,
maar ook door diverse activiteiten op poten te zetten om zo-
veel mogelijk donaties te ontvangen.

Tijdens het weekend van de Paasveemarkt op zaterdag 5 en
zondag 6 april zal het eerste grote evenement worden georga-
niseerd om het beoogde bedrag van € 25.000,=  te gaan bin-
nen halen.

Het zal uniek worden: op de markt in Beek een echt
Glazen Huis! Heerlen, Kerkrade en Sittard hebben het al vaker
geprobeerd, in Beek gaat het gewoon gebeuren!

Op zaterdagmorgen zal wethouder  Thijs van Es de 10 mannen
opsluiten in het glazen huis. Daar zullen zij 32 uur lang om
toerbeurt op de spinfiets sporten. Net zoals de drie DJ’s van
Serious Request, zullen de mannen niets eten, maar worden
zij voorzien van “heerlijke” groente- en fruitsapjes. 

De basisscholen in Beek zijn momenteel gestart met het orga-
niseren van diverse ludieke acties om zoveel mogelijk geld bij

elkaar te verzamelen voor het goede doel KWF. Elke klas zal
het totaal opgehaalde bedrag zaterdagmiddag komen aanbie-
den in het Glazen Huis. De klas met de hoogste opbrengst zal
op zondagmiddag om 16.30 uur door Burgemeester Krewinkel
worden beloond met een super mooie prijs. 

Op zaterdagmiddag zal er tussen 12.00 – 16.00 uur ruimte
worden gemaakt voor alle Beekenaren, jong en oud,  om op
een “open podium” voor het Glazen Huis hun talenten te
tonen. Onder de noemer:  “Beek’s got Talent”   kun je laten
zien  hoe goed je kunt zingen, dansen , goochelen of een an-
dere act kunt uitvoeren. Kom dus naar het Glazen Huis!

Overdag zullen er diverse Beekse DJ’s muziek draaien, dus wil je
een plaatje aanvragen, kom  langs!  Dit is nog niet alles, er zullen
nog meer activiteiten plaatsvinden op beide dagen, met name
een fietsproef voor het publiek mag natuurlijk niet ontbreken.

Verder zullen er nog allerlei activiteiten plaatsvinden op beide
dagen en komen er diverse sprekers en komen diverse promi-
nente Beekenaren ons in het Glazen Huis bezoeken. Zij mogen
op een fiets voor gasten plaats nemen.

Zoals het zich hoort zal de vrijlating een officieel tintje hebben.
Op zondagmiddag 17.00 uur zal Burgemeester Krewinkel de
deur van het Glazen Huis weer openmaken. De heren zullen
dan worden getrakteerd op het speciale broodje Alpe d’HuZes
van Coffeedo. Vervolgens zullen ze samen naar café De
Veldwachter gaan voor een after party, waar iedereen van
harte welkom is. Hier zal de burgemeester het opgehaalde be-
drag bekend maken en symbolisch overhandigen aan de
leden van Team FM Beek.

Dus, onze oproep aan alle inwoners van Beek en omstreken,
loop naar de markt in Beek op zaterdag 5 of zondag 6 april en
steun de mannen op de een of andere manier, want:
Ook voor Belevend Beek geldt “Opgeven Is Geen Optie”!

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-fm/

Team FM Beek Alpe D'huzes

Op weg naar de Alpe d’HuZes met team FM Beek (deel 2)

GLAZEN HUIS BEEK TEAM-FM
Paasveemarkt 6 april 2014
Steun KWF-Kankerbestrijding met uw donatie!!  BEDANKT
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Carnaval 2014 in aantocht. Ik
denk aan de vele groepen jonge-
ren die langs gaan. Loeiharde
bonke bonke  muziek, drank en
wat rondspringen. Trekkend van
optocht naar optocht. Te beginnen
in Genhout, de week voor carna-
val. Rondhangen, drinken (sommi-
gen misschien te veel), wat eten,
slapen en weer verder.
Wat bezielt die jongeren? Ik wist
dat er in Spaubeek een groepje
hangjongeren bezig was met het
bouwen van een carnavalswagen.

Als voorbereiding op het bezoek
tikte ik op internet het woord
hangjongeren in en vond de vol-
gende definitie:
‘Hangjongeren zijn jongeren, die langdu-
rig op een bepaalde plaats in de open-
bare ruimte verblijven of rondhangen.
Soms worden hiervoor speciale plaat-
sen ingericht door gemeenten. Verder
wordt er toegelicht dat jongeren meestal
een centrale plaats in een wijk of centra
kiest om te gaan staan, omdat de jonge-
ren behoefte hebben aan sociale inter-
acties, anders dan tijdens een bezigheid
om zo alledaagse zaken te bespreken.
Het gedrag van de jongeren kan uiteen-
lopen van grappen maken tot het ge-
bruik van drugs of het veroorzaken van
overlast voor de buurt. (wikipedia,
2013).’ 
Drugs? Overlast?  Nieuwsgierig als ik
ben besloot ik toch de stoute schoenen
aan te trekken en contact te gaan leg-
gen met hangjongeren die zich carna-
valsgroep “De Laame Takke” noemen.

Twee weken vóór de carnaval trok ik met
een zak nonnevotten naar Spaubeek.
Mijn komst was aangekondigd. 
Maar gezien de regen en storm die dag
was ik benieuwd of er überhaupt iemand
aanwezig zou zijn.

Chris, 17 jaar, ving mij op en stelde mij
voor aan hun bestuur. Bestuur? Een

groep hangjongeren met een bestuur?
Het bestuur bestaat uit Chris 17 jaar,
Kay 20 jaar, Kay 16 jaar, Rens 19 jaar,
Luc 17 jaar, Roy 17 jaar en Donny 19
jaar(Dj). Met uitzondering van penning-
meester (Chris), Bob de Bouwer (Kay) en
het werven van sponsoren (Kay en
Chris) is er geen specifieke taakverde-
ling binnen het bestuur.  

Drie jaar geleden begonnen enkelen van
hen met “hangen” op ’t veldje in Spau-
beek.
En zoals dat bij veel hangjongeren gaat
vertelde dit zich rond via facebook, op
school en via vrienden.
Ze werden echter gedwongen om van
plek te wisselen en uitein-
delijk vond een vaste
groep jongeren, dankzij de
ouders van een van de
jongens, hun hangplek in
het zogenaamde “huus-
ke”.

De jongeren vertellen dat
de groep van een hang-
groep een ware vrienden-
groep is geworden. Die nu
voor de tweede keer deel-
neemt aan de carnaval.
Het vorige jaar namen ze
deel met 20 jongeren en
waren ze cowboys. Thans
is de groep uitgegroeid tot
46 jongeren waarvan het
merendeel uit Spaubeek. 
Hun motto dit jaar: ‘pliesie
en boeve hubbe zich
gemix, want veer zeen
teage nix18!’

Heel onschuldig vraag ik aan de groep
of ze nog op school zitten. Foute vraag,
want een aantal van hen begint naar de
grond te kijken, sommigen beginnen te
lachen en eentje draait zich langzaam
om en loopt een stukje weg. Maar als ik
uitleg dat ik geïnteresseerd ben in wat zij
doen buiten het “hangen in het huuske”
en buiten het werken aan de carnavals-

wagen krijg ik ant-
woord. Twee van hen
zijn al aan het werk.
Eén bij DSM en eentje
bij de Jumbo (in af-
wachting van een ver-
volgopleiding). Twee
jongeren zitten in
Maastricht op school
en volgen een oplei-
ding in de detailhan-
del en eentje volgt
een opleiding tot au-
tomonteur.  Eén van
de jongeren vertelt
dat hij 1 dag naar
school gaat en 4
dagen per week
werkt, zo kan hij
naast studeren al wat
geld verdienen.
Hierop reageert een
ander met de opmer-

king dat hij liever zijn beroepsopleiding
tot kok afmaakt. Hij vindt het belangrij-
ker eerst een goede opleiding af te ron-
den en dan pas te gaan werken.  

Nu ze serieus aan het praten zijn waag ik
me aan de vraag: “Wat houdt jullie bij el-

Van hangjongeren tot



vriendengroep “De Laame Takke”

kaar? Waarom komen jullie wekelijks en
in de vakantie zelf dagelijks bij elkaar?”  
Weer foute vraag, weg serieuze sfeer.
Het antwoord was eenduidig: “Hange,
lache, ouwehoere en eigelik nix.” “En af
en toe noa de stamkroeg ’t MFC bie
Hans.” 

Omdat ik al 2 foute vragen had gesteld
durfde ik niet meer te vragen of ze drugs
gebruikten of voor overlast zorgden,
zoals in de definitie stond vermeld. Ik
stelde de vraag wat algemener:
“Hebben jullie weleens ruzie in de

groep?”  De jongeren gaven aan dat ze
eigenlijk nooit ruzie hebben, met de
buurt niet en ook onderling niet. Ze zijn
het weleens niet met mekaar eens en
dan vindt er een woordenwisseling
plaats, maar ruzie? Nee, ze zijn vrienden
en die zeggen mekaar wat ze op de
lever hebben en dan is het weer goed!
“Hoe betalen jullie dit allemaal?” vraag
ik aan de penningmeester Chris. Chris
vertelt dat er zich 46 jongeren uit
Spaubeek en omgeving hebben gemeld.
Het bestuur heeft een bedrag voor in-
schrijving bepaald. Hiervan worden boe-

ven en politie pakken gekocht, eten en
drinken voor op de wagen, materialen
aangeschaft en inschrijfgeld betaald.
Kay en Chris hebben winkels en bedrij-
ven in Spaubeek gevraagd om te spon-
soren. Tevens hebben enkele ouders
materiaal gesponsord en een plek om
de wagen te bouwen. 

Ik besloot geen vragen meer te stellen,
maar wilde de jongens nog even aan het
werk zien. Ondanks wind en regen ging
het werk aan de wagen gewoon door. 

Waren dit nu de hangjongeren die drugs
gebruiken en overlast veroorzaken? 
Nou ja, een sigaretje en een blikje bier.
En als in de carnavalsoptocht een groep
jongeren meeloopt dan begrijp ik wat
hen bezielt. En de harde muziek? Als dat
de enige overlast is, dan kan ik daar
mee leven of duw even mijn vingers in
mijn oren.   

PS: Rens wilde graag dat zijn telefoon-
nummer in de Nuutsbaeker werd ver-
meld, zodat vrouwelijk schoon hem kan
bereiken. 
Nou vooruit Rens, geen telefoonnum-
mer maar  een oproep:
Rens 19 jaar, 1.43m, blond met hier en
daar een grijze haar, body builder, rijk. 
Zoekt: vrouw, tussen 18 en 88 jaar, mini-
maal 2.10m, blond (mag ook geverfd
zijn), sportster en nog rijker.       

Sylvie Gulikers
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

Zijn er problemen met uw
afvoeren of uw riolering,

dan lossen wij dit voor u op,
tegen een betaalbaar tarief en

geen voorrijkosten.

24 UUR BEREIKBAAR!!
Themu Riooltechniek B.V.

Kapelstraat 38
6191 RG Geverik-Beek

www.THEMU.NL



Alcoholsmokkel en Sluikstokerij

Het smokkelen van alcohol en het ille-
gaal stoken van alcohol en distillaten zit
de grensbewoners in het bloed. Verhalen
worden fluisterend doorverteld. Daarom
is het een uitstekend idee om via een
wisselexpositie deze grensoverschrij-
dende clandestiene praktijken te belich-
ten. Dit geschiedt aan de hand van
smokkelattributen, illegale stooktoestel-
len, foto’s, geluids- en filmfragmenten. In
verschillende getuigenissen, onder an-
dere van enkele Limburgse douaniers,
en door de uitwerking van een aantal
concrete gevallen wordt inzicht gegeven
in deze kleurrijke èn spraakmakende epi-
sode uit de gemeenschappelijke Bel-
gisch-Nederlandse historie.
Hoewel het smokkelen over-en-weer
over de Maas al vele eeuwen oud is, be-
gint het smokkelen tussen Nederland en
Vlaanderen pas echt op gang te komen
na de Belgische onafhankelijkheid in
1830 en de definitieve toevoeging van
ons Limburg in 1839 aan Nederland,
toen er aanzienlijke verschillen in ac-
cijnsregimes ontstonden. Hierdoor werd
de verleiding om alcohol de grens over
te smokkelen en illegaal alcohol te sto-
ken nog groter. 

Expositie

Deze expositie beslaat de ge-
hele tentoonstellingsruimte op
de bovenverdieping van het
Elsmuseum. Door het toepas-
sen van met draad bespande
panelen rond de vide is de ex-
poruimte aanzienlijk vergroot.
Middels duidelijke toelichting
wordt de bezoeker meegeno-
men op zijn of haar zoektocht
naar dat geheimzinnige wereld-
je van smokkel en sluikstokerij.
Ze zien dan het geweldige ver-

nuft, dat in die sector werd toegepast
om douane of politie op een dwaalspoor
te brengen. Een heel onschuldig voor-
werp als een kinderwagen blijkt dan een
dubbele bodem te hebben, mannen en
vrouwen dragen kleding, waarin holtes
zijn uitgespaard om alcohol te transpor-
teren, onschuldige voorwerpen in stal of
schuur blijken geprepareerd te zijn tot
alcoholstokerij enz. enz. Bij de tentoon-
stelling wordt tevens een publicatie uit-
gegeven waarin verschillende Belgische

en Nederlandse specialisten vanuit
evenveel perspectieven de illegale prak-
tijken belichten.

Omdat de expositie uitsluitend te Beek
in Nederlands-Limburg te bezichtigen is
loont het zeker de moeite om  even bin-
nen te lopen en te genieten van deze leer-
rijke tentoonstelling, die nog tot medio
juni 2014 hier te zien is tijdens de alge-
mene openstellingen op de tweede zon-
dag van iedere maand (13.00 – 17.00 uur)
of tijdens groepsbezoeken op andere
dagen en uren. 
Een uitzondering hierop is de maand
april omdat dan de algemene openstel-
ling van het Elsmuseum samenvalt met
de Paasveemarkt op 6 april 2014!

