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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

JE PROEFT DE LIEFDE VOOR HET VAK !!!
Tel: 046-4371795 |  Fax: 046-4362783  | info@slagerijveugen.nl | www.slagerijveugen.nl | Markt 100a,6191JK Beek(L)

PROBEER OOK ONZE
HEERLIJK BELEGDE BROODJES !!

In de verschillende 
carnavalsoptochten hebben we
de mededeling kunnen lezen:
“Vastelaovend vluug veurbie” en dat
hebben we inmiddels ook weer ervaren.
In deze editie van de Nuutsbaeker kunt u
nog even wegdromen aan de hand van de
verschillende pagina’s ‘Beek in beeld’ die 
gericht zijn op die voorbije dagen. 
Het was weer gezellig op vele plaatsen.

Terug nu naar de realiteit van alle dag waarbij we aan activiteiten geen gebrek
hebben. 
In veel verenigingen bruist het organisatietalent en is er voor iedereen wel iets
van zijn of haar gading te vinden.
Er staan weer verkiezingen voor de deur waarvoor u in de column van de 
burgemeester nadrukkelijk wordt uitgenodigd. Laat de kans hiertoe niet 
ongebruikt voorbij gaan.
De Marktcommissie nodigt u uit voor de Paasveemarkt die zelfs wordt 
voorafgegaan door een activiteit op zaterdag in een grote tent op de markt.
Neem er niet alleen kennis van, maar laat u onderdompelen in deze 
gebeurtenissen.
Om in uw agenda’s tijdig de juiste reserveringen vast te leggen wijzen diverse
organisaties u ook op hetgeen nog komen gaat. Let daar op en zorg dat u er bij
bent. Beleef het!
Helaas vissen soms toch nog verenigingen achter het
net door hun activiteit te laat aan te melden. 
Wij kunnen het niet vaak genoeg melden: 
De deadline voor het aanleveren van kopij staat voor
een heel jaar op bladzijde 2 links onderaan! 
Zorg er samen voor dat u op tijd bent.

De redactie wenst u weer veel leesgenot in deze 
uitgave en plezier bij de beschreven activiteiten.    

Wiel Heijnen, eindredactie
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Op vrijdag 10 april a.s. geven de Schintaler in
de oude Polka bezetting weer een concert in
het uitgaanscentrum de Mondial in Beek.

De carnavalsvereniging de Baeker Pottentaote en de Kon.
Harmonie St. Caecilia Beek is het weer gelukt dit grandioos or-
kest te contracteren in een voor Beek unieke locatie. Dit is het
eerste concert van de Schintaler in 2015 en dus voor de echte
Schintalerfans een optreden dat u beslist niet mag missen, te
meer dat de Schintaler hebben aangegeven een beperkt  aan-
tal keren per jaar te zullen optreden. 

Dus wees er snel bij want vol is vol.

Naar aanleiding van het grote succes van vorig jaar, hebben
de Schintaler besloten weer in de Polka bezetting op te treden
in de Mondial in Beek.  Ze laten oude glorie weer herrijzen met
hun vertrouwde Polka sound.

Het wordt weer een groot feest van herkenning met de beken-
de hits als “De Limburgse meid“, “Greumele vla“ en “Veer
höbbe zin drin“ maar ook de nieuwe polka’s “Ich wil eine polka
huére“ en “Hie is get oet“ zullen ze ten gehore brengen.

Kortom het wordt weer een spetterend optreden in de Mondial
welke is gelegen nabij het station Beek / Elsloo met gratis
ruime parkeergelegenheid

De aanvang is om 21.00 uur en de entree is € 12,50 zaal is
open vanaf 20.00 uur.

Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij:

Sjeunkes kinderschoenen, Burg. Janssenstraat 12 Beek
Café de Dobbele Vonck, Raadhuisstraat Beek
Muziekland Makado, Weth. Sangersstraat 234 Beek
Café Zaal De Dikke Stein, Julianastraat 3 Elsloo
Schoenhandel Hoedemakers, Markt Beek

De Schintaler in de Mondial te Beek

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

De
bestellijsten
voor Pasen

liggen 
voor u klaar!

maart 2015 - NB no. 3:Layout 1  24-02-2015  11:32  Pagina 3



4

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

afspraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding

voor sportverenigingen?

Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:

Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek       : Kuijs Fysiotherapie   

Voor meer informatie:
www. sportspreekuurbeek. nl

www.fkbeek. nl

JuwelenJuwelen
DIART

workshop goudsmeden

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

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

046 437 7140  

vraag voor meer informatie 

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout

Op de Windhaspel 4a • 6191 LC Beek
Tel. 046-4373407 • www.ubbeltje.nl

In april, om precies te zijn op zaterdag 11 en
zondag 12 april, zullen de spelers en speelsters
van Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ uit Beek u
meenemen naar een ‘vakantie’ in Nice. 
Met veel enthousiasme hebben zij de afgelopen maanden
gerepeteerd aan hun nieuwe productie. Nu worden de
puntjes op de “i”  gezet.

Voor wie 11 en 12 april niet goed uitkomt, zijn er het 
weekend daarna, namelijk vrijdag, zaterdag en zondag,
respectievelijk 17, 18 en 19 april ook nog voorstellingen. 
Alle voorstellingen worden gebracht in het Asta Cultuur-
centrum, Markt 6a in Beek.

Het stuk is oorspronkelijk van Dick van Maasland en in het
dialect bewerkt door Wiel Heijnen, die ook weer de regie
voor zijn rekening neemt. 

Wat mag u dit jaar verwachten?

Een aantal mensen die hebben uitgekeken naar een
welverdiende vakantie in een zonovergoten Nice. 
Hoe heerlijk kan het zijn, maar toch… het loopt niet altijd
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Als toch een deel van het verleden een rol gaat spelen in het
hele avontuur, dan kan dat onverwachte gevolgen hebben. 
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van personen die hele
andere bedoelingen hebben. Kunnen zij ongestoord hun gang
gaan, of bent u tenslotte toch nog getuige van een onver-
wachte ontmaskering?

Bent u nieuwsgierig geworden, zorg dan in ieder geval dat u
deze uitvoeringen niet mist.
Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten, want voor slechts
€ 7,50 kunt u een avond heerlijk  onbezorgd genieten van  de
verwikkelingen zoals de cast van Speelgroep ‘Het Nieuwe
Masker’ deze tijdens het verblijf aan de boulevard in Nice heeft
beleefd.

De voorverkoop adressen zijn:
Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek, 046-4362926
Hub Hoedemakers, Markt 22, Beek, 046-4361909
Versmarkt Neerbeek, Laurentiusstraat 15, 046-4372189

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

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

GRATIS* onderhoudscontract 
+ WA verzekering
bij aanschaf van 

een nieuwe vaste 
Scootmobiel!

* gedurende 1 jaar en geldig tot 31-03-2014

Rollators
vanaf 49,- Rolstoelen

vanaf 159,-
Wij leveren ook service aan huis!

5

Groete oet Nice

zoals we dat verwachten. Hebt u al eens meegemaakt dat een
vakantiebestemming dubbel geboekt of zelfs overboekt is?
Daar kunnen natuurlijk heel wat oorzaken
voor gevonden worden.

Als u hier mee geplaagd
wordt, is het niet altijd even
gemakkelijk om er iets gezel-
ligs van te maken.  
Wat voor de één een vakantie
spannender kan maken, kan
voor een ander een ware kwel-
ling betekenen. 
Jeugd past zich vaak gemak-
kelijker aan de gegeven om-
standigheden  aan. 
Ouderen hebben soms meer
moeite om uit de dagelijkse
sleur te stappen en er het beste
van te maken. 
Zij laten wat geweest is vaak
graag achter zich en genieten
het liefst van het heerlijke mo-
ment zonder zorgen. 
De jeugd daarentegen geniet van
een ander moment en plukt de
dag op een nadere manier.
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Alle tandzorg specialiteiten 
onder één dak

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

      088 500 21 00☎

SITTARD-GELEEN
Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

6162 BG Sittard-Geleen

BEEK
van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT

Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

www.houbenmondzorg.nl

(Lokaal tarief).

Tandartsen

Orthodontie

Mondhygiënsten

Tandprothetici

Tandtechnici

Implantologen
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Nachtwacht ‘De Baeker Klepper-
men’ is er in geslaagd om de be-
faamde Engelse Comedy Skiffle
Band Kick ’n’ Rush voor optre-
dens vast te leggen in het Hemel-
vaartweekend 14-16 mei 2015.

De Baeker Kleppermen ontmoet-
ten deze groep in 2014 tijdens het
Oostdankfeest in Zwönitz (D.). Dat
werd een geweldige happening
met een gezamenlijke optreden in
een authentiek Saksisch etablisse-
ment. Meteen werd er over gespro-
ken om dit gezelschap naar Beek
te halen als een van de hoogtepun-
ten van het Europees Treffen. 
Mede door sponsoring van het
Beekse bedrijfsleven kon dit ver-
langen worden verwerkelijkt en op
de site van de groep staat dan ook
vermeld: Thurs. 14th May - 16th
Beek, Festival Holland.

Comedy Skiffle Band 

Kick ’n’ Rush werd in 1980 opgericht, maar de oorsprong van
de band begon veel eerder onder de naam ‘Maun Valley
Ramblers’ tijdens de jaren ’60 van de vorige eeuw, en
daarna door ‘The Shambles’ in de jaren ’70. De door die
groepen gepresenteerde muziek bestaat uit Skiffle,
Komedie, Folk en Rock ’n Roll, maar met invloeden die
zich uitstrekken naar Lonnie Donnegan en Woody
Guthrie tot en met de Beatles.

Wat is Skiffle? 

Skiffle werd ontwikkeld in het midden van de jaren 1950
en is een mix van folk songs met een up-tempo Jazz en
Rock ritme. De muziek is vrolijk en spontaan en het
beste van alles is, het kan worden gespeeld op geïm-
proviseerde instrumenten zoals het wasbord en thee

borst bas (gebruikt door Kick ’n’
Rush). Dit gaf de arbeidersklasse een
kans om eigen bands te beginnen en
inderdaad werden Skiffle groepen in
elke stad en elk dorp in Groot-
Brittannië gevormd. Op de hoogte-
punten van de rage speelden er
waarschijnlijk meer mensen Skiffle-
muziek dan er naar luisterden.
Vandaag de dag weigeren de meeste
nog bestaande groepen om nieuw
muzikale technologie te accepteren. 
Zo ook Kick ‘n ‘ Rush als een van de
grootten die deze muziekvorm in hun
eigen unieke stijl uitvoeren, en dit
zo’n 50 jaar na ‘Skiffle’s hey Day’. 

Uitnodiging

Laat deze kans niet aan U voorbij
gaan om kennis te maken met Dave,
Steve, Mel en Ron, de viermansfor-
matie van Kick ‘n’ Rush en raadpleeg
het programma van het Europees
Treffen, waar  de optredens zijn. 
Dat is buiten enkele podia op de

Middeleeuwse Markt, ook in de horecazaken, die aan het fes-
tijn meedoen.

Scootmobiel club Limburg heeft als
doel de mensen uit hun sociale isole-
ment halen, rijvaardigheden ontplooi-
en en de veiligheid van de scootmo-
bielrijder vergroten.  

Scootmobielclub Limburg organiseert 1
tot 2 (afhankelijk van animo) keer per
jaar een gezellige Scootmobiel tocht en
1 keer per jaar een rijvaardigheidsdag,
waarbij u kunt deelnemen aan theorie-
lessen en een scootmobiel parcour!

Buiten deze gezellige activiteiten zijn

er nog meer voordelen om lid te wor-
den van Scootmobiel club Limburg: 

- Collectieve scootmobiel verzeke-
ring: u sluit tegen een zeer gunstig 
tarief uw scootmobiel verzekering af.

- 10% ledenkorting op alle hulpmid-
delen bij Gabriel Hulpmiddelen
(u ontvangt een kortingspas, m.u.v.
aanbiedingen)

- 10% korting op scootmobiel 
onderhoud & reparaties bij Gabriel
Hulpmiddelen (m.u.v. onderdelen en
batterijen)

- U blijft op de hoogte van alle 
nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe producten en aanbiedingen.

LIDMAATSCHAP IS GEHEEL GRATIS!  

Rijd u met ons mee?
Meer informatie vind u op: 
www.scootmobielclublimburg.com 

Meld u aan via de website 
of bel. 046-4372727
Scootmobiel club Limburg
Wethouder Sangersstraat 40, Beek

Nieuw: Scootmobiel Club Limburg!

30e Europees treffen van Nachtwachters en Torenblazers
- optreden van de befaamde Engelse Comedy Skiffle Band KICK ’N’ RUSH –
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Valse tonen en tromgeroffel komen
me tegemoet bij het betreden van
oefenlokaal Huub Vroemen in
Genhout op een vrijdagavond in 
februari. 
Ook wordt er nog veel gekletst, 
pepiters worden opgezet en er
wordt gewacht op laatkomers. 
Ik ben te gast bij de 1,5 jaar 
geleden opgerichte Sjnake fanfaar
uit Genhout. Tijd om hun eens in
het blik te vangen.

Al gauw bleek dat de 11-koppige fanfaar
aan het inspelen was en het echte werk
bijzonder goed in mijn oren klinkt. 

Veel verstand van
blaasmuziek heb ik
niet, maar ik beoor-
deel hun spel als zeer
goed. Het enthousi-
asme spat er werke-
lijk vanaf. De jeugd is
zeer leergierig en
helpt elkaar om het
beste in elkaar naar
boven te halen, aldus
Ankie Mofers. De di-
rigente van de Sjnake
fanfaar komt graag
naar Genhout en ge-
niet van het enthousi-
asme van de jeugd.

Terug naar het ontstaan van de Sjnake
fanfaar. De Sjnake fanfaar is ontstaan uit
het samenspeelgroepje van de fanfaar.
Dit was de kweekvijver van de grote fan-
faar St. Antonius uit Genhout.
Doelstelling was om de jeugd van
Genhout op vroege leeftijd kennis te
laten maken met muziek en dan met
name fanfaremuziek. 1,5 jaar geleden
ontstond het idee om de band nog meer
te verstevigen en zo ontstond de Sjnake
fanfaar. 

De naam werd overigens
bedacht door jeugdlid
Emma. 
De huidige Sjnake fan-
faar bestaat uit Lynn,
Siem, Stan, Judith,
Danée, Sven I (fan van
PSV), Marline, Laura,
Emma, Roel en Sven II
(fan van Ajax). 
Deze laatste komt altijd
te laat. Hij is nooit op tijd.
Iedereen moet altijd la-
chen om het Genhouts
kwartiertje van Sven, hij
zelf het hardst.

Succesvolle optredens

Optreden doen de volleerde muzikanten
uiteraard ook. Zo waren ze in Stein
te gast op het Cupcake concert
vlak voor kerst. Naast een
solo optreden van de Sjnake
fanfaar speelden ze ook 1
nummer samen met de
jeugdfanfaar van Stein.
Een soortgelijk concert
vond op 1 maart plaats

Sjnake fanfaar Genhout  
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  speelt zijn deuntje mee
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in Maasbracht. 
Alle 50 leerlingen
van Ankie speel-
den daar een ge-
zamenlijk concert. 

Naast optredens
in eigen dorp bij
het Kwatsjebal, in
de kerk en tijdens
de communiemis
van leerlingen van
de Mgr. Hanssen-
school uit Hoens-
broek,  mocht
ook Kasteelpark
Born zich verheu-
gen op de blazers
en trommelaars
uit het kerkdorp. 
Wat leuk om te vermelden is dat Stan

een nummer mocht aankondigen.
Dat ging even mis. In plaats van

Ludwig van Beethoven werd
het Luddewig van Beet-

hoven. 
Het kwam hem op een
rondje te staan, maar
dat moet ie nog
steeds geven.

Diverse muziekstijlen

Wie denkt dat de Sjnake fanfaar saaie
muziek speelt, heeft het helemaal mis.
De muziek wordt altijd aangepast aan
het seizoen of gelegenheid. Zo wordt er
rond het einde van het jaar mooie kerst-
liederen vertolkt. 
Met de carnaval net achter ons klonken
oldies als Super Sjwoane Daag, Laef
Limburg Laef, Sierra Madre en het be-
kende liedje van de Efteling:
Carnavalfestival.

En tijdens deze concerten worden stuk-
ken met solo’s gespeeld. 

Zo spelen Lynn, Emma en Laura alle-
maal solo en roffelt Roel een drumsolo
uit de hoge hoed. Solo’s die ze ook spe-
len op concoursen. 
Maar liefst 7 leden deden mee aan het
solistenconcours van muziekschool
Artamuse. 
Ze kregen allemaal hele goede punten,
met Lynn als uitschieter die zelfs eerste
werd.

Vrouwelijke tuba of trombone
nodig

De tuba is het enige instrument dat nog
niet voldoende bezet is. Het lage tonen
instrument is op concerten wel voldoen-
de van de partij. Dan valt grote Sjnaak
Udo Tijssen in met de bas. Maar het
liefst hebben de jonge leden er een
vrouwelijke tubaspeelster bij. En een
extra trombone is ook nog wel welkom,
klinkt het uit diverse mondjes. Dus speel
je tuba of trombone (ook jongens mogen
natuurlijk reageren) en heb je zin om in
de enthousiaste en vrolijke Sjnake fan-
faar te spelen, kom dan een keer kijken
op vrijdagavond om 18.30 uur in zaal
Vroemen in Genhout. En wie weet speel
jij binnenkort de hoogste toon.

Peter Janssen
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Op zondag 22 maart 2015 
organiseert de Stichting
Marktcommissie Beek voor de
73ste keer de Paasveejaarmarkt
in het centrum van Beek. 
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zullen
er in het centrum van Beek een
tal van activiteiten gaan 
plaatsvinden. 

Naast de zondag zal er dit jaar
voor het eerst ook op de zaterdag
een evenement gaan plaatsvinden
in het AVEVE  TENTPAVILJOEN. 

Voor het eerst in de geschiedenis
is de Paasveejaarmarkt het hele
weekend!  

De zaterdag kenmerkt zich door het mu-
zikaal evenement “Eigewies” dat zal
plaatsvinden tussen 15.00 en 21.00 uur.
In samenwerking met Ruijl en Stel
Events wordt er in het “AVEVE” tentpa-
viljoen op de markt een podium gebo-
den aan diverse Beekse muzikanten en
muziekgezelschappen in de breedste
zins des woord. 
In de vorm van een kleine competitie
wordt er gestreden voor een echte prijs,
een geldbedrag à € 1000,- . 
De bezoekers van het evenement zullen
fungeren als jury en kunnen middels het
uitbrengen van hun stem bepalen wie de
uiteindelijke winnaar wordt die de prijs in
ontvangst neemt. 
Uiteraard wordt de inwendige mens

hierbij niet vergeten, bezoekers kunnen
onder het genot van een hapje en een
drankje genieten van verschillende mu-
ziekstijlen in een gezellige sfeer. 
Het programma is divers dus ook voor
elk wat wils: Blaasmuziek,  popmuziek,
volkszang etc.

Op zondag 22 maart wordt er in het
centrum van Beek wederom een groot
marktparcours opgebouwd, bestaande
uit meer dan 200 kramen en verkoopwa-
gens waarop marktkooplieden hun waar
presenteren. 

In het AVEVE-tentpaviljoen op de markt
staat dit jaar voor de vijfde keer de ezel
centraal en wordt er door hun en hun

Wat doen wij:

• Geven van gezellige en
leerzame workshops
bloemdecoratie

• Verkoop van leuke 
cadeaus en cadeau 
artikelen zoals kransen,
bloemstukken, byoux,
shawls devotiekaarsen 
en nog veel meer moois.

Wilt u oude meubeltjes/uw interieur 
een nieuw leven geven?

Wij kunnen tips geven over het gebruik van 
krijtverf- kalkverf. 
Oude meubeltjes kunnen wij voor u verven in 
prachtige nostalgische kleuren.

Welkom op donderdag en vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.
Andere tijden 
op afspraak. 

Altijd gratis koffie.

Kijk voor informatie
over workshops op
www.rinymuller.nl

Nieuw: 
Op veler verzoek geven wij ook 
(woensdag-middag) 
workshops voor kinderen
leuk als verjaardagsfeestje. 

Wij maken ook bloemwerk
op bestelling. 

Geheel in overleg
met de aanvrager

en voor iedere beurs.

Riny Muller • DFA gediplomeerd
Tel.: 06 - 818 123 90 / 046 - 204 42 95

riny@rinymuller.nl  www.rinymuller.nl
Cortenpad 1 - 6191 WJ Beek

Riny Muller • Bloemwerk, Decoratie en Cadeaus

Riny

PAASVEE
JAARMARKT

BEEK
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baasjes over de gehele dag een afwis-
selend programma verzorgd voor jong
en oud. Ras presentaties, demonstraties
en spelletjes met verschillende ezelras-
sen stellen de bezoeker in de mogelijk-
heid om meer te leren over een zeer in-
telligent dier. Naast de grote groep
aanwezige ezels zal er ook een zeer uit-
gebreide groep kleinvee aanwezig zijn,
inclusief de bekende knuffelhoek voor
de kleintjes, zoals ieder jaar weer ver-
zorgd door de Konijnen- en Pluim-
veevereniging Geleen-Stein e.o. 