De entree bedraagt € 2,50 p.p. ouder
dan 12 jaar. Natuurlijk is het heel gezellig
om na een bezoek na te kletsen in
Proeflokaal Sint-Augustijn, alwaar U
kunt genieten van koffie, fris of legaal
gestookte distillaten uit de lage landen.

Inleiding

Het Elsmuseum Beek heeft al jaren contacten met gelijkgerichte musea in
Nederland en België. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband, gericht op
het overdragen van kennis, het uitwisselen van museumstukken en de inrichting
van thematische wisseltentoonstellingen. 

Zo is door het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt (B), het Nationaal Jenever-
museum te Schiedam, het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen te
Antwerpen (B )en Rotterdam, het Likeur en Fris Museum te Hilvarenbeek en het
Elsmuseum Beek de reizende wisselexpositie ingericht onder de naam ‘TER-
SLUIKS, alcoholsmokkel en sluikstokerij in de Lage Landen’. En over deze unieke
expositie volgt hieronder een korte toelichting.

ELSMUSEUM BEEK en de sluikstokerij in de 
Belgisch-Nederlandse grensstreek
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KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

BRANDWEER ZUID-LIMBURG POST BEEK

Vanaf 01 Januari 2014 is post Beek een zgn. dag bezet-
te 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 en
organiseert  4x per jaar een informatiedag.

Voor 2014 is dit op zaterdag 5 april, 12 juli, 4 oktober en
6 december tussen 10:00 en 12:00 uur op de kazerne.

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

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/

Informatiedag voor vrijwilligers

zaterdag 5 april van 10:00 tot 12:00 uur
voor meer informatie:

06 - 50281061                                   

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

ROOKMELDERS  
De kans op brand in huis kunt u zelf aanzienlijk 

verkleinen met rook- en brandmelders.  

WELKE ROOK- BRANDMELDERS ZIJN ER? 

• Optische rookmelder: 
Deze  komen het meest voor. De melder maakt gebruik
van een lichtgevoelige cel die de rook waarneemt.

• Combimelder: 
Een combimelders is een  rookmelder gecombineerd
met een koolmonoxidemelder.

• Brandmelders:  
Deze hebben in plaats van een lichtgevoelige cel een
hittevoeler die reageert op grotere temperatuur 
schommelingen. Een optische melder gaat nog weleens
af bij het koken of als de vaatwasser open gaat. 
Een brandmelder niet.

WAT IS DE BESTE PLEK VOOR ROOKMELDERS?

• In de gang of een ruimte tussen keuken en woonkamer.            
• Op elke verdieping in huis, aan het plafond.
• Meer dan 50 cm van de zijmuur en de hoeken van een

vertrek.

ALGEMENE INFORMATIE

• Kies voor een goedgekeurde rookmelder en test 
regelmatig of de melder nog werkt.

• Vervang de batterij elk jaar.
• Maakt de rookmelder regelmatig schoon met de 

stofzuiger. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Op zondag 13 april 2014 
organiseert het wandelcomité
van Fanfare St. Caecilia
Spaubeek de Lentetocht. 

De routes van 7 – 12 – 16 – 20 en 25
km gaan zoveel mogelijk langs be-
zienswaardigheden, door natuur en
over onverharde paden. Echter, na
een lange winterperiode worden de
ergste modderpaden vermeden. 
Via het weer in gebruik genomen
asielzoekerscentrum Moorheide gaan
de langere routes naar Sweikhuizen. 
Als de natuur zo ver is, kan de wan-
delaar hier genieten van de bloe-
sempracht van de opnieuw aange-
plante pruimenbomen (Rengelaote),
waarvoor dit bergdorpje reeds vroe-
ger bekend was. 
De parochiekerk van Sweikhuizen
uit 1739 kent een devotie voor St.

Odilia, patrones van de blinden. Sinds 1929 worden er jaarlijks
in juni blindenbedevaarten gehouden met deelname vanuit
heel Nederland. Bekijk naast de kerk het beeldje van Emiel
Thissen, een vroegere pastoor, toentertijd bekend in de verre
omtrek. 

Na de rust in Munstergeleen maakt de route van 25 km een lus
door natuurgebied Wanenberg, om daarna samen met de rou-
tes van 16 en 20 km terug te gaan langs
de Karelhoeve, het geboortehuis met
bedevaartkapel van pater Karel Houben,
in 2007 in Rome heilig verklaard na en-
kele wonderbaarlijke genezingen. 
Langs de Geleenbeek lopen we terug
naar Spaubeek voor de tweede rust in
Hobbelrade, samen met de korte af-
standen. 
Let op het verschil in de natuur waar de
beek nog recht getrokken is en waar het

riviertje door het teniet doen van vroegere kanalisaties weer
mag meanderen. 

De langere afstanden maken tenslotte nog een lus door
Genhout. Indien open is het de moeite waard om het kerkje
van Genhout te bezichtigen. Gebouwd in 1936-1937 werd het
godshuis verfraaid met werken van bekende Limburgse kun-
stenaars. Daarnaast komt er in de pastorie en kerk het
Centrum voor Religieuze Kunst, dat waardevolle voorwerpen
gaat beheren die bij opheffing van kloosters en parochies ach-
terblijven.

Startplaats: Multifunctioneel Centrum ‘t Raodhoes
Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek

Starttijden: 07.00 – 11.00 uur: 25 km
07.00 – 12.00 uur: 20 en 16 km
07.00 – 14.00 uur: 12 en 7 km

Inschrijfgelden: Conform richtlijnen van 
De Limburgse Wandelsport Bond
Kinderen onder 14 jaar gratis, 
mits onder begeleiding.
IVV stempel aanwezig.

Op startplaats en controles consumpties 
tegen wandelaarvriendelijke prijzen.

Let op!

s.v.p. niet op de stoep parkeren!
Gebruik toegestane parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid:

Met de auto via de A76 afrit 3 en 
bewegwijzering volgen.

Openbaar vervoer: 
- NS-station Spaubeek ± 15 min.

loopafstand tot het startlokaal
- NS station Sittard en Veolia buslijn 

112 tot Geleen, daarna lijn 49 tot 
halte kerk Spaubeek op 5 min. 
loopafstand.

Voor inlichtingen: 
Hub Stevens 046-4433490

Tot ziens in Spaubeek op zondag 13 april 2013
www.fanfarespaubeek.nl

LENTETOCHT Fanfare St. Caecilia Spaubeek 

046-4572884 / 06-23047931
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Dit jaar heeft de zaalvoetbalvereniging zvv Neerbeek /
Banden Centrum Geleen een echte primeur op het 4de
Beeker zaalvoetbalgala dat op zaterdagavond 29 maart
2014 wordt georganiseerd in sporthal de Haamen te Beek.
In de drie eerdere edities van dit gala was er telkens weer
maar één buitenlandse zaalvoetbalploeg te gast in
Neerbeek. In 2011 was dit de River Plate Bidnija Futsal
Club uit Malta met coach Vic Hermans, in 2012 was dit SV
Bayer 06 Uerdingen (D) en in 2013 was dit Futsal Inter
Düsseldorf (D). Zvv Neerbeek 1 heeft toen een nederlaag
geleden tegen de ploeg uit Malta maar de twee Duitse te-
genstanders werden met een nederlaag naar huis ge-
stuurd.

Voor de 4de editie van dit gezellige evenement op 29
maart 2014 heeft het bestuur van zvv Neerbeek eens extra
de handen uit de mouwen gestoken en zijn tevens enkele
extra sponsors bereid gevonden voor de nodige financiële
steun zodat in deze editie er maar liefst drie buitenlandse
zaalvoetbalploegen op bezoek komen in Beek. Deze drie ploegen zullen aan-
treden in vriendschappelijke duels tegen de drie huidige teams van zvv
Neerbeek. 

Het zaalvoetbalgala zal op zaterdagavond 29
maart starten met om 19.00 uur de wedstrijd
zvv Neerbeek 3 tegen Futsal FC Jillz uit België
met oud Belgisch international en oud zvv
Neerbeek speler in de gelederen Alain
Stegeman. Vervolgens zal het tweede team
van zvv Neerbeek spelen tegen een bekende
ploeg die vorig jaar ook deelnam aan dit gala
Futsal Inter Düsseldorf uit Duitsland, aanvang
van deze wedstrijd is om ca. 19.50 uur. Als
klap op de vuurpijl zal zvv Neerbeek 1 om ca.
20.40 uur aantreden tegen nog een Duitse te-
genstander ASV Schwarz-Rot Aachen ’06.

De twee Duitse ploegen spelen op een hoog
niveau in Duitsland.  Futsal Inter Düsseldorf
staat momenteel ongeslagen aan kop van de
Niederrheinliga en heeft zich net geplaatst
voor de kwartfinale van het Duitse DFB beker-
toernooi. De andere Duitse tegenstander ASV
Schwarz-Rot Aachen ’06 speelt momenteel in
de FVM –league met tegenstanders uit de
regio Bonn, Köln en Aken.

Na deze drie zaalvoetbalwedstrijden met
waarschijnlijk enkele technische hoogstand-
jes en veel doelpunten zal de live band Trio
Paradise zorgen voor een feestelijk optreden
in het sportcafé van sporthal de Haamen te
Beek. De entree voor dit gehele evenement is
gratis.

Namens het bestuur van zvv Neerbeek /
Banden Centrum Geleen nodigen wij uit om
dit gezellige zaalvoetbalgala bij te wonen in
sporthal de Haamen te Beek.

4de Beeker Zaalvoetbalgala van zvv Neerbeek

zvv Neerbeek 1 seizoen 2013-2014
staand v.l.n.r.: Peter Haemers (coach), Koen Hendrikx,
Danny van Schendel, Walt Jansen, Raymond Gelissen

Zittend v.l.n.r.: Robbie Terwint, Yessine el Foul,
Vincent Cox, Medi van de Tempel
Afwezig: Sander Schoonbrood.
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Het ziekenfonds! Wie kent het niet? In mijn geval het CZ! 
Iedereen krijgt wel eens een rekening die betaald moet wor-
den omdat het eigen risico nog lang niet voldaan is. Mijn
echtgenoot kreeg enkele maanden geleden een tube crème
van de huisarts voorgeschreven. Een kleine tube die uiteraard
snel leeg was. Als perfecte echtgenote bel je dan voor een
herhaalrecept en bij de apotheek krijg je dan 2 tubes in één
keer. Helemaal goed! 
Je weet dat je een nota krijgt, maar vooruit, gezondheid gaat
voor alles. 
Die nota kwam vorige week. 
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik die nota’s nooit aandachtig
bekijk, want betalen moet je toch, maar deze keer las ik een
zin die mij zeer verbaasde:
Apotheek M. Begeleiding medicijngebruik, eerste 
uitgifte gesprek: eigen bijdrage 6,00 euro
Nadat ik de zin drie keer had gelezen en nog steeds niet 
begreep, keek ik ook maar eens naar de andere zinnen. 

Eén tube crème: eigen bijdrage 7,50 euro / Twee tubes
crème: eigen bijdrage 8,95 euro.
Nu mag ik dan wel blond zijn, maar een logisch optelsommetje
zou zijn:
1 tube koste 7,50 euro, dan kosten 2 tubes 2 x,7,50 = 15,00
euro…, toch? 
Dat heb ik lang geleden op de lagere school geleerd. Ik vond
dat ik tekst en uitleg verdiende en belde naar het CZ. De
dame aan de telefoon was bijzonder aardig en al mijn vragen
werden vriendelijk beantwoord, daar was niets mis mee. 
Wát ze vertelde was echter te gek voor woorden:

CZ:
‘Mevrouw, de tube crème van uw man kost 1,45 euro per
stuk. Er komt 6,05 euro verwerking/transport/uitgiftekosten
etc. bij. Als u slim bent, bestelt u volgende keer alles in veel-
voud.’
Ik:
‘Dank u voor de tip. Schandalig dat ik 6,05 moet betalen voor
kosten waar ik niets aan heb. Maar vertelt u me eens wat die
onzin “eerste uitgifte gesprek” betekent en waarom ik daar 6
euro voor moet betalen?
CZ: 
Dat komt, mevrouw, omdat gebleken is dat sommige apothe-
kers kosten declareren die er niet zijn. Ze geven zgn. medicij-
nen uit, terwijl dit niet waar is. Voorheen zaten die 6 euro in de
kosten van de medicatie verwerkt, maar wij willen nu duidelijk
zien of er ook werkelijk medicijnen zijn uitgegeven.
In deze 6 euro zitten administratiekosten, uitgiftekosten, eti-
ketten, etc. 

Christy

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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ONDERWERP:
amfibieën (kikkers, padden en salamanders)

sprekers: Els en Wim Derks  

Datum-plaats-tijd:
Woensdag 2 april 2014 om 14.00 uur

in onze SOOS
Molenstraat 158 te Beek

Op deze middag kunt u genieten van een lezing door het echt-
paar Derks uit Ulestraten over amfibieën. 
Amfibieën zijn dieren met koud bloed.  Amfibie betekent ei-
genlijk “dubbel leven”.

Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen
zowel in het water als op het land overleven. Tot de amfibieën
behoren de kikkers en padden, de salamanders en de worm-

salamanders. 
In totaal zijn er bijna 7000 be-
schreven soorten. Het voorjaar
komt er aan, het wordt warmer
en dat is een teken voor padden
en kikkers om op vrijersvoeten
te gaan. En dus komt ook de
paddentrek er weer aan. 
Zij zullen ons vertellen over de
fascinerende wereld van deze
diersoort. 
Wilt u wat meer weten over am-
fibieën en reptielen , dan moet u
zeker naar deze middag komen. 
U bent van harte welkom.

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

Het bestuur KBO BEEK

INFOMIDDAG KBO BEEK

Ik:
‘Moet ik nu telkens 6 euro betalen als ik een recept ga halen?’
CZ:
‘U mag 1 jaar lang dezelfde medicijnen halen en betaalt dan
1x 6 euro. Indien u een ander medicijn haalt, zult u opnieuw 6
euro moeten betalen.’