Wegens groot succes in 2014 zal op de
Prins Mauritslaan/Wolfeynde wederom

een  Oldtimertreffen worden gehouden
onder de al om bekende naam “Baek
Voiture”. De ware auto- en motorliefheb-
ber kan zijn hart ophalen aan een groot
aantal  juweeltjes uit de auto- en motor-
industrie van de vorige eeuw. Veel van
deze voertuigen zullen ook deelnemen
aan een toertocht door het Limburgse
heuvelland. Een waar visueel spektakel
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. 

Het Asta cultuurcentrum wordt
dit jaar omgebouwd tot een
echte “dance” tempel. I.s.m.
dansschool Rick Schmitz zal
hier een waar dansfestijn
gaan plaatsvinden voor jong
en oud. Demo’s, presentaties
en workshops staan die dag op
het programma. 
Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen poten-
tiële dansers, onder begeleiding van
deskundige en gediplomeerde danslera-
ren, in verschillende dansstijlen hun eer-
ste moves maken. 

Beekse Marche dans une atmosphere
francaise, dat is hetgeen we graag willen
creëren voor de tent op de markt. 
Een Frans dorpsplein waar, onder de
klanken van franse muziek, genoten kan

worden van een heerlijk glaasje bubbels
geschonken vanuit uit een mobiele wijn
bar,  vergezeld door een heerlijk stukje
verse tarte flambee, dat op een am-
bachtelijke wijze wordt gebakken in een
op hout gestookte mobiele oven. C’est
si bon! Dat is nou toch eens genieten.
Stelt U zich eens voor wanneer dan ook
nog eens het eerste voorjaarszonnetje
komt kijken en U waant zich dan reeds
in Beek als een god in Frankrijk.      

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 show-
spel van een perfecte samen-

werking tussen mens en dier. 

Tijdens de Paasveejaarmarkt
in Beek zijn alle winkels ge-
opend en kunt u ook een be-

zoek brengen aan een van de
vele expositieruimtes in Beek,

zoals het Elsmuseum, Hoeve den
Erver en het Gemeentehuis. 
Verder vindt er in het protestantse kerkje
een boekenmarkt plaats.

Zet nu alvast een groot kruis in de
agenda in het weekend van 21 én
22 maart 2015, en kom naar Beek! 

Dit wilt u zeker niet missen, toch?

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

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

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

www.bloemerievangurp.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Stichting Buurtbus 92 is een enthousiaste groep vrijwilligers
die in samenwerking met Veolia en de Gemeente Beek sinds
2007 met een acht persoons-busje zorg dragen voor het
openbaar vervoer tussen Station Beek via Makado,  Centrum
Beek,  Geverik,  Kelmond,  Klein- Genhout, Groot-Genhout
naar Spaubeek v.v. 
Door natuurlijk verloop zoeken wij ter versterking nog enkele
chauffeurs.

Dat de meeste vrijwilligers vanaf de oprichting nog steeds als
chauffeur beschikbaar zijn bewijst de hechte vriendschap in
deze groep die door een planner worden ingeroosterd op
welke dag en tijdstip men moet rijden. Dit rooster word onge-
veer 14 dagen van tevoren toegezonden.
Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de
persoonlijke wensen.

Dat het vrijwillig maar niet vrijblijvend is spreekt voor zich, im-
mers zowel de Stichting als de reizigers moeten op jullie kun-
nen rekenen.

Dat het vrijwilligerswerk onbetaald is wil niet zeggen dat er he-
lemaal niets tegenover staat.
Dank zij de samenwerking met Veolia, de gemeente en niet te
vergeten onze Sponsors is het mogelijk om onze vrijwilligers
zowel een jaarlijks uitstapje (dagtocht), alsook een gezellig

samenzijn met Kerstmis aan te kunnen bieden. De gemeente
Beek organiseert jaarlijks ook nog een vrijwilligersavond.

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in onze samenleving.
Dank zij hen hebben een gedeelte van onze reizigers de mo-
gelijk om uit hun isolement te komen, om op familiebezoek te
gaan of zelfstandig te kunnen winkelen.
Hun dankbaarheid jegens de chauffeurs is dan ook groot!

Wat wij verwachten van onze vrijwilligers is:

• Minimaal rijbewijs B of BE.
• Verantwoordelijkheid.
• Een goed humeur.
• Vriendelijkheid en hulpvaardig jegens onze reizigers.
• Een of in een enkel geval (indien mogelijk ) tweemaal per

week een dagdeel van vier uur beschikbaar zijn.
• Leeftijd tussen ±45 en 70 jaar.

Lijkt het je wat om onze groep te komen versterken neem dan
contact op met onze secretaris.
Alvast ven harte welkom!

Namens het Bestuur,
Peter Bovens, secretaris
Mobiel: 0617589172 Mail: peter.g.bovens@ziggo.nl

Stichting Buurtbus 92
zoekt vrijwilligerschauffeurs (m/v)

Sinds 1837 bevindt zich aan de Raadhuisstraat het
sfeervolle Protestantse kerkje van Beek. De
Belgische koning Leopold heeft het kerkgebouw
destijds geschonken aan de Protestantse gemeen-
schap. Vandaar dat het ook bekend staat als de
Leopoldskerk. 

In het kerkgebouw bevindt zich een prachtig de
Rijckere-orgel uit 1775. 
Kerkdiensten: één keer in de veertien dagen op
zondagmorgen.

De boekenmarkt is geheel vernieuwd! 

Duizenden 2e hands boeken voor spotprijzen. 
Heel veel thrillers, familieromans, boeken over
Limburg, en legio andere onderwerpen.

De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van
het kerkje

Van  harte  welkom !!!

Grote Boekenmarkt in de Protestantse Kerk
tijdens de Paasveemarkt op zondag 22 maart 2015 van 10.00 tot 16.00 uur

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl
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Agnes Printhagenstraat 22-24  /  Geleen  /  T 046 - 474 2311  /  www.woninginrichtingdezon.nl

10% korting op het gehele assortiment

WONING
& PROJEKT
INRICHTING

10%
korting

Plannen voor een nieuw interieur, bezoek onze showroom en laat u inspireren. Wij bieden 
een mooie uitgebreide collectie vloeren, gordijnen, behang, binnen- en buitenzonwering. Onze 
interieuradviseurs komen ook graag bij u thuis voor een interieuradvies op maat.

Medio april 2015 openen wij onze nieuwe showroom: Annastraat 25-27 in Geleen.

Wellicht bent u, als inwoner van een Limburgse plattelandsgemeente, 
dagelijks bezig met onderwerpen die niet door Den Haag, maar door uw 
eigen provincie geregeld worden. 

Vaak betreft het onderwerpen van grote maatschappelijke betekenis, waarbij 
onze provincie uw gemeente ondersteuning kan bieden. Denkt u daarbij aan 
onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdzorg en 
participatiewet, de aanpassingen van accommodaties (zoals gemeenschaps-
huizen), subsidies aan verenigingen, natuurontwikkeling, cultuurondersteu-
ning, onderwijs, vervoer en het stimuleren van de regionale economie.

Het is daarom van belang, dat onze regio binnen de Provinciale Staten 
van Limburg vertegenwoordigd wordt. Helaas is dit momenteel niet zo. 
Daar wil ik door mijn kandidatuur verandering in brengen, zodat onze 
onderwerpen eveneens op de politieke agenda worden geplaatst. 
Door de contacten, die ik als wethouder van de gemeente Schinnen met 
mijn collega’s in de regio heb, ben ik ook bekend met de problematiek 
binnen úw gemeente. Dit wordt nog eens versterkt door mijn huwelijk 
met Elianne Dewez, ‘un ech Baeks maedje’.

Mag ik u, in het belang van de leefbaarheid binnen onze regio, vragen op 
18 maart op mij te stemmen. Daarvoor wil ik u bij voorbaat danken.

Roy van der Broek, wethouder gemeente Schinnen.

Roy van der Broek
help mij daarbij, zodat wij nog 
trotser op onze streek worden!

7 
nummer

lijst 2 dao gaon ich veur
Gruètsj op ós sjtreek

18 maart 2015 
op nummer 7 lijst 2Stem
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De paasvee-jaarmarkt! 

Wie kent dit jaarlijks terugkerend evenement niet? 
Gezellige kraampjes met voor elk wat wils en een gigantische
tent, gevuld met viervoeters.

Dit alles vindt plaats op een zondag.

Ruud Ruijl, van Ruijl & Stel Events, en de marktcommissie,
hebben de koppen bij elkaar gestoken en kwamen op een
briljant idee.
Waarom geen amusant spektakel organiseren in een
tent die er al staat en op zaterdag leeg is? Door te
brainstormen werd het idee voor Eigewies geboren.

Wat is Eigewies?

Op de poster staat de volgende tekst:
Eigewies: Een podium veur Baekse Muzikanten.

Op zaterdag 21 maart 2015 op de markt in Beek
vindt de eerste editie plaats van een nieuw muzikaal
evenement: Eigewies!

Eigewies staat geheel in het teken van muziek en biedt
een podium aan muzikanten en muziekgezelschappen uit
de Gemeente Beek. 
Van de fanfare tot het zangkoor, van klassiek tot cover-
band, van jeugdig talent tot talent op leeftijd, iedereen is
bij dit evenement (op voorinschrijving) welkom om
zijn/haar kunsten te vertonen. 
Het aanwezige publiek ontvangt een stembiljet waarop
alle deelnemers vermeld staan en kan een stem uitbren-
gen voor zijn/haar favoriete optreden. Het gezelschap of
de muzikant met de meeste stemmen ontvangt een
cheque t.w.v. € 1.000,- ten behoeve van de clubkas!

Als ik deze tekst lees,
denk ik aan een mix
van bloed, zweet en
tranen, The Voice,
Hollands got talent en
de memorabele
Henny Huisman
Soundmixshow.

Een combinatie van ouderwetse gezelligheid voor de hele fa-
milie. Entertainment van het hoogste niveau, met als hoogte-
punt één winnaar die u kiest.
Geen stemmen via Sms’jes, via internet, via Facebook, geen
vakjury die bevooroordeeld is. Geen “gekochte” stemmen,
maar gewoon een stembiljet en een rood potloodje. 

Eerlijkheid ten top. 

U kruist uw favoriet aan, levert het stembiljet in en net zoals
vroeger wordt er geteld, geteld en nog eens geteld en rond de
klok van 21.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt.
Deze eerste editie van Eigewies, staat garant voor een onver-
getelijke dag. Even weer die sfeer van vroeger proeven, vol
spanning op de uitslag wachten.
Het aanbod van deelnemers is gevarieerd en zal elke muziek-
liefhebber aanspreken. Misschien zelfs aansporen tot deelna-
me bij een volgende editie. 
Zoals het spreekwoord zegt: Wie het kleine niet eert, is het
grote niet weerd.
Eigewies kan een opstapje zijn naar een bloeiende carrière,
maar ook net dat zetje zijn om die angstdrempel te overschrijden.
Dat kleine steuntje in de rug dat een “badkamerzanger/es”
nodig heeft om zijn/haar talent aan de buitenwereld te tonen.
Beek zal vast en zeker voldoende verborgen talenten herber-
gen.

Onder het genot van een drankje en een hapje en een swin-
gende deejay, is dit een heerlijke happening om even de dage-
lijkse beslommeringen te vergeten. U bepaalt, u beslist. 
En dat alles voor het luttele entreebedrag van € 5,--.

Noteer zaterdag 21 maart (aanvang 15.00 uur) 
alvast op uw kalender. 

Wees een keer lekker eigewies en kom genieten, 
lachen en jureren!

Christy

BEEK

EIGEWIES
Pod iu m veu r  Ba eks  muz ikaa l  ta lent !

Un eigenwieze eigewies!

15
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Als ik dit benkske schrijf, is het carnavalszaterdag. 
De dolle dagen moeten nog beginnen en ik blèr mee met
Radio Limburgia.
Rare gedachten dat, als u dit leest, die dagen alweer voorbij
zijn.
Enfin. Het is dus carnavalszaterdag en dat 
betekent ook dat de laatste zegeltjes voor het
Pluspakket worden verstrekt. 
Ik heb medelijden met de mensen die vandaag
nog allerlei onnodige dingen kopen om toch
maar die kaart vol te krijgen.
Uiteraard heb ik het pakket op mijn keukentafel
staan en vol verwachting klopt mijn hart. Als
een kind zo blij, begin ik alles uit de doos te
halen. Ik moet toegeven, het pakket is royaal
gevuld. Als bonus zit de kassabon erbij.  
€ 50,50.  Ik kan bijna alles gebruiken. Mooi! 

Op naar de volgende actie.

Ik geef het niet graag toe, maar ik ben nu eenmaal een 
gepassioneerde zegeltjesspaarder (nieuw Van Dale woord?)
Er bestaat zelfs een website: www.spaarzegeltjes.nl
Het Walhalla voor een zegelmaniac zoals ik.
Het is bijna een sport. Ik heb het niet over de koopzegels,
maar over de gratis zegels.

Als je bij elk tientje een zegeltje krijgt, is het natuurlijk een 
uitdaging om voor € 9,98 iets te kopen. De teleurstelling is
groot als het bedrag € 9,94 is. Had je dan toch nog maar dat
extra product gekocht. 
De irritatie treedt op als je ruim over het bedrag heen zit en
toch maar 1 miezerig zegeltje krijgt. Je vraagt heel voorzichtig
of de kassière zich niet vergist.

Christy

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

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

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
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Ziekte, iedereen heeft er de mond van vol. 
Is dat nodig? 

Gezondheid is een heel natuurlijke toe-
stand. In driewekelijks ritme vinden er
lezingen plaats met als thema “hulp en
genezing langs geestelijke weg door de
leer van Bruno Gröning – medisch be-
wijsbaar”. Bruno Gröning (1906 – 1959)
was een eenvoudige, natuurlijke man,
die met zijn evenzo gemakkelijke als
simpele woorden in de gelegenheid
was, de wetmatigheden van de geestelijke genezing door te
geven. De waarheid van zijn woorden bewijst zich nu nog net
zo als toen. Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring gebeuren
er nog steeds – zoals tijdens het leven van Bruno Gröning –
genezingen van ziektes, zelfs die als ongeneeslijk gelden.

Meer informatie vindt u in Internet: 
www.bruno-groening.org of telefonisch via 045-5462664

Data informatieve lezingen 
Op 19 Maart wordt van 19.30 uur tot 21.00 uur in Asta Markt
6A 6191 JG Beek een informatieve lezing gehouden. 

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Toegang gratis.

Genezing en gezondheid
tegenwoordige een droom?

U vraagt zich misschien af wat er voor u verandert. 

Blijft de hulp die u nu krijgt, of in de toekomst misschien
nodig heeft, nog wel beschikbaar. 

Ondersteuning op maat, wat betekent dat voor hen die
zorg nodig hebben? 

Dhr. v. Es, Wethouder Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg
komt ons vanuit de Gemeente hier alles over vertellen
Mevr. Hannelore Roesink van de Zorggroep Beek hebben we
bereid gevonden om ons te informeren hoe een
Thuiszorgorganisatie hiermee omgaat en wat ze voor de men-
sen die zorg nodig hebben in de thuissituatie kunnen beteke-
nen.  
Heeft u vragen schroom niet om ze deze avond te stellen!
Iedereen is welkom, zowel leden als niet leden. 
Breng ook gerust uw partner mee! Niet leden € 1,- entree.

Van harte welkom 
namens het Bestuur
ZijActief Spaubeek

Donderdag 19 maart
‘Veranderingen in de zorg’
Aanvang 20.00 uur 
MFC ’t Raodhoes in Spaubeek

‘Tabak, geneesmiddelen en babyvoeding tellen niet mee!
Daar krijgt u geen zegeltjes voor.’
Oké, dat begrijp ik, maar babyvoeding? 

Nieuwsgierig als ik ben, heb ik dit gegeven gegoogled en wat
blijkt: De overheid stimuleert borstvoeding. 
Elke vorm van reclame over Olvarit, Nutricia, Nestlè, of wat
dat ook, is slechte reclame voor de gezondheid…
Ronduit belachelijk, maar ja, adieu zegeltje.

Die hele zegeltjescultuur heeft een bitter bijsmaakje. 
Het is een briljant verzonnen actie van winkeliers, want wij zijn
allemaal kuddedieren. 
We kopen, en kopen, en kopen om toch maar zegeltjes te
krijgen. En ook ik koop de meest onzinnige dingen waar je
dubbele zegeltjes bij krijgt. 
Ik ga zelfs zover dat ik hebberig word als ik aan de kassa sta
en de klant voor me de zegels niet wil. Zonder schaamte
vraag ik vriendelijk of ik ze mag hebben. Maar…,  dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vroeger (en zo lang 
geleden is dat nog niet) werd er door de kassière gevraagd:
“Wilt u ze misschien, mevrouw? Meneer hoeft ze niet.”
Tegenwoordig is het vrijwillig afgeven van zegels aan een an-
dere klant, bijna een verboden ritueel.

Zegeltransactie:

De kassière kijkt eerst enigszins afkeurend naar mij en dan
naar de klant. Met een diepe zucht telt ze de zegels af, geeft

ze theatraal aan de klant die op zijn beurt zijn hoofd schudt.
Klant:  “Nee, ik hoef ze niet, geef ze maar aan die mevrouw.”
Kassière: “Dat mag niet van de directie. Ik moet ze eerst aan
u geven en dan kunt u ze aan mevrouw geven.”

De klant kijkt verbaasd, neemt de zegels aan en geeft ze aan
mij. 
Ik bedank hem en kijk naar de kassière die met een 
uitgestreken gezicht achter de kassa zit. Het gevoel bekruipt
me dat ik midden in een geheimzinnige criminele activiteit
ben beland. Alsof ik een tussenpersoon ben in een drugsdeal
of zoiets.

Pfff…, als zegelmaniac moet je af en toe door het stof kruipen
en je trots inslikken. 
Ook al zijn de blikken van de kassières dodelijk. 
Helaas is het een verslaving en ik kan het niet laten. Wie zich
eenmaal inlaat met het sparen van zegels, is verloren.

Rest mij een uitspraak voor april, 
die recht uit mijn hart komt:

Alleen daar kan men liefdevol winkelen,

Alleen daar is het management goed,

Waar een kassière stil en ongedwongen

Zegeltjes mag verstrekken zoals het moet…
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in beeld
Karnevalsaovend bie Kabookes

Blauw Sjuut in Spaubik
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Elsstraat 26 • 6191JW Beek • Tel. 046 - 426 35 03

Leuke trendy kinderkleding             
Kindertassen - Sieraden -

Geschenkartikelen
Geopend ma, wo, do en vrij van 9.30 - 17.30 uur

Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Volg en like ons op facebook!

Ouderdom, ziekte en/of  
beperkingen vormen vaak een
belemmering in het opbou-
wen van uw sociaal netwerk. 
Hulp is niet altijd overal 
beschikbaar. 
Door het wegvallen van uw
eigen sociale netwerk is het
mogelijk dat u 
vereenzaamd en in een 
sociaal isolement terecht
komt. Vaak is het dan ook
nog zo dat u het moeilijk vindt
om nieuwe sociale 
contacten aan te gaan. 

Bij Partners in Welzijn helpen wij u graag
om nieuwe sociale contacten op te bouwen.
Het Maatjesproject van Partners in Welzijn 
ondersteunt en begeleidt u, om samen met een maatje het so-
ciale netwerk voor u uit te breiden en te versterken. Zodat u
weer sociaal en maatschappelijk actief kunt zijn. 

Onze vrijwilligers zijn er op getraind, om samen met u stappen
te zetten bij het verkennen van uw omgeving. Daarnaast zal
het maatje u ondersteunen bij het zoeken, en ondernemen van
leuke activiteiten. Waarbij het leggen van nieuwe sociale con-

tacten centraal staat. Met veel enthousiasme en motivatie
helpen zij u om uw leven weer te verreiken met contacten
waarbij u uw vreugde zowel als verdriet bij kwijt kunt.

Het Maatjesproject is er voor zowel mannen als vrou-
wen vanaf 55 jaar, wonend in de Westelijke Mijnstreek,
die ook graag weer contacten willen aangaan en die
met deze contacten ook weer invulling willen geven
aan hun leven. Ook niet geheel onbelangrijk is dat er
voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Zoekt u een maatje 
of wilt u meer 

informatie?