Ik heb haar vriendelijk bedankt en opgehangen. 
Schijnbaar zijn sommige apothekers geldwolven en lichten
het ziekenfonds op. Pff, hoe noemen ze dit ook alweer: 
witteboordencriminaliteit? Dat betekent ook dat ik 6 euro
moet betalen om af en toe zeer irritant behandeld te worden
in een apotheek. Het apothekerspersoneel is nl. ook niet
meer wat het vroeger was. 
Ik ben dus alweer een illusie armer. 
Omdat ik me enorm ergerde over zowel die 6,05 euro als die
6 euro, spuide ik mijn gal tegen mijn moeder en mijn zus.
Mijn zus, die veel in Frankrijk verblijft, lachte alleen maar en
vertelde het volgende:
Wegens een infectie kreeg ze in Frankrijk een antibioticakuur
voor een week. Uiteraard moest ze die zelf betalen. Kosten:
6,75 euro… (u leest goed) Eenmaal in Nederland belde ze uit
nieuwsgierigheid het CZ om te vragen of ze die nota kon 
declareren. Het meisje vroeg naar de naam van het medicijn
en naar het bedrag. Om een lang verhaal kort te maken: 
Declareren had geen nut, want diezelfde antibioticakuur
kostte in Nederland 72,00 euro. (en ja, dat leest u ook goed)
Hoezo Europese Unie?
Het mooiste staaltje van oplichterij vind ik persoonlijk dit 
verhaal:

Mijn zwager kreeg een oproep voor de griepspuit, maar zag
het nut er niet meer van in. Fatsoenshalve belde hij naar de
huisarts om zich af te melden. Heel correct…, toch?
Enkele maanden later kwam de nota van het CZ met een 
bedrag van 5 euro dat mijn zwager niet kon verklaren. 
Hij heeft uiteraard ook gebeld en wat blijkt: 
Het afmelden van de griepspuit was een telefonisch consult
en kostte 5 euro!

Conclusie als u lid bent van het CZ:
Of u nu alleen maar dank je wel zegt of een half uurtje zeurt in
de apotheek, het maakt niets uit, het kost u 6 euro. Ik zou
zeggen, ga ervoor, maak ze gek. ☺
Antibiotica kuur nodig: Ga naar Frankrijk.
Mocht u nog tot de generatie van fatsoen en respect 
behoren: Hoeft niet meer, kost u ook alleen maar geld.

Wederom een weliswaar klein, maar prachtig voorbeeld hoe
wij, hardwerkende Nederlanders, langzaam, maar volledig
worden uitgekleed.
Ben trouwens zeer benieuwd of andere ziekenfondsen dit ook
zo doen. Laat het me weten.

Rest me de zin voor april:

Geld brengt geen geluk, 

maar een beetje geluk 

kan je een heleboel geld opleveren.
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Bezoek oorlogsmusea en 
herinneringscentra populair

TracesOfWar.com is de plek om een
eigen battlefieldtour te plannen langs
WOII musea, monumenten, begraaf-
plaatsen en andere bezienswaardighe-
den in Europa en daarbuiten. Met
TracesOfWar.com maakt de bezoeker
kennis met WOII bezienswaardigheden

diorama's met levensechte figuren. 
Wat het museum onderscheidend
maakt in de Benelux, is het verhaal over
de Tweede Wereldoorlog dat verteld
wordt in combinatie met de moderne

diorama's. Een must voor iedereen, die
ook maar iets over de oorlog wil leren.
Het hele museum is een beleving en de
brieven die soldaat Segel naar huis
schreef geven een echt beeld van de si-
tuatie van de gemiddelde soldaat aan
het front. Dit maakt het juist ook voor
mensen met een mindere interesse in de
oorlog een interessant museum. Voor de
echte kenners puilt het museum zoals
gezegd uit in originele uniformen en uit-
rustingsstukken.

De sitebeheerders van TracesOfWar.com hebben besloten Eyewitness te bede-
len met vier STIWOT- sterren. Op de website www.tracesofwar.com ontvangen
oorlogsmusea een beoordeling via de zogenaamde STIWOT-sterren. De maxi-
male 5 sterren zijn enkel voorbehouden aan locaties waar een slagveld is ge-
weest of zich daadwerkelijk iets belangrijks heeft afgespeeld, zoals het Anne
Frank huis. Op de website www.tracesofwar.com is het verslag terug te vinden
op basis waarvan men heeft besloten om de 4 sterren te vergeven. De directie
van Eyewitness is blij met deze score die verkregen is in de korte tijd dat het
museum open is.

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)

FEESTJE? U KUNT AL TERECHT VOOR EEN BUFFETJE VANAF 4 PERSONEN.

IVN Spau-Beek 
Zondag 
13 april 2014
Bloesemtocht
samen met 
IKL en 
IVN Spau-Beek genieten
van de prachtige bloesem
in een mooi gelegen 
glooiend landschap.

Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt de Bongerd (markt)
te Spaubeek 14.00 uur.

Adres:
Bongerd 8
6176 AW Spaubeek
Voor de laatste Info zie:
www.ivnspaubeek.nl

Oorlogsmuseum Eyewitness Beek ontvangt vier sterren 
TracesOfWar.com beloont museum binnen het jaar 

die vandaag de dag nog te vinden
zijn! De Nederlandse musea en her-
inneringscentra gericht op de perio-
de 1940-1945 hebben in 2013 meer
bezoekers getrokken dan het jaar
daarvoor. De dertien instellingen die
aangesloten zijn bij de branche-
organisatie Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45 (SMH
40-45), werden dit jaar meer dan

900.000 keer bezocht. Dat is
ruim 7% vaker dan in 2012.

Oorlogsmuseum Eyewitness
Museum in Beek
Het Eyewitness Museum in Beek
werd in mei 2013 geopend. Na 2,5
jaar bouwen had Wim Seelen een
museum gerealiseerd waar zijn,
verzamelde objecten -over een
periode van 10 jaar- getoond kon-
den worden. Het museum toont
de gehele Europese Tweede
Wereldoorlog in 13 verschillende
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In het centrum van Beek zal een groot
marktparcours worden opgebouwd, be-
staande uit meer dan 200 kramen en
verkoopwagens waarop marktkooplie-
den hun waar presenteren. 

Op de markt van Beek zal in het AVEVE-
tentpaviljoen een afwisselend program-
ma worden aangeboden met medewer-
king van dier en mens. 
Presentaties van verschillende paarden-
rassen, waaronder Arabo Friesen, IJs-
landers en Quarter horses (western
paarden), met daarnaast een presentatie
van een zeer uitgebreide groep kleinvee,
inclusief knuffelhoek voor de allerkleinst,
verzorgt door de Konijnen- en Pluim-
veevereniging Geleen-Stein e.o. én na-
tuurlijk dans en muziek. 

Voor de eerste keer wordt er op de Prins
Mauritslaan/Wolfeynde een Oldtimer-
show gehouden. 

De ware auto- en motorliefhebber kan
hier zijn hart ophalen aan een groot aan-
tal  juweeltjes uit de auto- en motorin-
dustrie van de vorige eeuw. Veel van
deze voertuigen zullen ook deelnemen
aan een tourtocht door het Limburgse
heuvelland of aan het “concours d’ élé-
gance”, oftewel een sjiek rondje om de
kerk. Iedere bezoeker van de markt kan
dan genieten van dit waar visueel spek-
takel voor jong en oud. 

Ook aan de muzikale omlijsting in de
Beekse straten is gedacht. Verschillende
muziekgezelschappen zullen, rondtrek-
kend over het marktparcours, hun deun-
tjes ten gehore brengen. 

In samenwerking met Stichting Haram-
bee zal het Asta cultuurcentrum worden
omgebouwd tot een waar Afrikaans
dorp.  Afrikaanse koopwaar, Afrikaanse
gerechten, muziek en dans zullen gedu-

rende de hele markt het Asta cultuur
centrum vullen. Een waar genot voor al
onze menselijke zintuigen.

Op het marktparcours zal er een plek
worden gereserveerd voor de Beekse
dansstudio van Rick Schmitz. Een grote
groep dansers zullen gedurende de dag
een aantal demonstraties geven in ver-
schillende moderne dansstijlen.
Mensen, ook op de Paasveejaarmarkt in
Beek gaan de beentjes van de vloer.
Let’s dance!   

Een terugkerend en zeer gewaardeerde
activiteit van onze markt is natuurlijk de
valkenier, die aan de voet van de kerk
weer een spectaculaire roofvogelshow
zal opvoeren. Een interessant showspel
van een perfecte samenwerking tussen
mens en dier. 

Tijdens de Paasveejaarmarkt in Beek
zijn alle winkels geopend en kunt u ook
een bezoek brengen aan een van de
vele expositieruimtes in Beek, zoals het
Elsmuseum, Hoeve den Erver en het
Gemeentehuis. Verder vindt er in het
joodse kerkje een boekenmarkt plaats.

Zet nu alvast een groot kruis in de
agenda op zondag 6 april 2014,

en kom naar Beek! 
Dit wilt u zeker niet missen, toch?

Tot dan!

Op zondag 6 april  2014 organiseert de Stichting Marktcommissie Beek
voor de 72ste keer de Paasvee-jaarmarkt. 

Stichting Marktcommissie Beek presenteert:
PAASVEEJAARMARKT 2014
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Ralf Krewinkel, burgemeester van de gemeente
Beek, heeft zijn “Jawoord” gegeven op de vraag van
Babsenvereniging Limburg om Beschermheer te
worden van deze vereniging. Het Jawoord is voor de
Limburgse BABSen (Buitenwoon Ambtenaar
Burgerlijke Stand ofwel trouwambtenaar)  een belangrijk
woord, want dit is het woord waarmee zij op een professionele manier
al ontelbare bruidsparen in de echt verbonden hebben.

De Babsenvereniging Limburg is opgericht op Valentijnsdag, 14 februari 2013, door
5 enthousiaste Limburgse BABSen. Zij is ontstaan om tegemoet te komen aan de
behoefte aan meer vakinhoudelijk onderling contact, overleg en informatie-uitwisse-
ling tussen de Limburgse BABSen alsook om het vak van BABS meer op de kaart te
zetten en het te “beschermen” tegen de commerciële trouwambtenaren. 

Limburg telt op dit moment ca. 90 BABSen die officieel beëdigd zijn door de
Rechtbank en in dienst zijn van een Limburgse gemeente. 
Van deze 90 BABSen zijn er inmiddels 56 lid van de Babsenvereniging Limburg. 
Eén van de eerste leden was de heer Ralf Krewinkel. Hij is op dit moment nog de
enige burgemeester van Limburg die lid is. Ook een burgemeester treedt af en toe
aan als BABS bij het voltrekken van huwelijken.

De heer Krewinkel draagt de Babsenvereniging een bijzonder warm hart toe en dat
was dan ook de reden voor het bestuur om hem te vragen om beschermheer te
worden. De heer Krewinkel: ”Trouwambtenaar ofwel BABS zijn, is een van de 
bijzondere en zeer speciale elementen van mijn werk. Het is altijd mooi om twee
mensen in de echt te verbinden en als ik daar op mijn manier een bijdrage aan kan
leveren doe ik dat heel graag.”

De Babsenvereniging Limburg is zeer vereerd met de toezegging van de heer
Krewinkel en roept andere Limburgse burgemeesters ook op lid te worden. En na-
tuurlijk ook de BABSEN van zijn of haar gemeenten om zich aan te sluiten bij de
Babsenvereniging Limburg.

Burgemeester Ralf Krewinkel 
Beschermheer BABSenvereniging

Limburg

Start to Run 
START:
woensdag 12 maart 2014 en de
eerste woensdag in de maand
september 2014

PROGRAMMA:
Les 1 introductie, bespreken van
schema en eerste aanzet tot lopen
Les 2 t/m 11 opbouwend schema
tot het lopen van 5 km.
Les 12: Afsluiting met het lopen
van een 5 km., diploma uitreiking
en gezellig samen zijn. Tevens zal
er informatie verstrekt worden
over de mogelijke overstap naar
een van de drie gezellige loop-
groepen van AV CAESAR

ELKE LES BESTAAT UIT:
Inlopen
Warming-up met loopscholing
Loopprogramma
Coolingdown

KOSTEN:
40,00 euro over te maken op 
nr:  10.49.02.264
t.n.v. AV Caesar Beek 
Onder vermelding van 
Start to Run,
Dit bedrag dient na de 
introductietraining binnen te zijn.

INSCHRIJVEN:
info@avcaesar.nl
Vermeld naam, adres en 
woonplaats en als het kan je
emailadres. Op die manier kan er
voordat de cursus begint een 
aantal vragen gesteld worden,
waardoor de introductie minder
tijd in beslag neemt en we eerder
met lopen kunnen beginnen.

TRAINER:
Start to run wordt gegeven door
een gediplomeerde looptrainer
opgeleid bij de Ned. Atletiek
bond, die tevens als maatschap-
pelijk werker kennis heeft van
geestelijke en verstandelijke en 
lichamelijke beperkingen. 
Ook EHBO kennis is aanwezig.

Aarzel dus niet en durf je loop-
schoenen aan te trekken en ervaar
hoe gezond lopen kan zijn voor
geest en ledematen.

Voor meer informatie:
Els Rovers  te  bereiken op 
06-29543246
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We zijn naarstig op zoek naar jonge mannen en jonge vrou-
wen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s,  die ons op zaterdag
26 april 2014 willen helpen met het middaggedeelte van de
QueensParade Beek. We zoeken handige mensen, jong (min
15 jaar)en oud, die de handen uit mouwen willen steken van
ca. 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Het zijn slechts een paar uurtjes en het werk is niet zwaar!
Iedereen kan het!  Je helpt met het inrichten en opruimen van
de markt respectievelijk vooraf en na het evenement en je
helpt bij de spellen mee om een en ander te coördineren.

QueensParade Beek is  ’s middags voor jong en oud en er is
van alles te beleven. Je maakt deel uit van een team dat op
gezellige wijze de kinderen helpt met het spelen van de diver-
se spellen. Kijk op onze website voor informatie over
QueensParade Beek www.queensparadebeek.nl 

Meld je aan bij L. Ponsen, voorzitter@queensparadebeek.nl
of bel 0652324357

QueensParade Beek zoekt 
handige handjes om te helpen!!!