Vindt u het leuk om vrijwilliger te zijn binnen dit project?
Neem dan contact op met Partners in Welzijn Tel. (046) 457 57 00

Contactpersonen:
Voor Sittard-Geleen: Maria Mekes of Roel Heijink 
Voor Schinnen: Esther Monshouwer
Voor Beek: Roel Heijink
Voor Stein: Wil Sprengers

Of stuur een mail naar: maatjes@piw.nl

Gevoel van eenzaamheid en behoefte aan sociale contacten!
Dan is het Maatjesproject van Partners in Welzijn wellicht iets voor u!
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Eindelijk is het dan zover, met een vertraging van
ruim een half jaar, kunnen we onze velden openen
met een Cheetahsweekend. 
Alle teams zullen een thuiswedstrijd spelen.

In nauwe samenwerking
met de Haamen zal in dit
weekend de gastvrijheid
worden verzorgd in 2 party-
tenten zodat een hapje en
een drankje voor alle deel-
nemers en bezoekers be-
schikbaar is.

Cheetahs vlaggenschip dames softbal-1 gaat dit jaar 1e klas-
se landelijke spelen. De verwachting is dat het team in de mid-
denmoot moet kunnen meedraaien. Tijdens de wintertraining
is daarom al hard gewerkt om het basisniveau van het team
verder op te krikken onder leiding van de Rotterdamse coach
Anthony Granger. Ook is gewerkt aan het pitching niveau
onder leiding van de Amerikaanse pitching coach Jill
Edenstrom.

Het programma van het weekend ziet er als volgt uit:

Zaterdag 28-3-2015:

10:30 uur BeeBall – Sunville Tigers (Belgie)
10:30 uur Pupillen – Condors
13:00 uur Aspiranten – Parkstad
13:00 uur Junioren – Nuenen

Zondag 29-3-2015:

10:30 uur Honkbal senioren driekamp 
met Condors en Munchen Gladbach

10:30 uur Softbal-2 – Maastricht
13:00 uur Softbal-1 – Orioles Rotterdam

Beste mensen jullie zijn deze 2 dagen van harte uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen op onze nieuwe velden en ken-
nis te komen maken met onze mooie sport.

John Benink
046-4372161

Welkom op ons Cheetahsweekend 28/29 maart 2015

Opening honk- en softbalvelden HSV Cheetahs

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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Burg. v. Meeuwenstraat 35  
6191 ND Beek
Tel.: 046 - 43 62 934
edi@autoenmotorservice.nl
www.autoenmotorservice.nl

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

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl

Woensdagavond 25 maart 2015 om 19.30 uur vindt in de zaal van woonzorg-
centrum Franciscus een presentatie plaats over het mijnverleden van de ge-
meente Beek. 
Tijdens deze avond zullen een aantal Beekse oud-mijnwerkers aanwezig zijn
en hun verhaal vertellen bij filmbeelden en foto's uit het mijnverleden.
Deze avond is een van de activiteiten die de Heemkundevereniging Beek orga-
niseert in verband met het 40-jarig bestaan in 2015. 
De toegang is gratis en iedereen is welkom.

MIJN-activiteiten in Beek

Onze regio is nog steeds bekend onder
de naam Westelijke Mijnstreek. De
Oostelijke Mijnstreek (Heerlen en omge-
ving) veranderde de naam in Parkstad.

In de Westelijke Mijnstreek stond de
Staatsmijn Maurits in Lutterade-Geleen
centraal en werden in de loop der jaren
nevenactiviteiten rondom deze moderne
mijn uitgebouwd. Op de eerste plaats
gebeurde dat natuurlijk in de voormalige
gemeente Geleen, maar Beek heeft ook
een MIJNverleden.

Voor de oorlog lag een deel van het
Stikstof Bindings Bedrijf (SBB), op het
grondgebied van Beek. Het betrof de ni-
traatfabriek 1.

In 1820 werd op de heide in Beek de
Kerenshof gebouwd. Hier woonden o.a.
de familie Hennekens. In 1941 startte de
gemeente Beek nabij deze boerderij, in
samenwerking met DSM, met de bouw
van de nieuwe wijk Kerensheide, 16 in-
genieurswoningen voor DSM-personeel.
In 1948 werd het aantal woningen verder
uitgebreid.  Door de expansiedrift  van
DSM moest de wijk afgebroken worden.
In 1967 werd de Kerenshof gesloopt en

Film- en fotoavond: Beek MIJN gemeente      
tussen 1972 en 1975 volgde de sloop
van de gehele wijk.

In maart 1951 startte men met de bouw
van de cokesfabriek Emma II te Beek. In
1954 werd deze moderne fabriek in ge-
bruik genomen. De nieuwe fabriek, kos-
ten 100 miljoen gulden, had een capaci-
teit van 3000 ton kolen per dag. De
cokes die ontstond door vetkolen onder
afsluiting van zuurstof te verhitten, werd
onder andere gebruikt als brandstof
voor de hoogovens. Het vrijkomende
gas werd gebruikt in huishoudens en in-
dustrie. De stoffen die overbleven vorm-
den de grondstof voor een uitgebreide
chemische industrie. 
Woensdag 18 december 1968 viel de
laatste cokes op cokesfabriek Emma II
in de bluswagen. 

In 1952 verkocht de gemeente Beek
grond aan de Stichting 'Thuis Best' voor
de bouw van 260 woningen in de wijk
Kerkeveld. Deze stichting uit Heerlen
had als hoofddoel 'De behartiging der
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huisvesting van mijnpersoneel'. 
Deze woningen waren bestemd voor het
personeel van o.a. De Staatsmijn
Maurits en de cokesfabriek Emma II.
Verder bouwde 'Thuis Best' beambten-
woningen in de Van Sonsbeecklaan en
Aldenhofstraat in Neerbeek.

In de Wet van 29 december 1928 werd
het zogenaamde Mijnrecht geregeld . De
gemeenten die daarvoor in aanmerking
kwamen, kregen een vergoeding per ton
gewonnen steenkool. Er waren twee cri-
teria om voor die vergoeding in aanmer-
king te komen: Het aantal mijnarbeiders
in de betreffende gemeenten, en indien
de bewuste gemeente extra uitgaven
had i.v.m. met een mijn die binnen haar
gemeente lag dan wel in de nabijheid.
Beek kwam natuurlijk in aanmerking
voor deze vergoedingen.

M2015 het jaar van de MIJNEN

Na 1960 kreeg de steenkool snel con-
currentie van andere energiebronnen
zoals olie en gas. In 1965 werd door het
kabinet besloten om de mijnen te slui-
ten, omdat de exploitatie niet langer ren-
dabel was. 
De mijnsluiting begon met een histori-

sche toespraak van de toenmalige mi-
nister van Economische Zaken Joop
den Uyl in de Stadsschouwburg van
Heerlen op 17 december 1965. De nota
die als basis diende voor deze toe-
spraak is bekend geworden als de
Eerste Mijnnota. 
De minister, gesteund door gouverneur
Charles van Rooy en Frans Dohmen,
voorzitter van de Nederlandse
Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB),

gaf in deze toelichting aan dat de
Limburgse mijnen -zowel de staatsmij-
nen als de particuliere mijnen- binnen
tien jaar allemaal zouden worden geslo-
ten. De minister deed hierbij de belofte
dat geen sluitingen zonder vervangende
werkgelegenheid zou volgen.
Desondanks vervielen door het sluiten
van de mijnen op den duur 45.000 direc-
te, en zo'n 30.000 indirecte, arbeids-
plaatsen. 
Als eerste sloot de Staatsmijn Maurits in
1967 de poorten. In december 1974
werd de laatste steenkoolmijn Oranje
Nassau I in Heerlen gesloten.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat minis-
ter Den Uyl in Heerlen bekend maakte
dat de mijnen in Limburg gesloten zou-
den worden. Diverse partijen, waaronder
de Provincie Limburg, DSM en bijna alle
voormalige MIJN- gemeenten, hebben
het initiatief genomen om diverse activi-
teiten te organiseren waarbij de mijnin-
dustrie centraal staat. Het volledige pro-
gramma is terug te vinden op de site:
http://www.m2015.nl
In Beek willen we 25 maart stilstaan bij
de sociale, economische en culturele si-
tuatie toen Beek een MIJNgemeente
was.

Openingstijden
showroom:

Woensdag t/m vrijdag
10.00  -17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
en op afspraak

Rijksweg Zuid 233
6161 BM  GELEEN

T: 046 4746675
www.PegasusParket.nl

Overweg in Neerbeek naar Emma II

Wijk Kerkeveld
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Op zondag 29 maart 2015 organiseert het wandelcomité van
Fanfare St. Caecilia Spaubeek haar jaarlijkse Lentetocht. De
routes van 8 – 11 – 14 – 19 – 21 en 25 km gaan zoveel moge-
lijk langs bezienswaardigheden, door natuur en over onver-
harde paden. Echter, na een lange winterperiode worden de
ergste modderpaden vermeden. 

Dit jaar lopen alle routes aan de zuidkant van de autosnelweg
A76, vooral door holle wegen en langs grote, eeuwenoude
carréboerderijen. Op alle afstanden is gezorgd voor rustplaat-
sen (binnen) met toiletten. 

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

Starttijden: 07.00 - 11.00 uur: 25 km
07.00 - 12.00 uur: 21 en 19 km
07.00 - 14.00 uur: 14, 11 en 8 km
Het startlokaal sluit om 17.00 uur. 

Inschrijfgelden: € 1,50 voor bondsleden
€ 2,50 voor de overige wandelaars
€ 0,25 voor een sticker
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 minuten 

loopafstand tot het startlokaal
- NS station Sittard en Veolia buslijn 112 tot 

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

Voor inlichtingen: Hub Stevens 046-4433490

Tot ziens in Spaubeek op zondag 29 maart 2015!

www.fanfarespaubeek.nl
www.facebook.com/fanfarespaubeek 

Lentetocht Fanfare St. Caecilia Spaubeek 

Heb je ook wel eens het idee dat een
ander je niet begrijpt? Of dat anderen
niet goed naar je luisteren? 
Zorgt dat dan voor misverstanden?
Communicatie is soms lastiger dan het

lijkt. Hoe zorg je ervoor dat de ander je
wel goed begrijpt? En luisteren, hoe doe
je dat precies?

Speciaal voor ZijActief Spaubeek en
voor alle vrouwen uit de Gemeente Beek
verzorgt Frans een interactieve presen-
tatie over communicatie, misverstanden,
omgaan met conflicten, luisteren & taal.

Met gevoel voor humor houdt Frans ons
een spiegel voor en geeft hij praktische
tips om beter te luisteren.
ZijActief Spaubeek heeft met Frans een
speciale afspraak gemaakt.

Als je tevreden bent over de avond, doe
dan na afloop een bijdrage van € 5,- in

de speciale Luisterdoos. 
Ben je niet tevreden, betaal je niets en
doe je een briefje in de Luisterdoos
waarop je schrijft waarover je niet tevre-
den bent.