Heb je wat tijd over of zou je enige tijd willen
besteden aan iets om je zelf te ontwikkelen of
gewoon aan iets wat je leuk vindt of wil je 
gewoon een Beeker vereniging helpen met
jouw kwaliteiten?
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Ben je iemand die best iets
wil organiseren, zelfstandig
activiteiten zou willen ont-
plooien, bepaalde ideeën
heeft in relatie met een har-
moniegezelschap, bepaalde
onderdelen van een vereni-
ging zelfstandig zou willen 
beheren of het bestuur wil 
ondersteunen in bepaalde
zaken?  

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Dit kan namelijk bij Harmonie
St. Caecilia in Beek zonder
dat er direct allerlei bestuurlij-
ke verplichtingen aan gekop-
peld zijn. Logisch is dat er wel
overleg plaatsvindt met een
bestuurslid. 
We hebben voldoende, leuke,
afgebakende zaken waarin je
jouw eigen kwaliteiten en
ideeën gestalte kunt geven of
nieuwe ideeën kunt ontwikke-
len/uitvoeren. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan 
instrumentenbeheer, bedenken en 
organiseren van sponsoractiviteiten,
werving sponsoren, werving nieuwe
leden, cateringwerkzaamheden bij 
concerten en evenementen. 

Ook nieuwe ideeën en/of initiatieven 
zijn van harte welkom. 
Je leeftijd doet er uiteraard niet toe.

We staan open voor allerlei 
vernieuwende suggesties en
ideeën. 

Wil je hierover iets meer weten neem
contact op met dhr. J.Bosch via 
telefoonnummer 046-4375409, of mail
naar caecilia.beek@gmail.com, 
bezoek onze website 
www.harmoniebeek.nl,
bezoek ons via facebook 
www.facebook.com/caecilia.beek
of kom eens kijken bij de wekelijkse 
repetitie-avond van de harmonie op
donderdagavond vanaf 20.00 uur in
café Auwt Baek (vanaf 19.00 uur 
repeteert de drumband).

Ben jij onze vrijwilliger voor de toekomst?
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Wat waor het gezellig! Dat moste belaeve!
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Speelgroep Het Nieuwe Masker treedt
dit jaar voor het voetlicht met een jubi-
leumuitvoering van ‘Hoes Belle Vue’.
Het originele stuk heet ‘Zwart op wit’
en is geschreven door Frits Criens. De
bewerking en regie is ook nu weer in
handen van Wiel Heijnen. Liefst 11 spe-
lers en speelsters stonden in septem-
ber te trappelen van ongeduld om weer
met de repetities te beginnen. Het en-
thousiasme is gaandeweg het proces
alleen maar gegroeid en momenteel
voeren ze allen de spanning geleidelijk
aan op naar het juiste niveau.

De toneelvereniging, die in 1974 is op-
gericht als nakomeling van het vroege-
re gezelschap ’Het Masker’, is ook na
40 jaar een actieve, gezonde vereniging
die zowel de leden als ook de bezoe-
kers veel plezierige avonden heeft be-
zorgd. 
De originele titel van het stuk zal u niet
veel wijzer maken, maar dat geldt ook
voor de titel die de bewerking heeft ge-
kregen. Zonder nu alles hier uit de doe-
ken te gaan doen, willen we toch een
tipje van de sluier op lichten. 

We bevinden ons in een rusthuis waar
zorg op maat wordt geboden. 4 Gasten
verschijnen op het toneel, die allen een
eigen reden hebben om hier te verblij-
ven. Door het lot zijn ze zo bij elkaar ge-
komen. In de familie die het bedrijf runt
zijn de lijnen duidelijk bepaald, maar
zeker niet evenwichtig verdeeld. In de
loop der jaren is er een zekere scheef-
groei ontstaan die toch ooit opgelost
moet worden. Wie kan wie hierbij hel-
pen of misschien een lesje leren?
Welke plaats heeft het personeel in dit
geheel? Zijn ze alleen voor het hand-
werk of spelen ze misschien ook een
rol in het reilen en zeilen tussen de
‘gasten’ en de familie die het huis be-
stuurt? 
Is dit wel allemaal te overzien of wordt
het toch niet stil aan tijd om te adverte-
ren voor hulp? Waar moeten sollicitan-
ten aan voldoen?
Wie roept ze op? Wie voert de sollicita-
tiegesprekken? Worden de beslissin-
gen in goed overleg genomen, of volgt
de familie een andere procedure?

Ofschoon dit al ingewikkeld genoeg is, ontstaat
er toch ook gedurende het therapeutisch proces
waarin de ‘gasten’ zich bevinden, ruimte voor
ontluikende genegenheid. Zoals te doen gebrui-
kelijk worden daar ook wel eens aparte plekjes
voor opgezocht. 

Is alles voor iedereen even transparant, of zijn er
ook nog verborgen samenzweringen gesloten?
Wie toont zijn ware gezicht en wie verbergt zich
achter weer een nieuw masker?

Kunt u het nog allemaal volgen? 
Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Aarzel niet en maak plaats in uw agenda.
U ziet hier wanneer de voorstellingen zijn.

Kunt u niet zolang wachten? 

Zaterdag 5 april is er een feestavond voor-
afgegaan door een receptie bij gelegen-
heid van het 40 jarig jubileum van
Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ in het
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a in Beek
om 20.00 uur.
Daar kunt u dan alvast in een gezellige

sfeer kennis maken met de cast van ‘Hoes Belle
Vue’ en proberen of iemand meer over zijn ge-
moedstoestand wil loslaten. Zie voor verdere infor-
matie elders in deze Nuutsbaeker. 

Zorg dat u er niets van mist, want het is zeker de
moeite waard om zelf mee te beleven wie er uitein-
delijk door de knieën gaat.

De voorstellingen zijn op: 
vrijdag 11 april 2014
zaterdag 12 april 2014 
zondag 13 april 2014
telkens om 20.00 uur in het 
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a in Beek.
De prijs is slechts € 7,50

U kunt reserveren via e-mail:
hetnieuwemasker@hotmail.com
of telefonisch tussen 18.00 - 20.00 uur 
op nummer 046-4740026

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de voorverkoop
adressen:
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a in Beek, 
046-4362926 
Hub Hoedemakers, Markt 22, 046-4361909
Versmarkt Neerbeek, Laurentiusstraat 15 in
Neerbeek, 046-4372180

SPEELGROEP ‘HET NIEUWE MASKER’
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Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN
Nachtmode Dames Badmode 
Ondermode Badmode
Beenmode Huishoudtextiel
Foundation Baby kado artikelen 

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

EERST

Het verbaast de bezoekende vreemde-
lingen telkens weer dat er in Beek geen
Beek te bekennen valt. 
Gelukkig heeft de plaatselijke VVV deze
bevreemding opgemerkt en onlangs  de
mogelijkheid geboden om door inworp
van een kwartje een blik te werpen ach-
ter de bordjes “verboden toegang“  bij
landgoed Genbroek. 
Dit kan nu middels een in de grond ver-
ankerde kijker. Deze is langs het Heras-
hekwerk van de Regoutvesting opge-
steld en daardoor kan de Keutelbeek ,
zij het op enige afstand, aanschouwd
worden. Want binnen de domeinen van
kasteel Genbroek strelen waterpartijen

uit natuurzuivere bronnen  het oog:  Een
kraakheldere Keutelbeek, grazige wei-
den, kristalheldere meertjes en welig oe-
vergewas zijn gedurende één minuut te
aanschouwen. 
Daarna ziet men plotseling niets meer,
want dan is het kwartje uitgewerkt.  
Ziet men al eerder niets meer, dan houdt
de heer Regout, de kasteelbewoner, de
hand voor de lens. Niemand is immers
gesteld op gluurders in je achtertuin.

DAARNA

Maar eindelijk werd de Keutelbeek ook
in de kom van Beek herontdekt!!
Eigenlijk puur per toeval:  Paul Mennens
liet een jaar of wat geleden op de

Adsteeg een dubbeltje vallen en dit ver-
dween in de gleuven van een putdeksel.
En aangezien Paul gewoon is om op een
dubbeltje te kijken, wrikte hij het deksel
los en viel van verbazing bijkans in de
opening. Want wat zag hij daar bene-
den?  
Onder het wegdek stroomde de verloren
gewaande Keutelbeek!! 
Onmiddellijk openden zich enorme per-
pectieven. 

Inmiddels heeft de  raadsvergadering
plaatsgevonden en zoals men in ieder
verslag heeft kunnen lezen: Pauls voor-
stel  om de beek weer bloot te leggen,
oogstte een daverend applaus. 
Zelfs Giel Luijten, nog rood van de de-
batten over “de Broene”, voelde zich op
dit historische moment plotseling weer
mild gestemd en gaf zijn buurman een
dropje.  

Maar tevoren zal  er nog heel wat te ver-
hapstukken zijn. De smakelijke vissoor-
ten moeten bovenstrooms gehouden
worden, anders is de kans groot  dat
deze stroomafwaarts door Geleen ver-
schalkt worden. We gaan tijdens de hui-
dige gemeentelijke herindelingsstrijd  de
vijand natuurlijk geen smakelijke maal-
tjes voorschotelen! 

Ook  wanneer de periode aanbreekt dat
er kuit geschoten wordt, zal uiterste rust
geboden zijn. Geen enkel visvrouwtje
schiet graag kuit onder de nieuwsgierige
blikken van wandelend voetvolk op de
oever. In de vissenwereld is het gebruik
dat daarbij zelfs de vader niet aanwezig
mag zijn. Hij zou geraakt kunnen worden
wanneer het kuit geschoten wordt en als
dit niet het geval is, zo vertelde viskundi-
ge Hub Huntjes mij, dan loop je nog het
risico dat de kersverse vader zijn kroost

DAAR KOMT DE BEEK BOVEN WATER!!! 
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voor een koud buffet
aanziet en het oppeuzelt.

Maar dit terzijde.

NU

Dus nog even geduld, en Beek krijgt zijn
beek terug!!  
Maar:… Je kunt dit watertje wel weer uit
het riool halen en opgewekt langs straten
en door achtertuintjes laten kabbelen. Er
blijft dan nog een fiks probleem :  Want
aan onze beek hangt een vervelend  en
hinderlijk geurtje.  Het gekke is dat wij
daar geen enkel ongemak van hebben. 

Denk eens even mee: Wat leest de
vreemdeling, die in vakantiefolders op
zoek is naar een idyllische plek je in de
buurt van  het drukke Valkenburg? 

“Beek”: 
Een welvarende, bruisende gemeente.
Vaak: “De poort naar Zuid- Limburg” ge-
noemd. Gelegen in een mooie heuvel-
achtige omgeving, met o.a. een vrij toe-
gankelijk prachtig  landgoed. Ideaal voor
wandelaars. Met fraaie hellingbossen,
waarin majestueuze oude beuken, stati-
ge kastanjes en machtige eikenbomen.
In dit door de omringende natuur zo rijk
bedeeld  park bevinden zich rustgeven-
de vijvers, gezellige picknickplaatsen en
niet te vergeten: ook de bronnen van het
riviertje, waaraan de gemeente haar
naam ontleent: “De Keutelbeek”.  

Pats boem!!!  Daar ga je dan!!   

Kom nou zeg: Alle herrie van het vlieg-
veld, de autowegen, de Sabic uitstoot,
kortom alle kommer en kwel van Beek
heb je in de prullenbak gesodemieterd.
Je presenteert een bijzonder aantrekke-
lijk vakantieoord. En vervolgens verpest

je niet alleen de lucht, maar ook  de hele
beschreven idyllische natuur met een
Keutelbeek!!!

NU VERDER

Wat nu te doen? Dat is zonneklaar:

Haal  als de raphazen de keutels uit de
beek…. Ho!  
Wacht even.. 
Doe dat schepnet weg!! 
En leg dat pak geurvreters terug op de
plank!!  Die stank moet als de wiede-
weerga uit de NAAM!!! van de beek.  
Dan poets je die tenminste schoon en
zorgt ervoor dat  Beekbezoekers op fris-
se lucht kunnen rekenen. In ons land is
er al een plaats  die Schoonebeek heet.
Bovendien is het een gigantisch karwei
om een gemeente een nieuwe naam te
bezorgen. Jammer. Want ons kleine
landje is vergeven van de Beeken.

Het mag duidelijk zijn dat ook ons ge-
meentebestuur al jaren met de
“Keutelbeek”  in de maag zit. Kijk maar
op de plattegronden in de gemeentegid-
sen: De naam is bijna onleesbaar. Is in
de kleinste drukletter gezet die beschik-
baar is. De Keutelbeek  blijkt dus ook
van gemeentewege al jaren beschaamd
te worden weggemoffeld. 

NU NOG VERDER

Als de “Keutelbeek” als welriekende”
beek” in kom “Beek” weer bovengronds
is, zijn we al een heel eind. 
Na het passeren van de nieuwe uitspan-
ning   “De Aw Pastorie”,  wordt de naam
van het riviertje  vanzelfsprekend  de
“Neerbeek”.
In dit dorp moet echter vastberaden in-
gegrepen worden. Daar moeten de in

kom Beek gebruikte graafmachines
weer aan het werk. Anders verdwijnt ons
met veel moeite heroverde beekje vrolijk
kabbelend richting Geleen. Bij  de ge-
meentelijke herindeling  is Beek op het
nippertje de dans ontsprongen. Het
scheelde toen niet veel of met de beek
verdween ook Beek zelf in de gemeente
Geleen. Dus in Neerbeek moeten de
hemdsmouwen maar weer eens opge-
rold  en de gemeentebeurs opnieuw ge-
trokken om de beekbedding  te verleg-
gen in de richting van Spaubeek. De
beek, die daarna natuurlijk de Spaubeek
gaat heten verbindt dan de hele ge-
meente!!

In Spaubeek vindt het riviertje tenslotte
haar eindpunt: In een prachtige beboste
natuur ligt daar een grote groeve te
wachten: Deze wordt in de nabije toe-
komst  door de beek zelf herschapen in
een groot meer, te midden van een nog
aan te leggen groot park. 

EN DAN:

Is een voormalige keutelbeek
het symbool van 
verbondenheid van drie 
kerkdorpen in één gemeente.

Uniek in Nederland??

En nu aan het werk!!

Effe in de handen gespuwd en de schop
in de grond. Langs straten en door tuin-
tjes en niet vergeten om in Neerbeek
rechtsaf te slaan richting Spaubeek…

U veel succes en goed weer 
toegewenst!

door: Frans Augustus  

Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie
Veldekelaan 153 • 6191 CW  BEEK

Ghislain Janssen
Paranormaal therapeut

Lid van Het Verbond

Behandelingen worden (gedeeltelijk)
vergoed  door de meeste aanvullende
zorgverzekeringen.

Voor afspraak, folder of vrijblijvende informatie, bel 06 – 442 90 558
of mail PraktijkOASE@KPNmail.nl

Vanaf vrijdag 7 maart zijn wij het
juiste adres voor uw KINDERKLEDING

Onze openingstijden zijn: 
Maandag : 9.30 - 17.30 uur
Dinsdag : Gesloten
Wo. t/m vr. : 9.30 - 17.30 uur
Zaterdag : 9.30 - 17.00 uur

Ons adres: 
Elsstraat 26
6191 JW Beek
046 - 4263503

Ernst of luim???
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Als het voorjaar de winter verdrijft komen de mensen weer naar buiten.
Dat dit iets van alle tijden is bewijst deze foto. In welk jaar deze prent 
gemaakt is weten wij niet; wel is te zien dat de jongeman nog geen 
problemen had met een leeftijdsgrens voor het gebruik van alcoholische
drank. Er van uitgaande dat de fles die hij aan zijn mond zet geen melk
meer bevat. Plezier hebben ze in ieder geval alle vijf. Er staan 
verschillende flessen op tafel, maar over de inhoud is weinig bekend.
Wie weet waar deze foto gemaakt is en wie hier genieten van dit heerlijke
moment?

Reacties kunt u sturen naar de
Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar:
foto@heemkundebeek.nl

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

De foto uit de januari uitgave heeft de volgende
reacties opgeleverd van Ria Meijers 
(e/v Jeurissen) en Annie Meijers (e/v Kerckhoffs).
Annie en Ria zijn als enige van deze groep bij de
harmonie gegaan.

Ze kennen op de foto vlnr.:
Ria Meijers, Jet Urlings, Carla Vluggen 
(St. Josephschool), Ria Derks (Neerbeek), 
Annie Meijers, Truus Voncken, ?, ?
juffrouw Corten en juffrouw Augustus.
Daarachter zit Mieke Kersemakers en meisje
Dreessens van de frituur.
Ria is van deze groep het langst bij de 
harmonie gebleven; zij was overigens het 
eerste vrouwelijke lid.

WIE KENT WIE aflevering 101
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THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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Zondag 26 januari was het weer zo ver:
Zwemvereniging Becha organisserde
haar jaarlijkse Clubkampioenschappen.
Met ruim 40 zwemmers, jong en oud,
werd er hard gezwommen om persoon-
lijke tijden  te verbeteren.   Goed nieuws:

dat is in de meeste gevallen gelukt.
Natuurlijk werd er gestreden om de fel-
begeerde wisselbekers voor de club-
kampioenen. Na alle wedstrijden, wer-
den de punten bij elkaar geteld en deze
keer gingen de wisselbekers naar:

Maud Meijers: Meisjes tot 13 jaar
Coen Keulen : Jongens tot 13 jaar

Safira Deckers:  Meisjes vanaf 13 jaar
Jurre Peters: Jongens vanaf 13 jaar

Familie estafette: Familie Kooyman

Centraal tijdens onze clubkampioen-
schappen stond de gezelligheid en de
spannende, maar vriendschappelijke
strijd tussen de verschillende deelne-
mers. De familie estafette is altijd een
hoogtepunt tijdens de clubkampioen-
schappen: Papa’s en mama’s en zelfs
een oma doken mee het water in.
Daarna vond meteen de prijsuitreiking
plaats met veel medailles en voor ieder-
een een welverdiende oorkonde.
Hopelijk doen er volgend jaar nog meer
deelnemers mee dan dit jaar.

De uitslagen zijn te zien op
www.becha.nl

Rob Beekman
rta.beekman@gmailcom

Zwemvereniging Becha Clubkampioenschappen 2014 

Van 31 maart t/m 3 april 2014 organiseert het damescomité
van Fanfare St. Caecilia Spaubeek de zomerkledingbeurs  in
MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek.

De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.

Inbrengen kleding

Maandag 31 maart van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 1 april van 10.00 - 14.00 uur

Verkoop kleding

Woensdag  2 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag  3 april van  10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding 
Donderdag  3 april van 19.00 - 20.30 uur

Tijdens de beurs gelden de volgende regels:

• Maximale inbreng 60 kledingstukken per inbreng(st)er.
• De prijs van een artikel wordt vastgesteld door de 

taxatrices van het damescomité.
• Indien de inbreng(st)er de prijs te laag vindt, mag de 

taxatrice het kledingstuk weigeren.

• Het hoogste bedrag waarvoor 
een kledingstuk getaxeerd wordt is
€ 50,-.

• Buiten de beurs om wordt niet 
gehandeld.

• De helft van de opbrengst van een
kledingstuk is voor het damescomité,
de andere helft is voor de inbreng(st)er.

• Niet verkochte kleding kan tegen overleg
van het ontvangen reçu op het 
vastgestelde tijdstip n.l. donderdag 
3 april van 19.00 - 20.30 uur worden
opgehaald.

• Kleding die niet wordt opgehaald,
vervalt aan het damescomité.

• De kleding kan niet op zicht worden
meegenomen, alles dient direct te
worden afgerekend.

Voor eventuele vragen, 
bel 046-4432056 of 046-4432215.

Op woensdag 2 april staat om 10.00 uur 
de koffie voor u klaar.

Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité Fanfare St. Caecilia
Spaubeek

Zomerkledingbeurs damescomité Fanfare
St.Caecilia Spaubeek 31 maart t/m 3 april 2014



32

Beste mensen,

Door omstandigheden speelt “Sjpaubik
Sjpeelt” dit jaar geen groot toneelstuk.
dit wordt verschoven naar 2015.

Daar wij toch iets voor de ge-
meenschap wilden doen zat er
wel de mogelijkheid in om een
kindertoneel ten tonelen te
brengen dus als onze trouwe
bezoekers hun kinderen/klein-
kinderen een leuke middag
willen bezorgen, schrijf dan
deze datum op de kalender: 

Zondag 30 maart 2014

Het is een modern sprookje genaamd“
Het geheim van de put”
(gespeeld in dialekt).

Hier een korte tekst waar het stuk over
gaat:

Tim en Kim komen na hun
zoektocht naar bramen in de
buurt van een vervallen kas-
teel terecht. Ze maken er een
kleine pauze. Ze worden ge-
zien door een oude man die in
de buurt van het kasteel rond-
zwerft en samen met hem
gaan Tim en Kim op zoek
naar de toverring van de ko-
ningin. Maar ook de heks die
in de onderaardse gangen van
het kasteel woont en de put
als in- en uitgang gebruikt wil

de ring graag hebben omdat ze haar to-
verkracht kwijt is. Op slinkse wijze pro-
beert zij met behulp van Grobbel de
oude man en Kim en Tim dus ook de
ring te pakken te krijgen. Of dat lukt en
of het allemaal wel goed afloopt… dat
kun je alleen maar te weten te komen als
je naar dit toneelstuk komt kijken.  

Het stuk wordt gespeeld op zondag
30 maart 2014 in het MFC Musschen-
berg 101, Spaubeek. Aanvang 14.30 uur
(zaal open vanaf 14.00 uur)
Kaartjes voor de kinderen € 2,50. de ou-
ders/opa en oma zijn natuurlijk ook wel-
kom, kaartjes volwassenen € 3,50. Na af-
loop krijgen de kinderen een zakje chips.

Kaartjes zijn te verkrijgen: 
E-mail: batjakker@home.nl
tel. 046-4431594 / 06-20427531
of in de zaal aan de kassa.

Deze informatie is ook te vinden op onze
website: www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl

Tot ziens,
Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”.

ATTENTIE !!!! komt dat zien, komt dat zien....
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Het “Vriendenkoor Spaubeek”, ooit be-
gonnen als mannenkoor, heeft ook als
gemengd koor veel gezellige en muzika-
le momenten gekend. Twee jaar geleden
bezocht Jitrenka, een jeugdkoor uit
Tsjechië, ons voor een gezamenlijk con-
cert. Daaraan voorafgaand verzorgde
Jitrenka de muzikale omlijsting bij de
festiviteiten ter gelegenheid van de uit-
reiking van koninklijke onderscheidingen
op Koninginnedag. 
Het Vriendenkoor kende Jitrenka van
een concertreis een jaar eerder: 4 dagen
vol concerten en uitstapjes vormden
toen eveneens een reeks van hoogte-
punten. In april 2013 reisde het koor naar
het Westerwald voor een schitterend
concert en een prachtig 2-daags verblijf.

Nu komt er dus een eind aan de activi-
teiten van het koor in deze samenstel-
ling. We zetten nog één keer ons beste
beentje voor om onze vaste fans en vol-
gers te bedanken.
Niet alleen de Spaubeekse bevolking
wordt hiervoor van harte uitgenodigd,
ook “Groot-Beek” is welkom! Daarvoor
hebben wij twee koren bereid gevonden
het afscheid van “Vriendenkoor
Spaubeek” samen te vieren: het
Gemengd Koor Beeker Koorzang en
Gemengd Koor Neerbeek.

Gemengd Koor Beeker Koorzang

Het koor werd opgericht op 16 januari
1953. Onder leiding van diverse dirigen-
ten heeft het koor vele hoogtepunten
meegemaakt, zoals diverse belcanto
concerten. Er werd deelgenomen aan

Op zaterdag 5 april 2014 zingt Zangvereniging “Vriendenkoor Spaubeek” voor
de laatste keer. Het koor houdt op te bestaan, na een succesvolle en mooie ge-
schiedenis van optredens, H. Missen en concerten. Vierde het Vriendenkoor in
2012 nog zijn 70-jarig bestaan, nu is voor de leden om diverse redenen de tijd
gekomen om op een andere wijze invulling te geven aan hun vrije tijd.

het koorfestival te Hilversum.
In de loop der jaren werden werken uit-
gevoerd zoals het Gloria van Vivaldi en
het Requiem van Mozart in het Staar-
gebouw in Maastricht.
Afgelopen jaar werd het 60-jarig jubile-
um gevierd met maar liefst 7 jubilaris-
sen! In het lopende jaar werden 2 prach-
tige concerten uitgevoerd: met sopraan
Fenna Ograjensek en het Steinder
Mannenkoor en bij het tweede concert
in samenwerking met Solisten Ensemble
Bella Vocce en Brass Band Amice
Musac Quintet.
Ook dit jaar viert weer een lid haar 60-
jarig jubileum.

Gemengd Koor Neerbeek

Gemengd Koor Neerbeek is een koor,

bestaande uit 60 enthousiaste actieve
leden, die graag samen zingen en op
een ontspannen manier samen goede
koormuziek willen uitvoeren. De slogan:
“Meer dan zingen alleen”, die op onze

website staat, heeft betrekking op de
vele vriendschappelijke banden die de
leden onderling verbinden.
Wekelijks wordt met veel plezier gerepe-
teerd en worden nieuwe muziekstukken
ingestudeerd. Het repertoire is zeer ge-
varieerd en bestaat o.a. uit musical-
songs, licht klassieke muziek, religieus
werk en popsongs. Een paar voorbeel-
den: Go like Elijah (Chi Coltraine) -
Welkom in Limburg (Schintaler) - So
Strong (Labi Sifre).

De drie koren uit Beek, Neerbeek en
Spaubeek heten u van harte welkom op
zaterdag, 5 april 2014, in het MFC aan
de Musschenberg in Spaubeek. 
Het concert duurt van 19.30 u tot onge-
veer 21.15 u, en de entree is vrij. 
Tot ziens!

Zangvereniging “Vriendenkoor Spaubeek” stopt glorieus!

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Paulo Coelho

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

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

Als lichamelijke klachten zich openbaren wordt bewegen vaak
minder prettig. Het bewegen gaat moeizamer en wordt pijnlij-
ker waardoor men minder gaat bewegen.

Toch neemt juist bewegen een belangrijke plaats in bij de aan-
pak van klachten en de gevolgen van ouder worden.
Gericht bewegen zorgt voor:

• sterkere spieren en botten
• verbetering van de beweeglijkheid
• verbetering van het uithoudingsvermogen
• behoud/verkrijgen van een gezond gewicht
• beter evenwichtsgevoel

Bewegen is goed voor hart en bloedvaten en heeft een gunstig
effect op botontkalking en suikerziekte. Bewegen draagt bij
aan het voorkomen van depressie en dementie.
Vandaar dat Kuijs Fysiotherapie beweegprogramma’s aan-
biedt voor verschillende doelgroepen.

Welke beweegprogramma’s worden aangeboden?

• Beweegprogramma Bewegen voor ouderen
• Beweegprogramma Artrose
• Beweegprogramma Osteoporose
• Beweegprogramma Diabetes
• Beweegprogramma COPD
• Beweegprogramma Hartfalen

(schriftelijke toestemming of verwijzing van
(huis)arts vereist)

• Beweegprogramma Lage rugklachten

Het beweegprogramma

Een beweegprogramma bij Kuijs Fysiotherapie
duurt 3 maanden. Er wordt gestart met een intake-
gesprek met de begeleidende fysiotherapeut.
Tijdens dit gesprek worden de wensen en mogelijk-
heden van de deelnemer in kaart gebracht. 
Er worden metingen gedaan om de lichamelijke
conditie in kaart te brengen. Deze metingen worden
aan het eind van het programma herhaald om de
behaalde resultaten te kunnen bekijken.