Mis deze bijzondere avond niet en kom
op 16 april naar het MFC in Spaubeek.
Tijd  20.00 – 22.00 uur. 

Van harte welkom namens het Bestuur
ZijActief Spaubeek

ZijActief Spaubeek: uitnodiging voor alle vrouwen in de Gemeente Beek op 16 april 2015

Een bijzondere avond over communicatie:  ‘Zwijgen is Zilver, Luisteren is Goud’
Spreker: Frans Reichardt, de Klantenluisteraar                                          
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Op een boeiende wijze neemt Paul de
Wit ons mee op een wandeling door het
Geleenbeek-dal, waarbij o.a. een be-
zoek gebracht wordt aan de Biesenhof,
Stammenhof, Sweikhuizen, Sint
Jansgeleen, Ter Borg, Oude Kerk en
Spaubeek. 
De natuur wordt niet vergeten, maar het
is vooral een unieke gelegenheid om de
geschiedenis van dit prachtige wandel-
gebied beter te leren kennen. 

Bovendien geeft Paul de Wit een korte
uiteenzetting over zijn lepra-project in
India. Er is tevens een kleine markt van
India-producten.

De totale opbrengst gaat naar de 
2 lepra-kolonies in India, die Paul heeft
geadopteerd.
De presentatie vindt plaats van 
14.00 – 16.00 uur.

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 (entree: vrije gave)

Het Bestuur KBO BEEK

INFOMIDDAG KBO BEEK

ONDERWERP:
GELEEN-BEEKDAL,

EEN NATUUURPAREL
VOL CULTUUR

Natuur- en cultuurgids: Paul de Wit
Datum-tijd-plaats:

woensdag 25 maart 2015, 14.00 uur 
in onze SOOS Molenstraat 158

te Beek

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

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

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet
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Carnaval ligt al weer een tijdje achter ons. Het gewone leven voltrekt zich al weer dagelijks en wij trekken mee.

De foto van deze maand komt uit een tijd dat er minder grote zorgen voor ‘Vliegveld Beek’ waren. Er was toen nog tijd om af
en toe groepen te fotograferen voor een ‘groot’ vliegtuig. De toestellen zijn inmiddels groter geworden, evenals de zorgen.

De groep op deze foto zijn leerlingen van de St. Martinusschool nadat ze een prijs hadden gewonnen bij de Rabo Bank.
Er staan overigens niet alleen leerlingen op, zoals u kunt zien.
Aan de gezichten te zien zijn ze wel allemaal blij met de prijs. 

Herkent u personen op de foto, laat het even weten op het vertrouwde adres van de Heemkundevereniging.

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

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

www.watkostrouwdrukwerk.nl

  Wie  kent  Wie Aflevering 113
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

Deze maand: DE ENTREE

Is het huisnummer goed zichtbaar?

Uw huisnummer moet vanuit een rij-
dende auto goed te zien zijn, voor het
geval de brandweer moet uitrukken
voor een brand in uw woning. Is uw
huisnummer ook in het donker goed te
zien? Bij flatgebouwen moet aan de
straatkant een overzichtsbord met
huisnummers staan.

Kunt u de voordeur van 
binnenuit direct openmaken?

Inbraakbeveiliging en brandpreventie
verdragen elkaar niet zo goed. Om in-
braak te voorkomen, houdt u deuren
en ramen op slot. Maar bij brand moet
u het huis snel kunnen verlaten.
Spreek een vaste opbergplaats voor
de sleutels af en gebruik deurschuiven
of draaisloten zonder sleutel.

Maakt u de luchtafvoerslang van
de wasdroger regelmatig stofvrij?

De afvoerslang van de wasdroger
voert vochtige lucht af, maar ook stof.
De slang kan door het stof verstopt
raken, waardoor de motor oververhit
kan raken en de machine in brand kan
vliegen.

Is de ruimte achter de voordeur
vrij van obstakels?

Bij brand is snelheid geboden. U kunt

bij dichte rook uw huis niet snel ont-
vluchten als obstakels (bijvoorbeeld
fietsen of vuilniszakken) de vluchtweg
blokkeren. Ook de brandweer wordt
gehinderd door obstakels in de gang.
Zorg voor een opgeruimde gang en
hal.

Zijn de hoofdafsluiters van gas,
elektriciteit en water goed be-
reikbaar?

Bij brand of gaslekkage moeten gas
en elektriciteit snel kunnen worden af-
gesloten

Zijn in de meterkast alle 
zekeringen intact?

Als er regelmatig (kort)sluiting
ontstaat, moet u de oorzaak daarvan
opsporen en de zekering beslist niet
doorverbinden met zilverpapier. Als u
dat doet, zal bij de volgende (kort)slui-
ting veel warmte vrijkomen, waardoor
brand kan ontstaan; doe dit dus nooit.

Is de elektrische installatie 
beveiligd door een of meer 
aardlekschakelaars?

In nieuwbouwwoningen zijn aardlek-
schakelaars verplicht. Woont u in een
ouder huis en is er geen aardlekscha-
kelaar aanwezig, laat er dan een
monteren. Een aardlekschakelaar kan
brandgevaar beperken en uzelf be-
schermen tegen elektrocutiegevaar.

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

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

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

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

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

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

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

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr. 6 (maart ) 1985

….. Op de voorpagina is reeds een vooruitblik op de doden-
herdenking van 4 mei a.s. Deze herdenking staat in zijn
geheel in het teken van de algehele bevrijding van bezet
Europa en Nederland in het bijzonder. Ook de capitulatie
in het verre oosten met de vele slachtoffers van 40 jaar
geleden.

….. Het oorlogsmonument dat in 1984 zijn voltooiing kreeg
staat opmerkelijk het jaartal 1940 tot 1962 op. 
Op de meeste monumenten staat als einddatum 1945 
gegraveerd. De COBMI (contactgroep Oud-Beeker
Militairen Indonesië) meende met het jaartal 1962 te 
kiezen, ook de gesneuvelde soldaten uit oost-Indië en
Nieuw Guinea te eren.

….. En Theo v. Winkel  daalt met ons de adsteeg af richting
Beek. Om daar te stoppen bij het huis van Pie Hamers
die uitgebreid vertelt over de voor hem noodlottige 
gebeurtenissen op 14 mei 1944. Bij zware vuurgevechten
werd hij zwaar gewond aan benen en moest de linkerarm
missen. Ook vrouw en dochter kwamen hierbij in het 
ziekenhuis terecht. En op 14 september 1944 werd het
huis met een voltreffer volledig verwoest.

….. In april zal de heemkunde ver. Weer een boekje uitgeven
in de serie “Wat baek os Bud”. 
Het gaat over kapellen en kruisen. Die iets aparts 
hierover kan melden gelieve dit kenbaar te maken aan
Jacq. Aussems.

….. Het jongerenkoor Soul’s  Delight samen met het
Mandoline orkest Crescendo zullen  “ The young
Messiah” gaan uitvoeren in de ASTA. 

….. Atletiekvereniging Caesar houdt een grote sportkleding
en sportartikelenbeurs. Heeft u iets aan te bieden wat
met sport te maken heeft dan kunt u dat aanbieden bij
het sportpark op 13 april.

….. IVN Spaubeek bestaat al 15 jaar. Bezoek aan kruidentuin
in aanleg staat op het programma. Er loopt ook een 
dia-serie over de paddentrek.

….. Met de foto van de maand wordt de familie Tummers-
Stijns/Trebosek uitgebreid in het zonnetje gezet. Jacques
Aussems heeft weer het nodige onderzoek gezet.

….. Een groot artikel wordt gewijd aan de oudheidkundige
vondsten van vreemde munten bij de opgravingen aan
het nieuwe gemeentehuis.Mooie foto’s bevestigen dat 
fenomeen. Iedereen mag gaan graven om een vleugje
geluk te vinden. Dan wel alleen op 1 april a.s. (Snapt u
het al.) Volgende keer komen we waarschijnlijk hierop
terug.

….. Eindelijk weer eens een kampioen. Dameshandbal van
Caesar met als trainer Lou Reubsaet.

….. En de honkbalvereniging Cheetahs komt met een 
spectaculaire demonstratie op de terreinen aan het
Proostdijveld. Dan komen twee softbal legerteams een
demonstratiepartij spelen. 
En dat alles voor het 12 1/2 jarig bestaan.

….. En op donderdag 21 februari nam de Beekenaar Paul Mol
uit de Heirstraat deel aan de Friese Elfstedentocht. 
De start stopwatch werd ingedrukt om 6.45 uur. 
Afgeklokt om 20.15 uur. Zwaar, maar een tocht om nooit
te vergeten.

….. De gemeente informeert ons hoe we het bomenbestand
moeten koesteren

….. De uitbreiding/renovatie van het gemeentehuis heeft zijn
top bereikt. Daarom werd op 8 maart “De Mei” geplant.
De BOBO’s waren natuurlijk present.

….. En de politie heeft weer een hele boel diefstallen en 
ontvreemdingen.

….. In de Miro was een winkeldief verzot op figuurzagen, 
rolbandmeters en een stuk kaas.

Smakelijk eten.

maart 2015 - NB no. 3:Layout 1  24-02-2015  11:38  Pagina 31



32

De stoere mannen van BCG Beek 2,
hebben in hun klasse (jeugd onder 11,
afdeling 1) met ruime voorsprong de
kampioenstitel in de wacht kunnen sle-
pen. Al vrij snel in het seizoen bleken de
vijf Beekse heren tot de favorieten te be-
horen, maar de buit is uiteraard pas bin-
nen als het seizoen helemaal ten einde
is. Halverwege de laatste wedstrijd was
duidelijk dat ze veilig waren en dat geen
enkel team hen de zege nog kon afpak-
ken. Met tien punten voorsprong lieten
ze BC Victoria op een tweede plek eindi-
gen, gevolgd door de dames en heren
van BC Good Luck uit Belfeld. 
Bas, Wouter en Siem hadden al behoor-
lijk wat wedstrijdervaring maar hadden
versterking nodig om ook afgelopen sei-
zoen aan de competitie te kunnen deel-
nemen. Deze versterking werd gevon-
den in Niels en Mika. Voor Niels was het
allemaal nieuw, nog niet zolang aan het
badmintonnen maar wel met een flinke
portie gedrevenheid en enthousiasme.
Mika werd, net zoals de grote voetbal-
clubs dat allemaal doen, ingevlogen
vanuit het Steinse. De badmintonvereni-
ging in Stein had niet voldoende spelers
voor een team en Beek had er eigenlijk
nog eentje nodig. De krachten werden
gebundeld en zo kwam Mika voor BCG
Beek competitie spelen. 
Onze vijf musketiers vormen een hecht
team, vijf verschillende karakters en
soms een overschot aan energie maar
uiteindelijk toch “all for one and one for
all”. Captain Pascal heeft zijn beste
beentje voor moeten zetten om deze vijf
belhameltjes door de competitie heen te
leiden (misschien was het soms ook wel
“lijden”) maar het is hem gelukt. Met
trots kunnen we, als kleine club in de
regio, toch weer zeggen dat we een
kampioen in ons midden hebben. 