Er wordt vervolgens 2 keer per week getraind in kleine groe-
pen in de trainingsaccommodatie van Kuijs Fysiotherapie
onder leiding van een of meerdere fysiotherapeuten. U traint
uw spierkracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en, zo nodig,
uw evenwichtsgevoel.

Het vervolg: het coachingstraject

Na 3 maanden wordt het beweegprogramma afgerond. Het
doel is dat u doorgaat met bewegen. Dat kunt u bijvoorbeeld
doen door in te stromen in een van de medische fitnessgroe-
pen van Kuijs FysioFitCare.
Ook kunt u ervoor kiezen om geheel zelfstandig te blijven
sporten met coaching van uw fysiotherapeut.
U kunt hierbij denken aan fietsen en wandelen in de buiten-
lucht. Uw fysiotherapeut coacht u middels een aantal individu-
ele sessies gedurende het jaar.

Wenst u meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten en ver-
goedingsmogelijkheden van uw zorgverzekeraar?
Kijk op www.fysiofitcare.nl
of stuur een mail naar info@fysiofitcare.nl.

Kuijs Fysiotherapie is lid van de Fysiotherapeuten Kring Beek.

Kuijs Fysiotherapie biedt bewegen onder
fysiotherapeutische begeleiding

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.

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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Kaarten kunnen gereserveerd worden via de site www.theatergenhout.nl  of deze
week tussen 18.00 en 20.00 uur op nummer 046-4370112 
De belangstelling is groot en op is op……dus wees er op tijd bij!

Openluchtheater De Inspecteur
Een openluchttheater dat al begint als je
de fiets, auto of scootmobiel geparkeerd
hebt. Een totaalbeleving van begin tot
einde met alles erop en eraan”. 

Stichting Genhout Samen i.s.m.
Toneelvereniging Ons Genoegen
presenteren met veel trots 
“De Inspecteur”!!! 

Al een aantal maanden werken een
groep vrijwilligers uit alle macht om het
decor, de kleding en het randgebeuren
te ontwerpen en te produceren. 
De repetities zijn begonnen, de rollen
verdeeld. 

De website www.theatergenhout.nl is
online, de Facebookpagina ‘Openlucht-
theater De Inspecteur’ al talloze malen
geliked en wat is het fantastisch om te
zien hoe samenwerking, het delen van
een passie mensen verbindt, samen-
brengt en inspireert!

Op 11, 12, 13 en 14 september
2014 is het zover…. 

Een kolderieke klucht neergezet op  de
prachtige, monumentale Bovenste
Hoeve van Printhagen, geheel aange-
kleed in de stijl van Anton Pieck, een
openluchttheater waarbij toneel, fanfare
en diverse koren samen zorgdragen
voor een onvergetelijke avond. 

Om het plaatje compleet te maken kan
men kiezen voor een aangekleed dine-
rarrangement geheel in de stijl van de
avond.
Al enthousiast en zin in een heerlijke
avond zonder zorgen?

ZijActief Spaubeek heeft voor de inwoners van de Gemeente Beek in voorbereiding
op de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart een Lijsttrekkersdebat georgani-
seerd.
Dit debat vond plaats op 20 februari onder leiding van debatleider Lei Seuren.
Doelstelling van dit debat was om de inwoners van de gemeente Beek kennis te
laten maken met de lijsttrekkers van de 5 Beekse Partijen en hun standpunten.
Lei Seuren wist met actuele stellingen de lijsttrekkers maar zeker ook de aanwezigen
uit te dagen om actief deel te nemen aan de discussies.
De avond werd door +/- 80 mensen bezocht.

Met vriendelijke groet, Lisanne Jaspers-Hendriks, Secretaris ZijActief Spaubeek

Succes voor ZijActief Spaubeek
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Korte inleiding: 
Het Rijk / Overheid draagt in 2015 een
ongekend groot aantal taken over aan
de Gemeente, maar geeft die Gemeen-
ten wel minder geld om deze taken uit te
voeren. 
Waar gaat het zoal om; de WMO, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, het
Rijk besteedde 3,8 miljard, de Gemeen-
ten moeten hier ca. 25% van bezuini-
gen. Ze moeten een bepaald aantal
taken uitvoeren voor de AWBZ als on-
dersteuning en begeleiding van hulpbe-
hoevenden. 
Op dagbesteding wordt 25% gekort.
Voor de huishoudelijke verzorging, die al
in het zorgpakket van de Gemeente zit,
krijgen de gemeenten nu nog maar 950
miljoen euro.(-/- 40%).
Deze wet moet nog door de Tweede
Kamer. De Jeugdwet, 3,5 miljard bezui-
nigen, (15%) in drie jaarlijkse stappen.
Alle soorten van Jeugdzorg gaan
onder de Gemeente vallen. 
Nu zijn de kosten nog verdeeld over ge-
meente, provincie en het Rijk. 
Deze wet is net door de Eerste Kamer.
De Participatiewet 3,2 miljard. 
De Gemeenten worden ook verantwoor-
delijk voor de jonggehandicapten, een
groep die vroeger van het Rijk een
Wajonguitkering ontving. 
De sociale werkplaatsen nemen nie-
mand meer aan. Er is aanzienlijk minder
geld voor begeleiding naar werk. Deze
wet moet nog door de Eerste Kamer.
Deze inleiding verklaart misschien min
of meer de indeling van de agenda van
vandaag, waarbij de punten 5,6,7 en 8
een relatie hebben met bovenstaande
inleiding en als één Agendapunt behan-
deld worden.

In verband met de Carnavaleske sleutel-
overdracht op 28 februari in het Ge-
meentehuis van Beek, om precies te zijn
de Raadszaal, wordt de Gemeente-
raadsvergadering van vandaag gehou-
den in de ‘oude’ raadszaal. Nu nog een
mooie en statige trouwzaal. 
De agenda is relatief kort maar zeer
zwaar qua gewicht. 

Na de opening, de aan de Raad ge-
adresseerde stukken, vaststellen beslui-
tenlijst, staan er niet minder dan vier
punten op de agenda die allemaal te
maken hebben met het zogenaamde
sociaal domein. 
Het betreft de overheveling van werk-
zaamheden en verantwoordelijkheden
vanuit de Overheidsdiensten naar de
Gemeente, zoals de “Decentralisatie
Jeugdzorg”, de uitvoering van de Wet

maatschappelijke ondersteuning, de
Participatiewet 2015 en het daaraan
gekoppelde plan van aanpak ten aan-
zien van de werkelijke overgang van
deze activiteiten. 
Omdat deze vier agendapunten onlosma-
kelijk met elkaar te maken hebben wordt
voor de beschouwingen besloten tot een
integrale aanpak, maar voor de goedkeu-
ring wordt per agendapunt gestemd. 

De fractie S.B.B. Senioren Belang
Beek stelt dat kinderen primair in een
gezin moeten worden opgevoed en dat
de Jeugdzorg, indien nodig, een hulp-
middel is. 
PB spreekt over een heel belangrijke
dag voor de Raad omdat nu gekozen/
gestemd gaat worden over heel belang-
rijke sociaal-maatschappelijke kwesties.
Het is zware papieren kost voor mensen
die er weinig of niets mee te maken krij-
gen en er is nog niet echt zicht op HOE
het allemaal moet ‘gebeuren’. 
BBB-NDB vat het samen met de op-
merking dat vroeger bij problemen eerst
naar de Overheid werd gekeken en dan
werd er een oplossing gezocht. Nu moet
men niet eerst naar de Overheid kijken,
maar eerst bij zichtzelf te rade gaan en
oplossingen zoeken in samenwerking
met bijv. familie en/of vrijwilligers. 
CDA complimenteert het college en de
ambtenaren voor het vele werk dat ver-
richt is. Als men samenwerkingen aan
gaat dan moet dit op basis van vertrou-
wen en duidelijkheid en maakt kenbaar
akkoord te gaan met alle vier de punten.
De VVD fractie steunt ook alle vier de
voorstellen en geeft de verantwoordelij-
ke wethouder mee: ”Als er iemand
maatschappelijke gezien door het ijs
zakt dan heeft de Gemeente gefaald”.
De wethouder beaamt dat Beek daar-
voor ook samenwerking nodig heeft

maar ook dat ze, slechts, een ‘doorgeef
luik’ is naar de professionele Zorg. Het
liefst formeerde de wethouder een soort
projectgroep bestaande uit Raadsleden
die samen met hem alle aspecten van
deze grote ‘move’ en de implementatie
ervan zouden begeleiden zodat er bin-
nen elke fractie meer kennis van zaken
komt ten aanzien van de materie
“ZORG”. 

Maar de inwoners van Beek die met de
bovengenoemde wetten in aanraking
zijn/komen kunnen met een gerust hart
de overgang van deze diensten naar de
lokale overheid tegemoet zien. De ver-
antwoordelijke wethouder maakt zich
daar sterk voor. 

Agendapunt 9, het reglement van orde
voor de Gemeenteraadsvergaderingen
wordt met de hamer van tafel gehaald
en dan resteert nog het agendapunt:
vragenuur. 
Hiervan wordt door de VVD bij monde
van Dhr. Steinhart gebruik gemaakt. Zijn
vraag is via de verantwoordelijke porte-
feuillehouder (de burgemeester) gericht
aan de organisatie van het evenement
“Beek on Speed” in verband met het
evenement in 2014. 
Zijn vraag: kunnen Beekse onderne-
mers in aanmerking komen voor de ca-
tering (onderdelen van) bij de nieuwe
editie van “Beek on Speed”?
Antwoord, na veel volzinnen en toelich-
tingen: Nee, de organisatie van dit eve-
nement blijft samenwerken met de cate-
raar van afgelopen jaar. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit hier-
na de voorzitter deze Gemeenteraads-
vergadering.

George Stevens

Tribunes Plebes XXVII-II- MMXIV
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VocalChord wordt gevormd door Daphne Ramakers (sopraan),
Lien Haegeman (mezzo-sopraan), Rob Meijers (counter-tenor)
en Pascal Pittie (tenor). 

VocalChord presenteert haar gloednieuwe cd
‘VocalChord in Concert’ op 21 april in Beek

ONDERWERP:  HAAIEN
SPREKER: De heer Arnold  Serier (IVN Stein)

Datum-Plaats-Tijd: woensdag 16 april
om 14.00 uur in onze Soos
Molenstraat 158 te Beek

Haaien in de Noordzee

Haaien zijn kraakbeenvissen. Hun skelet bestaat niet
uit bot maar uit kraakbeen. Ze hebben een slechte
naam. Maar eigenlijk zijn er maar een paar soorten die
echt gevaarlijk kunnen zijn. Haaiensoorten die je als
mens maar beter niet tegen kunt komen zie je eigenlijk nooit in
de buurt van Nederland. Die leven vooral in tropische wateren.
De meest algemene haaien die in de Noordzee zwemmen zijn
klein van stuk. Nu en dan worden ook grotere soorten gezien,
zoals de reuzenhaai. Maar deze haai heeft zelfs geen tanden.
Bijna alle haaiensoorten uit de Noordzee hebben het als ge-
volg van visserij zwaar te verduren. Haaien zijn gevoelig voor
overbevissing omdat ze pas heel laat volwassen worden. Het
duurt niet alleen lang voordat ze jongen kunnen krijgen Veel
mensen weten dat niet, maar het zijn prachtige dieren die be-

langrijk zijn voor het ecosysteem van de Noordzee.
Op deze middag kunt u genieten van een lezing door Dhr.
Serier. Hij zal deze keer vertellen over haaien. Het belooft een
interessante zitting te worden.

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

U bent van harte welkom. Ook niet-leden 
Het Bestuur KBO BEEK

Afgelopen jaar werd de theatershow ‘VocalChord in concert’
onderscheiden met de cultuurprijs 2013 van de Gemeente
Beek. Speciaal voor u heeft VocalChord de hoogtepunten van

deze show opnieuw opgenomen op hun nieuwe
cd “VocalChord in Concert”. 

Eigen arrangementen gemaakt door Kerani-
music, afwisselend repertoire, een groots opge-
zette licht- en videoshow ontworpen door
Hoedemakers pro aangevuld met dans van de
Belgische balletgroep ‘Aira ensemble’, vormen
de ingrediënten voor een onvergetelijk optreden.
TV presentator en bariton Sef Thissen zal u door
dit gevarieerde programma heen leiden.

Kortom: garantie voor een sfeervolle namiddag
vol mooie muziek, show en dans.
U bent van harte welkom op tweede Paasdag
21 april om 14.00 uur (zaal open 13.30uur) in het
Asta Cultuurcentrum in Beek.

Kijk voor meer informatie over zangers en reper-
toire op www.vocalchord.nl. 

Voorverkoop: € 7,50. Entree kassa: € 10,-.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Castelijn Mode Beek, 
Schoenherstellerij Hub en Wilma Hoedemakers,
Asta cultuurcentrum, 
via info@vocalchord.nl of 
via telefoonnummer 0613496554.

KBO INFOMIDDAG
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Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl www.studiocarmen.nl        Schimmert

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr. 7 (maart) 1984

….. Deze editie van de nuutsbaeker start heel muzikaal. 
Het “Requiem” van Mozart en het “Gloria” van Vivaldi
zullen ten gehore worden gebracht in  de kerk van de
OLV van de Wonderdadige Medaille.
De Beeker Koorzang en gemengd koor St. Jozef uit
Mariarade-Hoensbroek worden begeleid door het
Limburgsch Symphonie orkest.

….. En dat allemaal voor diverse feesten, n.l de parochie 
bestaat 25 jaar, het koor St. Joseph bestaat 50 jaar en de
koorzang viert het zesde lustrum.

….. En er is nog muziek. In de ASTA is de uitvoering van 
“The Young Messiah” door jongerenkoor Soul’s Delight.
Het is een arrangement van de “Messiah” van Händel.

….. Onze schrijver/tekenaar gaat in een interessant artikel
verder op het fenomeen Webrig ofwel van Weybergh naar
Webrig.

….. Handbalvereniging Caesar gaat ook feest vieren, en wel
haar 40 jarig bestaan. 
Proficiat.