Ons derde team (BCG Beek 3) bestaat uit
vijf ontzettend lieftallige dametjes;

Danée, Isa, Dylara en de zusjes Annalie
en Isabel. Zo bruisend als ons herenteam
is, zo lief en bescheiden zijn de dames
van team drie. Maar wie dan denkt dat
deze meiden zich de kaas van het brood
laten eten, die heeft het mis. Helaas ging
het de allereerste wedstrijd een heel klein
beetje fout. Pats boem, pats paaf…onze
meiden werden afgemaakt door hun col-
lega’s uit Tegelen, helemaal niet leuk en
zeker niet motiverend. Gelukkig bleek al
vrij snel dat de kwaliteiten van de Tegelse
badmintonners wel heel erg hoog lagen
ten opzichte van de overige deelnemers
in hun poule en dat onze meiden zich dan
ook echt niet hoefden te “schamen” voor
hun verlies. De wedstrijden die volgden
waren gelukkig motiverender. Soms de
euforie, soms een traantje, maar over het
algemeen bleef het leuk en gezellig.
Captains Pascal (een andere als die van
team twee) en Danielle hebben vaak hard
moeten praten om de moed erin te hou-
den maar ook hen is dit goed gelukt.
Onze meiden hebben hard, nee…heel
hard geknokt, waardoor ze uiteindelijk op
een vierde plek zijn geëindigd met even-
veel punten als de nummer drie, maar
door een ingewikkelde puntenberekening
kregen zij de vierde plek toebedeeld en
het Sittardse WIK kreeg de derde plek.
De medestrijders uit Tegelen hebben,
met slechts één verloren partij, de kam-
pioenstitel behaald.

En last, but not least…BCG Beek 1:
Anouk, Cindy, Kim, Danique en Jesse.
Het enige gemengde team dit jaar. Vier
dames en één heer op weg naar volwas-
senheid. Een uitdaging voor captain
Remy, die gelukkig inmiddels het klap-
pen van de zweep wel kent. Na zoveel
jaren het team al begeleid te hebben, en
ook nog eens trainer te zijn, kent hij zijn
pappenheimers en weet hij ze allemaal,
volgens hun eigen handleiding, te kal-
meren, te motiveren en weer op te pep-

pen. Team één had een volledige poule
waardoor er lekker veel wedstrijden ge-
speeld konden worden. Uiteraard was
de keerzijde wel dat er bijna elk week-
end een wedstrijd gepland stond en dat
er dus eigenlijk geen tijd was om gebles-
seerd of ziek te raken. Helaas hadden ze
dit niet zo goed begrepen in team één,
het leek wel alsof er een blessurevirus
rondwaarde. De één na de ander; een
enkel, een schouder, weer een schou-
der, een knie, ziek…alles is voorbij geko-
men. Maar hoe ziek, zwak en misselijk ze
soms ook waren, ze stonden er wel!
Ondanks al hun pijntjes en ongemakken
hebben ze geprobeerd er het allerbeste
van te maken. Had de één pijn aan zijn
knie, dan rende de ander dubbel zo hard
(ook al zat er een griepvirus op haar
schouder). Kon, in het dubbelspel, de
ene het niveau niet aan, dan werd er niet
gezeurd en probeerde de ander dat weer
recht te breien. Echte diehards en we zijn
mega-trots dat ze ondanks alle tegensla-
gen op een hele mooie vierde plek zijn
geëindigd. Maar eigenlijk zijn we nog
trotser dat deze badmintonners op weg
naar volwassenheid zo’n volwassen ge-
drag vertoonden toen bleek dat niet ie-
dereen altijd optimaal in vorm was. 

Limburgse Jeugd Kampioenschappen
Op 7 en 8 februari vonden in Roermond
de Limburgse Jeugdkampioenschappen
plaats. Hiervoor hadden zich Bas
Bouwens en Wouter Vinclair van BCG
Beek ingeschreven. Samen voor het
dubbelspel, ieder voor zich in het enkel-
spel en samen met een charmante dame
voor het gemengd dubbelspel. Bas met
voormalig BCG speelster Famke, en
Wouter verscheen met Fleur Ostendorf
van BC SCC uit Stein aan zijn zijde.
In het enkelspel werden zowel Bas als
Wouter winnaar in hun poule zodat ze in
de kwartfinales tegenover elkaar kwa-
men te staan. Wouter bleek hierbij de

Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

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

Kampioen en nog eens kampioen! Badmintoncompetitie 2
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sterkste en mocht door naar de halve fi-
nale. Daar hield het echter voor Wouter
ook op en hij eindigde op dit LJK als
vierde. In het dubbelspel wisten onze
mannen de halve finale te halen. En wat
voor een halve finale….een megaspan-
nende wedstrijd…die ze uiteindelijk in
drie sets verloren, maar wat een uitslag:
26-28, 21-18, 23-21. Hierdoor beland-
den ze uiteindelijk op een 3/4 e plaats.
Maar dan het gemengd dubbel, dat was
helemaal te gek voor woorden! Wouter
en Fleur werden winnaar in hun poule.
Bas en Famke net niet, maar toch
mochten ook zij door naar de finalewed-
strijden. In de halve finale stonden de
heren in het groen van BCG Beek weer
tegenover elkaar, nu met aan hun zijde
twee schone medestrijdsters. De eerste
set was voor Famke en Bas (25-23), de
tweede set daarentegen wonnen Wouter
en Fleur (21-15) dus het zou weer aan-
komen op de derde set. Na drie kwartier
spelen waren ze eruit. Wouter en Fleur
wonnen de derde set overtuigend (21-
15) en ze waren door naar de finale. Bas
en Famke eindigden op een 3/4 e plaats. 
Was de halve finale al spannend, de fi-
nale was tenenkrommend! De eerste set
gaven Wouter en Fleur met slechts een
miniem puntenverschil aan hun colle-
ga’s. De tweede set moest gewonnen
worden, wilden ze nog aanspraak kun-
nen maken op de titel. Dit leek echter al
snel een verloren zaak. Tijdens de korte
break was het al 11-1 voor de tegen-
standers en er dan nog winst uit
halen…dat kan alleen in de film, toch?

Ze waren “tuttie kaputtie” na zo’n ener-
verend weekend, maar er moest toch
nog ergens een geheime voorraad con-
centratie en energie gevonden worden
in de sportieve lichaampjes. Trainster en
coach Simone sprak ons tweetal moed
in en toen gebeurde toch datgene wat
normaal alleen in die films gebeurt. 11-
2, 11-3…….14-14…spannend…op de
tribune hadden ze het niet meer. Wouter
en Fleur stoomden door en beslisten
deze set met 21-19 in hun voordeel. Op
naar de derde, en allesbeslissende set.
Ook deze was nagelbijtend spannend.
Wouter en Fleur haalden een mooie
voorsprong van 19-14. Nog twee punt-
jes en de titel was binnen…hou dan
maar eens je zenuwen onder controle.
De tegenstanders vochten terug 19-15,
19-16, 19-17, 19-18…op de tribune
stond een reanimatieteam gereed, zo
ontzettend spannend was het voor de
aanwezige ouders en supporters. Het
was nu echt erop of eronder, 20-
18…nog één puntje...aaaah wat een
stress, gaat het hen lukken, kom op,
bibber, bibber, het stresslevel langs de
kant en op de tribune ging richting het
meest gevaarlijke rood…21-18… jaaaa-
aaaaaah…Wouter en Fleur zijn Limburgs
kampioen!!!! Twee hele blije gezichtjes
en een uitzinnige supportersgroep. Wat
een fantastische prestatie in een evenzo
fantastische finale, wat zijn we trots op
onze Wouter en natuurlijk ook op Fleur
van BC SCC uit Stein. 

Nu de LJK en de competitie voorbij zijn,

gaat er weer hard getraind worden om in
september weer in vol ornaat op het
speelveld te verschijnen. In de tussentijd
staan er nog een aantal activiteiten op
het programma. Op 1 maart vinden de
clubkampioenschappen plaats. Gaat
het Kim lukken om haar titel te behou-
den? We gaan weer deelnemen aan di-
verse toernooien en we krijgen bezoek
van collega-badmintonners van andere
verenigingen om eens een avondje mee
te sparren. In de zomer gaan onze jeugd-
leden op kamp en gaat het bestuur zich
langzaam voorbereiden op de organisa-
tie van het BBO toernooi. Kortom, voor-
lopig hoeven we ons niet te vervelen.

En wie nu denkt: “ja…dat lijkt mij ook
wel wat!” BCG Beek staat altijd open
voor nieuwe leden. Iedereen mag drie
keer gratis en vrijblijvend komen spelen.
Nieuwe leden kunnen, als ze dat wen-
sen, meteen instappen in de senioren
recreantentraining. Junioren spelen al-
tijd onder begeleiding, maar ook zij kun-
nen op ieder moment instappen.
Aanmelden van tevoren is echter wel
wenselijk. Als u zich aanmeldt, weten
onze begeleiders dat ze u kunnen ver-
wachten. Ze houden er rekening mee
zodat ze u te woord kunnen staan, zon-
der dat dit ten koste gaat van de aan-
dacht voor de andere spelers en u kunt
meteen bij iemand terecht met uw even-
tuele vragen.
Junioren trainen in de Haamen (nieuwe
zaal) op dinsdag- en donderdagavond
vanaf 18.30/19.30 tot 19.30/20.00/21.00
uur (afhankelijk van het niveau/leeftijd).
Senioren spelen op beide dagen vanaf
circa 19.30 tot 21.30 uur. 
Voor meer informatie of als u geïnteres-
seerd bent om eens te komen kijken of
meespelen: kijk op onze website
(www.bcgbeek.nl) of stuur een berichtje
naar de ledenadministratie 
(ledenadministratie@bcgbeek.nl)

e 2014-2015, BCG Beek 2 is kampioen!
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Huis- en gelegenheidskruisen
Zoals vermeld werden deze kruisen
massaal industrieel, maar zeker ook am-
bachtelijk, vervaardigd om de gelovigen
visueel te helpen hun aandacht te rich-
ten op het offer dat Jezus Christus heeft
gebracht om de mensheid een goede
toekomst te geven.
Omdat nog geen fotografie in het jaar 33
n.Chr. bestond, toen het dramatisch ge-
beuren plaatsvond, konden ontwerpers
hun eigen gang gaan om de kruisdood
uit te beelden. Het evangelieverhaal was
natuurlijk het algemene kader waar bin-
nen gewerkt moest worden, maar verder
ging ieder zijn of haar eigen weg. Smart
in combinatie met de doornen kroon
was daarbij de blikvanger. Verder werd
ook de wonde in de zijde van Christus