….. De werkgroep “Toegankelijkheid van Beek” heeft een 
enquete formulier toegevoegd met een 10-tal vragen
over de ervaringen met de toegankelijkheid van Beek,
o.a. winkels, gebouwen, vervoer, parkeerplaatsen en nog
vele andere dingen.

….. In een verschenen bericht werd gewag gemaakt van de
oprichting van een vereniging voor Veilig Verkeer. 
Bij de installatie van een nieuw bestuur had men moeten
attenderen dat de vereniging weer geactiveerd werd,
daar de oprichting dateerde van 11 maart 1955 in hotel
Colaris.

….. De stichting Marktcommissie Beek zorgt er weer voor dat

de a.s. Paasmarkt weer een echte jaarmarkt wordt. 
Zij slagen er weer in om van Beek een trefcentrum te
maken van handel en nijverheid.

….. Onze vriend Frans Ramaekers heeft met de hulp van de
heren Huub Stassen uit Neerbeek en Frans Pisters uit
Geverik een mooi artikel gemaakt over “Bieje en Biekes.”
(zoem,zoem...)

….. De gemeente maakt ons alles duidelijk over huren en
huursubsidie.

….. In Beek werd afgelopen jaar 170 keer aangifte gedaan
van een fietsdiefstal. Het werkelijke aantal verdwijningen
zal dus veel hoger liggen. Vanaf 2 april kan uw fiets 
worden voorzien van postcode en huisnummer 
(gegraveerd).

….. Wist u dat er geen folders of reclame op bomen mogen
bevestigd worden hetzij met plakband, spijkers en 
punaises. U riskeert een bonnetje. 
En terecht, want de bomen worden ziek.

….. De politie heeft ook weer veel werk verzet. 
Een kleine opsomming van afgelopen maand.

- Rijden zonder geldig rijbewijs en onverzekerd 
rondtoeren. 
Resultaat.... inbeslagname van het voertuig en een 
flinke bon.

- In de Miro werd een waterpomptang gejat.
- Huren van videobanden en niet betalen mag ook niet.
- Op de markt, Veldekelaan, Geverik en Mauritslaan werd

ingebroken en goederen ontvreemd
- Enkele caféhouders die het niet zo nauw namen met

het sluitingsuur werden beboet. 
- En in een tuin aan de Mauritslaan werd het wasgoed

van de waslijn gestolen.

Berg uw ondergoed ’s nachts goed op.
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Op 17 september 2014 is het zeventig jaar geleden
dat de gemeente Beek werd bevrijd door de
Amerikaanse tankdivisie Hell on Wheels.

Dit feit werd in 1984 op een werkelijk grootse wijze
herdacht in een bijzonder fraaie en  indrukwekken-
de stoet. De aanwezige vertegenwoordigers van
genoemde divisie waren compleet onder de indruk
van de manier, waarop de Beeker buurten en ande-
re verenigingen zowel het voorspel en de ellende
van WOII alsook de blijdschap van de bevrijding in
wagens en groepen hadden zichtbaar gemaakt.

Van dit gebeuren, waaraan zovele inwoners hebben
deelgenomen, zullen zeker filmopnamen zijn ge-
maakt. 
Helaas zijn deze niet bekend bij de groeperingen,
die momenteel onderzoeken of rond 17 september
2014 herdenkingsfestiviteiten kunnen worden geor-
ganiseerd. 
Het vertonen van de optochtfilm uit 1984 zou hier-
aan een magnifieke bijdrage geven.

Vandaar de oproep om informatie over deze filmop-
namen te melden via tel. 046-4373224 
of e-mail: jaussems@hetnet.nl. 

Al bij voorbaat dank voor Uw reactie.  

OPROEP
Even ementenrooster

2014 - 2015

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

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

20 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
31mrt t/m 3 apr Zomerkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek.
4 april Top Avond met de Schintaler in de Mondial org. c.v. De Pottentaote en Harm. St. Caecilia Beek.
5 april Receptie en feestavond bgv 40jarig jubileum Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’,

Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
6 april Paasveejaarmarkt
9 april Lezing Over het weer gesproken door L. Rademakers, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
11,12,13 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Hoes Belle Vue’ Asta Cultuurcentrum, aanvang 20.00 u.
12 april Boerebal organiseert de Limburgse Boerebloaskapel  bij Hub Vroemen Genhout
12 april  Garage verkoop van 9.00u tot 14.00u. Buurtvereniging Geverik
13 april Lentetocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek. Starten 7.00-14.00 uur,  afhankelijk van de afstand, 

vanaf MFC ‘t Raodhoes Spaubeek. Meer  info t.z.t. in de Nuutsbaeker. 
17 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
24 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
26 april QueensParade
30 april Lezing over astrologie door E. van Heerenbeek, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
7 mei Lezing over tuinen door R. Romondt, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt  Patronaat
15 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
15 juni 21ste Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
15 juni Gemengd kerkelijk Zangkoor St.Caecilia Sint Pieter Maastricht, Sint Hubertuskerk te 

Genhout- Beek 9.30 uur
17 mei 25-jarig jubileumconcert, zanggroep Cosi Cantare Genhout-Beek,  Astatheater, Beek, 20.00 uur
18 mei Vrouwenkoor Thorensis Thorn, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
19 juni Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
26 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 juni Likkepot Trip, wandeltocht ± 7 km in Genhout en omg. met onderweg heerlijke versnaperingen

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

6 juli Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
15 augustus 4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
24 augustus ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
24 augustus Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie,  Hobbelrade 68, Spaubeek
31 augustus Traditionele Kelderzoldermarkt
11 t/m 14 sept. Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur

Donderdag, vrijdag en zaterdag 18.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Hoeve Printhagen, Printhagen 3, Genhout
Organisatie: Stichting Genhout Samen i.s.m. toneelvereniging Ons Genoegen

14 september Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging
18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
21 september Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
21 september Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel  bij Fam. Senden Genhout
25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
26 september Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
19 oktober Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur
26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

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

Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
2 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
2 november 10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
9 november Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum    
16 november Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur   
20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
21 december Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

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
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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.

Samenwerken
Regionale samenwerking. Verder kijken dan de eigen kerktoren. De wereld houdt niet

op bij Sittard-Geleen, of Beek. En samen sta je sterk.

Het lijkt logisch, maar de praktijk is weerbarstig. In de Westelijke Mijnstreek werken we

op diverse fronten al samen. We opereren bijvoorbeeld met één regionaal afvalbedrijf.

Maar wat we nog steeds niet doen is de regio Westelijke Mijnstreek samen in de 

etalage zetten. Het ontbreekt nog aan een heldere koers. Daarom moeten we nu 

eindelijk eens vastleggen welke weg we op willen in de Westelijke Mijnstreek. Meer

samenwerking is de komende jaren onontbeerlijk. Niet door afzonderlijke wensenlijst-

jes in te zamelen en af te werken. Maar wel met een breed gedragen visie hoe we de

Westelijke Mijnstreek het beste in de markt kunnen zetten. Dan kun je ook duidelijke

afwegingen maken over verdere samenwerking en de meerwaarde daarvan. 

Beek wil graag als partner in de regio aan de slag. Met duidelijke uitgangspunten. 

Zo mogen onze inwoners niet de dupe worden van samenwerkingsverbanden door

hogere belastingen of verslechtering van de service. En we hechten aan onze eigen

identiteit als zelfstandige gemeente. Met onze ijzersterke gemeenschapszin en de

menselijke maat van Beek. Dat mag niet verloren gaan.

Met die uitgangspunten wil Beek graag aan de slag met een nieuwe visie voor de

regio. Waarbij we de samenhang zoeken en kijken waar we gebruik kunnen maken

van elkaars sterke kanten. Vooral op economisch terrein. Bedrijvigheid en werk-

gelegenheid zijn de basis voor (bevolkings)groei en innovatie. Met nieuw perspectief

voor de woningmarkt en mooie kansen voor midden- en kleinbedrijf.  

De provincie, Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen hebben het voortouw genomen

om op Zuid-Limburgse schaal de eerste piketpaaltjes te slaan voor economische 

samenwerking. Onze luchthaven Maastricht Aachen Airport zou hierbij een belangrijke

schakel moeten vormen. De  luchthaven is  een kenniscentrum van formaat en een

belangrijk logistiek centrum van Zuid-Limburg. Met een gezamenlijk visie van de 

Westelijke Mijnstreek kunnen we dat grote belang van de luchthaven nog nadruk-

kelijker onderstrepen.

Over een paar weken gaan in alle gemeenten nieuwe raden en nieuwe colleges 

van B en W aan de slag. Een fantastisch moment om snel samen de mouwen op te

stropen voor een heldere visie over de Westelijke Mijnstreek. Als kompas op weg 

naar een topregio met Beek als een van de mooiste parels.

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.



Stapsgewijze geschiedschrijving
Beek heeft een lange geschiedenis, die al 7.000 jaar gele-

den begon toen de allereerste Europese boeren – de

Bandkeramiekers – hun boerderijen in de Westelijke Mijn-

streek en rondom Maastricht bouwden. Maar ook in de Ro-

meinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd is er een

heleboel interessants over Beek te vertellen. Vooralsnog

zal de website met name de Bandkeramiek-periode uitlich-

ten. Vervolgens zal de site stapsgewijs worden uitgebreid

met andere tijdsperiodes en thema’s. 

Interactief
Wethouder Jan Bijen (archeologie) licht toe: “Er bestond bij

de gemeenteraad al geruime tijd de wens om aandacht te

besteden aan de Beekse ge-

schiedenis. Vorig jaar hebben we

besloten om dat in de vorm van

een interactieve website te

doen. Een website waarop de

geschiedenis door de eeuwen

heen, via verschillende thema’s,

zichtbaar wordt gemaakt. Het is

de bedoeling, dat deze website

niet alleen door de historici

wordt gevuld. In principe kan ie-

dereen, op aansturing van de

redactieraad, een bijdrage leve-

ren. Dat kan uitgebreid zijn

door bijvoorbeeld een artikel (of

meerdere) te schrijven over

een bepaald historisch onder-

werp, maar het kan ook al door

wat historische foto’s bij elkaar

te zoeken en aan te geven wat

op die foto’s te zien is. Ik wil

dan ook iedereen met inte-

resse voor de Beekse geschie-

denis oproepen om een

bijdrage te leveren.”

Mobiele gids
De website zal niet alleen op de pc te bekijken zijn, maar

ook mobiel. Bijen: “We willen in de nabije toekomst een

aantal toeristische routes uitzetten, waarbij de mobiele ver-

sie van de website je onderweg via de smartphone van in-

formatie voorziet. Dat is niet alleen handig, het geeft ook

een extra dimensie aan een wandeling als je bij een monu-

ment of een archeologische vindplaats precies kunt zien

wat daar is gebeurd.”

De website is ontwikkeld in samenwerking met de Heem-

kundevereniging Beek en wordt mede mogelijk gemaakt

door de Cultuurparticipatie-regeling van de provincie 

Limburg.

Nieuwe website brengt 
Beekse geschiedenis in beeld
Op woensdag  26 februari jl. heeft gedeputeerde Noël Lebens van de Provincie Limburg samen
met wethouders Jan Bijen en Thijs van Es van de gemeente Beek en leerlingen van groep 8 
van basisschool Catharina Labouré, op ludieke wijze de website Beeksverleden.nl gelanceerd.
Het is een website met informatie over de rijke geschiedenis van Beek. Niet alleen wordt met de
website de informatie over de Beekse historie voor iedereen beschikbaar, bovendien kunnen alle
Beekenaren die dat willen ook zelf meewerken aan het vullen van de website.

Leerlingen van groep 8 van basisschool Catharina Labouré uit Beek volgden een projectles over bandkeramiek “De stam van de raaf” door Educatief Centrum “mOERveld” uit Moorveld-Geulle. Daarnalanceerden zij samen met gedeputeerde Noël Lebens van de Provincie Limburg en wethouders JanBijen en Thijs van Es van de gemeente Beek op ludieke wijze de website Beeksverleden.nl. 
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In het boekje zitten waardebonnen waarmee een gratis proefles 

gevolgd kan worden bij de  beweegaanbieders die zich hierbij 

hebben aangesloten. Hiermee hoopt de gemeente Beek mensen

aan te zetten tot deelname, om zo de mogelijkheden op sport- en

beweeggebied te ontdekken.

Het boekje  met de waardebonnen kan gratis meegenomen worden

bij De Haamen, het gemeentehuis, woonzorgcentrum Franciscus,

fysiotherapeuten (Beek, Neerbeek en Spaubeek), huisartsen-

praktijken,  apotheek, MFC  De Molenberg (PIW) en openbare 

gelegenheden zoals de bibliotheek.

De gemeente Beek heeft onlangs een gids uitgebracht
met een compleet overzicht van het sport- en beweeg-
aanbod voor mensen rond de 55 jaar en ouder. 
In dit handige overzicht staat informatie zoals  
welke sport- en beweegactiviteiten er zijn, wie ze
organiseert en waar ze plaatsvinden. 

www.dehaamen.nl

Beweegaanbod
voor 55+
Gemeente Beek
2014

Met
waardebonnen

voor een
GRATIS
proefles

Gids met beweegaanbod voor 55+ers

Zaterdag 29 maart: 
Gratis compost 
Inwoners van de gemeente Beek kunnen op zater-
dag 29 maart op vertoon van een legitimatiebewijs
tussen 9.00 en 13.00 uur gratis compost ophalen bij
het Bedrijfsgebouw aan De Haamen 3 in Beek. 

Wees er op tijd bij, want op = op.

Dat kan door het invullen van een aanmeldformulier. Uw

bedrijfsgegevens worden vervolgens op een zogenaamde

‘prefered supplier list’ geplaatst. Op deze lijst staan verder

de bestaande leveranciers die een positieve leveranciers-

beoordeling hebben. Bij onderhandse aanbestedingen kan

de gemeente vervolgens leveranciers kiezen die op deze

‘prefered supplier list’ staan.

Alle lopende openbare en Europese aanbestedingen 

worden overigens gepubliceerd op ‘TenderNed’ en op de

website gemeentebeek.nl onder ‘Actueel’ - 

‘Aanbestedingen’.

Oproep ondernemers:
Inkopen door de 
gemeente Beek

Heeft u als ondernemer interesse in onder-
handse aanbestedingen van de gemeente Beek
en wilt u dit bij de gemeente kenbaar maken?



Ruim twee jaar geleden is samen met belanghebbenden,

omwonenden en de heemkundevereniging een werkgroep

gevormd waarmee voor begraafplaats Sint Martinus een

toekomstvisie is opgesteld. Deze visie genaamd “Groene

oase in een stenige omgeving” beschrijft de toekomstige

inrichting en ontwikkeling van de begraafplaats. 

Deze visie is samen met de werkgroep verder uitgewerkt

tot een concreet plan. In 2013 is reeds de renovatie van de

historische muur en hekwerken langs de St. Martinusstraat

ter hand genomen. Onlangs is gestart met het rooien 

van de oude beplanting en bomen op de begraafplaats. 

In de tweede helft van 2014 zal de herinrichting van de

paden en het aanplanten van de nieuwe bomen en 

groenvoorzieningen starten.

De opwaardering van de begraafplaats maakt, samen met

het levensbomenbos, onderdeel uit van het project 

‘Gedenkparken’. Met dit project streeft de gemeente Beek

naar een groene kwaliteit van de leefomgeving met 

gedenken als thema.

Renovatie begraafplaats St. Martinus
De gemeente Beek gaat de oude begraafplaats Sint Martinus in het centrum renoveren. 
De afgelopen jaren is er achterstallig onderhoud ontstaan aan paden, grafmonumenten, 
omheiningen en de bomen en beplanting.

Eind vorig jaar werd tijdens de

plantdag van het Levensbomenbos

de verbindende wandelroute, het

“Levensloopje”, tussen het Levens-

bomenbos en de oude begraaf-

plaats Sint Martinus officieel

geopend. Tijdens deze opening

werd een prijsvraag uitgeschre-

ven, waarbij onder de wandelaars

die het juiste aantal routepaaltjes

zouden doorgeven, een mooie

prijs zou worden verloot. De win-

naar is de heer Theo Staps uit

Beek. Hij gaf het juiste aantal van

41 routepaaltjes door. Hij ontving

onlangs de prijs, een digitale foto-

lijst, uit handen van wethouder

Jan Bijen in het bijzijn van zijn

kleinkinderen.   

Het Levensbomenbos is één van de twee deelprojecten

die onderdeel uitmaken van het project “Gedenkparken”.

Het andere deelproject betreft de oude begraafplaats 

St. Martinus die wordt opgewaardeerd tot een gedenkpark

waar cultuurhistorie de boventoon voert. Met het project

‘Gedenkparken’ streeft de gemeente Beek naar een

groene kwaliteit van de leefomgeving met ‘gedenken’ als

thema. 

De verbindende wandeling tussen deze parken, het 

“Levensloopje”, is met routepaaltjes aangegeven en loopt

langs diverse cultuurhistorische pareltjes in de gemeente

Beek zoals bijvoorbeeld de Oude Pastorie, de Sint Marti-

nuskerk, Kasteel Genbroek en het Kelmonderbos. Een

boekje met de wandelroute is verkrijgbaar in het gemeen-

tehuis van Beek.
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Winnaar prijsvraag wandelroute 
“Levensloopje”



55+ in Beweging
Op 6 februari jl. heeft de eer-

ste Beweegmarkt van Beek

in woonzorgcentrum Francis-

cus plaatsgevonden. Een

evenement dat tot stand is

gekomen door een samen-

werking tussen Fontys

Sporthogeschool, Gemeente

Beek en Vivantes. Een veel-

zijdig aanbod uit de ge-

meente Beek van

verschillende beweegaan-

bieders, fysiotherapeuten,

huisartsen, ouderenadviseurs

en diëtist resulteerde in een in-

formatieve en sportieve, maar

ook gezellige middag met bijna

200 aanwezigen.

Op de Beweegmarkt werden

tevens de eerste boekjes ‘Be-

weegaanbod voor 55+ Ge-

meente Beek 2014’ uitgedeeld.

Met dit boekje is in kaart ge-

bracht wat gemeente Beek te

bieden heeft op sport- en 

beweeggebied voor mensen

rond de 55 jaar en ouder. In dit handige overzicht staat

informatie zoals  welke sport- en beweegactiviteiten er

zijn, wie ze organiseert en waar ze plaatsvinden. 

In het boekje zitten waar-

debonnen waarmee een

gratis proefles gevolgd

kan worden bij de  be-

weegaanbieders die zich

hierbij hebben aangeslo-

ten. Hiermee hoopt de 

gemeente Beek mensen

aan te zetten tot deelname

om zo de mogelijkheden

op sport- en beweeg-

gebied te ontdekken.

Het boekje  “Sportaanbod

voor 55+”met de waarde-

bonnen kan gratis 

meegenomen worden 

bij Sportlandgoed  

De Haamen, gemeente

Beek, woonzorgcen-

trum Franciscus, fysio-

therapeuten (Beek,

Neerbeek en Spau-

beek), huisartsenprak-

tijken,  apotheek, MFC

De Molenberg (PIW) en

openbare gelegenheden

zoals de bibliotheek.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen.
Het 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. 
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Ouder- en kind zwemmen in De Haamen
Water is leuk om in te spelen, maar water kan ook gevaar-

lijk zijn. Hieronder twee voorbeelden:

Het verhaal van Jill Otermans:
Een paar jaar geleden kwam de moeder van Jill, tijdens de
ouder- en kind lessen, naar ons toe. “Wat ben ik blij dat ik
deze lessen volg”, zei ze. “Jill was thuis in de tuin aan het
spelen en was op een onbewaakt moment in de vijver 
gevallen. Ze is uit zichzelf ook weer eruit geklommen. En
dat omdat ze tijdens het zwemmen geleerd had wat ze
moet doen als ze in het water valt.” Jill was 2 jaar toen dit
gebeurde.

Moeder Angela vertelt:  “Mijn zoon Cas van 3 moest nodig
plassen. De toiletten waren aan de andere kant van het
bad dus hij moest even om het bad lopen. Hij wist waar de
toiletten waren en liep daar rechtstreeks naar toe. Hij was
eerder klaar dan ik verwacht had (ik was halverwege het
bad). Cas zag mij en sprong zo opeens in het water. Onze
harten stonden stil. Tot onze verbazing kwam Cas boven
met het gezicht naar de kant (wat hem dus geleerd was bij
het Ouder- en kindzwemmen) en klom rechtstreeks weer
op de kant. De zwemonderwijzer en ik waren trots op hem!”

Het is erg belangrijk dat kinderen zich leren redden in

water. Hier kun je in ons waterrijke land niet vroeg genoeg

mee beginnen! Het ouder- en kindzwemmen leert ouders

en hun kinderen overlevingstechnieken eigen te maken

onder deskundige begeleiding. Dit gebeurt op een speelse

manier met liedjes. De zelfredzaamheid en het plezier in

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

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 

Vivian Dijkstra, Verenigingsconsulent Gemeente Beek 

Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of

info@gemeentebeek.nl

water staan hierbij voorop.  Door het “watervrij maken” wor-

den de kinderen ook goed voorbereid op de zwemlessen. 

Kom gerust een keer kijken! De lessen worden op donder-

dagochtend van 08:30 uur tot 10:00 uur gegeven. We heb-

ben dan 3 groepen met verschillende leeftijden. 

Meer info via:  T  046-436 01 80 (zwembad) of via

www.dehaamen.nl. 

Tennis, een sport voor alle leeftijden en niveaus
Kom gezellig tennissen, onder begeleiding van een coach,

bij tennisvereniging BRZ  te Beek  op Sportlandgoed De

Haamen. Deze kennismakingsactiviteit is op woensdag 16

april, 7 mei en 4 juni van 10.30 tot 12.00 uur. Om 10.15 uur

staat de koffie klaar.  

Deelname is de eerste keer gratis. Tweede en /of derde

keer kost € 5 p.p. per keer incl. een kop koffie of thee.

Kom in sportieve kleding, voor een racket wordt gezorgd.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

trainersbrz@gmail.com. Of neem contact op met 

Vivian Dijkstra.

Wandelactiviteiten in Beek
Walking Limburg biedt diverse wandelactiviteiten aan voor

elk niveau. Wekelijks op dinsdag- en donderdagochtend

om 9.30 uur  kunt u mee bewegen/trainen in Beek. Kosten

zijn € 5 per wandeling/training  of € 45 voor 10 wandelin-

gen/trainingen. (€ 40 voor leden van NWWL). Met de

waardebon uit het boekje “Beweegaanbod voor 55+” kunt

u één keer gratis mee doen. 

Voor vrijblijvende informatie of aanmelden kunt u bellen

naar 06-10 75 45 95 of stuur een email aan 

info@walkinglimburg.nl

Wij waarderen uw inzet!
Vindt u het leuk om op vrijwillige basis te komen helpen bij

één van de sport- en beweegactiviteiten op Sportlandgoed

De Haamen? We zoeken nog mensen die willen assisteren

bij de activiteiten. Uw inzet is daarbij op allerlei manieren

mogelijk.



“NJOY” is onder de Beekse jeugd inmiddels een 

bekend begrip. NJOY is een programma in de 

gemeente Beek om kinderen en jeugdigen van 4 

tot en met 16 jaar kennis te laten maken met sport,

kunst en cultuur. Door het aanbieden van lessen

door gastdocenten en verenigingen tijdens of na 

schooltijd, krijgen leerlingen een goed inzicht in

het aanbod op sportief en cultureel gebied.

Ze kunnen daarmee een bewuste keuze maken 

op het moment dat ze zich bij een vereniging 

willen aansluiten.

Na 7 jaar werd het tijd voor een nieuw, 

herkenbaar logo. Met trots presenteerde NJOY

het nieuwe logo in het programmaboekje dat in

maart is verschenen.

Nieuw logo voor
NJOY

In de periode van 18 maart t/m 24 april kunt u uw grof 

tuinafval gratis inleveren bij het milieupark (Breinderveldweg

te Schinnen) op de volgende dagen en tijdstippen:

Dinsdag 8.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur

Donderdag 8.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur

Let op: Op deze dagen is het milieupark alleen geopend
voor het inleveren van grof tuinafval. U kunt dan niet met
andere afvalsoorten terecht. Raadpleeg de gemeentegids
of gemeentebeek.nl voor de reguliere openingstijden. 

De gemeente komt in het voorjaar ook één keer uw grof

tuinafval aan huis inzamelen. Deze inzamelronde vindt

plaats van 14 tot en met 18 april. Kijk in de gemeentegids

op pagina 32 of op gemeentebeek.nl wanneer uw straat

aan de beurt is.
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Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een

spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan

de Molenstraat 158. 

Website
Daarnaast kunt u terecht op de website 

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl voor informatie, het laatste

nieuws en de digitale vacaturebank. 

Bent u als organisatie op zoek naar geschikte vrijwilligers?
Bel of mail voor een inschrijfformulier of meld uw klus op de

website van De Vrijwilligerscentrale-WM.

Als u vragen heeft, of het prettig vindt als de Vrijwilligers-

centrale-WM eens met u mee denkt, kunt u altijd een af-

spraak maken met de medewerker van Partners In Welzijn.

Partners in Welzijn - Vrijwilligerscentrale Beek-Schinnen-Stein
Contactpersoon: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnummer: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

De Vrijwilligerscentrale Beek-

Schinnen-Stein is een onderdeel 

van de welzijnsinstelling Stichting

Partners in Welzijn.

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale-WM

• Vrijwillige hulpverlener via chat en e-mail
Wij zoeken vrijwilligers die hét luisterend oor zijn voor 

mensen met problemen, bijvoorbeeld op het gebied van 

relaties, ziekte of verslaving. De vrijwilligers zijn voor de

hulpvrager een belangrijke gesprekspartner. Het geven van

hulp, informatie en advies in een een-op-een chat contact

en het beantwoorden van e-mails met hulpvragen.

(Vac.15483)

• Activiteitenbegeleider tevens vervoerder
Vervoer van cliënten: ophalen en terugbrengen in een per-

sonenbus. Begeleiden: bij de sport activiteiten, ’s middags

winkelen met de cliënten. Een professional is bij de 

activiteiten aanwezig. (Vac.31615)

• Zwemvrijwilliger (m)
Mannen gezocht die op maandagmiddag willen zwemmen!!

Eén van de cliënten die graag wil gaan zwemmen is 51 jaar

oud. Hij houdt van gezelligheid, een praatje en om op stap

te gaan en heeft humor. Een grapje op zijn tijd weet hij te

waarderen. (Vac.21380)

• Collecteren voor Astma afd. Beek
Het hele jaar door zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 

tijdens de collecte week in de maand mei willen collecteren.

De doelstelling is: Het verkrijgen van financiële middelen

voor bestrijding en onderzoek naar allerlei vormen van

Astma. (Vac.23235)

• Ondersteunen en begeleiden van fietstocht

Een aantal cliënten willen graag 1x per jaar een tocht 

fietsen van 30 a 40 km. Hiervoor zijn we op zoek naar 1 of

meerdere enthousiaste vrijwilligers die dit graag willen 

realiseren. (Vac. 19643)

Heeft u interesse in een van bovenstaande vacatures? 

Kom naar het spreekuur, kijk op de website 

“www.vrijwilligerswerk-wm.nl” of mail naar: 

vrijwilligerswerk@piw.nl.   



64 winkels onder 1 dak, GRATIS parkeren, GRATIS kinderopvang en altijd goed weer!ALTIJD
MOOI
WEER!

Makado Beek

Van 24 maart  t/m 19 april  is het  ‘krassen’ geblazen tijdens 
de Makado On Wheels actiemaand. Bij iedere aankoop vanaf € 10,- ontvangt
u één kraslot en maakt u kans op diverse ronkende Makado On Wheels prijzen. 

Kijk voor meer informatie en het prijzen aanbod op: www.makadobeek.nl

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.makadobeek.nl

Van 
24 maart 

t/m 19 april 

Van 
24 maart 

t/m 19 april 