Voor velen is de tijd tussen Vastelaovend en Pasen nog steeds de vastentijd, waar-
in het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus centraal staan. In samenwer-
king met het Centrum voor Religieuze Kunst te Genhout, dat heringericht wordt, is
in het Elsmuseum een wisselexpositie ingericht over huis- en gelegenheidskruisen,
die massaal in vroegere tijden zijn vervaardigd om de toeschouwers te stichten.
Tegenwoordig wordt dit soort kruisen in grote getale via Marktplaats of anderszins
te koop aangeboden, want het oorspronkelijke doel van deze voorwerpen waarde-
ren velen niet meer. Het is overigens een prima idee van het genoemde Centrum
om een deel van dit religieuze erfgoed voor het nageslacht te behouden.

weergegeven alsook de door nagels van
pijn verkrampte handen en voe-
ten. De lendendoek is veelal als
sierelement aan het geheel toe-
gevoegd.
Voor deze kruisen zijn vele mate-
rialen gebruikt. Diverse soorten
hout voor het kruis, maar zeker
ook metalen, zoals (giet-)ijzer,
koper, brons, tin, keramiek enz.
Voor het corpus werden vaak
van het kruis afwijkende materi-
alen gebruikt als keramiek, ivoor,
edelmetaal, papier-maché enz.
In de wisselexpositie worden
voorbeelden getoond hoe in
vroegere tijden op verschillende
manieren aan dit soort objecten
vorm is gegeven.

De expositie is te bezichtigen op de
volgende zondagen t.w. 8 februari,
22 maart (Paasmarkt), 12 april en 
10 mei 2015 (telkens 13.00 – 17.00 uur). 

Groepsbezoek is ook op andere
dagen en tijdstippen mogelijk.
Hiertoe vooraf afspraken te maken via
tel. 046-4398930 of  info@elsmuseum.nl 

Gelegenheidskruis, gemaakt naar een
17e-eeuws
voorbeeld en
geschonken bij
een neomisten-
feest. Hoofd
niet voorzien
van een 
doornen kroon.
De lendendoek
is als sierlijk
element 
uitgewerkt. Het
geheel geeft
het dramatisch
gebeuren 
indrukwekkend
weer.     

Wisselexpositie in Elsmuseum Beek over huis- en gelegenheidskruisen

Mudifin is een fullservice kantoor op financieel en fiscaal gebied. 
Samen met ons team, een mix van 10 gekwalificeerde specialisten, 
doen wij er alles aan om het financiële plaatje voor onze klanten zo 
optimaal mogelijk te regelen. 

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van fiscale problematiek,
financieringsaanvragen, administratieve zaken, subsidie-aanvragen, begeleiding 
en advieswerkzaamheden bij de ondernemer ter plaatse en alle werkzaamheden die
samenhangen met de salarisadministratie.

Om onze dienstverlening te optimaliseren is er iedere
eerste vrijdag van de maand een gratis juridisch inloopspreekuur bij
ons op kantoor, verzorgd door Leliveld Advocaten.  
Regelmatig organiseren wij workshops waarin wij actuele onderwerpen
extra onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over onze
dienstverlening en de actuele workshops verwijzen wij graag naar
onze website www.mudifin.nl. Mudifin, experts in accounting.

Raadhuispark 2  I  6191 AG Beek
Tel. 088-5432211  I  Mail: info@mudifin.nl
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De geweldige disco tijden her-beleven op 
vrijdag 20 maart de rave van de 90ties en 
zaterdag 21 maart de belangrijke originele 
DJ’s uit de 60er, 70er, 80er & 90er jaren. 

Stichting Limburg Revival is met 3 jaar research bijna klaar
met het boek “50 jaor Limburgse Disco-Power” hierin staat
ge- & beschreven hoe het onstaan en failietgang van de
Limburgse Disco cultuur.
De westelijke mijnstreek had vele Clubs, Dancings en
Discotheken, legendarische avonden met dj-legendes van de
Legendarische Discotheek in Beek, Stein, Elsloo & Spaubeek.

*PALLADIUM. Het was een thuis voor velen Dj's door de jaren
zoals de "Bokjocks"; Dj Janosh "The Judge", Dj Theodore, dj
Joco, Dj Hubert van Hoof, Dj "Monkey Jules, Dj Ton Lexis, Dj
Alex Blaney Davidson, DJ Ger “Gerardus” van Wunnik en
Natuurlijk als vaste Drive in "De Kingsize Felix
Meurdersshow" van Europa's eerste Commercieele radio;
Radio Luxembourg.

• Discotheek Palladium in Elsloo was van dezelde eigenaar
als de Palladium in Beek, een van de eigenaren in Elsloo
was Dhr. Harrie Steevens.

• Discotheek Djive was van Mevrouw Anita Stevens & Ger
Franssen met Dj Thei Bocken, Dj Jo Habets & Dj Ton
Sleijpen.

• Discotheek Palladium werd Discotheek Djive (oktober
’82) hierna na een grote verbouwing werd het

• Discotheek Pallas werd op 10 augustus 1989 
geopend en weer gesloten op 15 december 1989.

Hierna werd het gebouw nog eens als discotheek
gebruikt onder de naam;
• Discotheek KOKOMO.
• Discotheek Globe van Renee Boonstra.

We gaan de sfeer en beleving terug halen op
een memorabele avond zodat u zich weer in
de tijd begeeft van:

• Bar Dancing Rocky Rocks te Beek met 
DJ Harry Huveneers in begin 70er jaren

• Dancing “’t Raodhoes” te Beek (eind jaren 60)
• Hotel Benelux
• Zaal Maessen

Stadsreünie op 21 maart in de Asta te Beek

• ‘t Kaar
• Dancing “De Gouden Leeuw” te Stein (begin jaren 60)
• Dancing “Lauranne” in Beek
• Dancing Femina in Baek
• Discotheek Globe in Beek
• Hardcore tempel ; Bridge in Stein
• Disco-club in Stein; SWING
• Discotheek El Dorado te Spaubeek met DJ Wilco Willems 
• Pappilon in Heerstraat Stein.
• Discotheek “De Birkenshop” in Kruisstraat te Stein. (70- 80)

was de ouders van DJ Wil Leurs
• Disco KOEKERAL in Beek (±’82)
• Dancing ‘t Heukske in Stein met DJ Servie Janssen / 

DJ Ruud Draaiestein (Avro’s TOPPOP) DJ Jules Dierick, 
DJ Ton Sleijpen & Dj Thei Bocken 

• Jongeren centrum UTOPIA in Elsloo
• Jongeren centrum Kerensheide in 

https://www.facebook.com/events/694295120658130/?fref=ts

Datum : 21 maart
Tijd : van 20.00 tot 03.00
Locatie : Asta Beek
Adres : Markt 6a, 

6191 JG Beek Lb

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

Paulo Coelho

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

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

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

NIEUW! ✔ Refill-inkjets
✔ Dagbladen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Cadeau- en boekenbonnen

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

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

Op zaterdag 2 mei zal in Genhout
de opening plaatsvinden van het
Centrum voor Religieuze
kunst en van het
Montfortaans Erfgoed.

Het centrum is ingericht in
de prachtige kunstkerk van
St. Hubertus te Genhout.
Het museale karakter van
de kerk wordt hierdoor
sterk geaccentueerd.
De inbreng van het
Montfortaans erfgoed is
een wezenlijke bijdrage
aan de totstandkoming
van dit Centrum.
Uiteraard zal dit met de no-
dige accenten  gepaard
gaan.
Allereerst de opening van het
300e sterfjaar van de stichter van
de Montfortaanse Congregatie.
Hierbij zullen nog een aantal
Montfortanen uit binnen en buitenland
aanwezig zijn.
We  noemen terloops een terugblik op de restauratie.
De onthulling van een beeld gecreërd door Arthur Sproncken.

De presentatie van een boek over het
Centrum. 

Presentatie nieuwe web-site.  
Toelichting  bij de opening van

het Montfortaanse erfgoed en
de Montfortaanse gedachte.

Kunstconcert

Zondag 3 mei is gereser-
veerd voor een prachtig
concert in de parochie-
kerk van Genhout.

We gaan nog niet 
onthullen hoe het 

programma ingevuld zal
worden.

Het zal zowel vocaal 
als instrumentaal een 

gevarieerd optreden zijn met
een graad van hoge kwaliteit die

zeker de toehoorder zal boeien.

Op beide evenementen komen we in de
volgende editie uitvoerig  terug.

Reserveer alvast 2 en 3 mei 2015.
Japo

Het is bijna zo ver! Opening Kunstcentrum
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KindervakantiewerkBeek heeft uit
handen van filiaalhouder Henk

Reubsaet een cheque ter waarde
van € 785,00 mogen ontvangen.
Door middel van enkele acties in

de winkel en aangevuld met spon-
sorgeld van Jan Linders is er een
mooi bedrag bij elkaar gebracht.
KVW bedankt Jan Linders Beek

hartelijk dat zij het goede doel van
2014 mochten zijn! De Kerngroep

bedankt iedereen die het
KinderVakantieWerk heeft 

gesteund! Met dit mooie bedrag
kan KindervakantiewerkBeek weer

leuke dingen organiseren!! 

Dit jaar steunt Jan Linders het 
project “Voor Elkaar”.

KindervakantiewerkBeek ontvangt 
sponsorgeld van Jan Linders 

in beeld
Jong en oud samen

Basischool Catharina Labouré trapt het project af en beleeft met zowel
groep 7 als groep 8 een geslaagde ochtend bij Vivantes.

Onder de naam ‘Jong en oud samen’  bezoeken de groepen 
7 en 8 van de Beekse woonzorgcentrum Franciscus. Per klas wordt
een activiteit voorbereid , waarin de kinderen hun talenten kunnen
benutten. Het doel is niet alleen een gezellige ochtend met 
ouderen, maar ook om meer begrip voor elkaar te creëren. 

Basisschool Catharina Labouré had, als winnaar van het jeugdraadvoor-
stel, de eer om het project af te trappen. Na een leerzame presentatie
door Vivantes over werken in de zorg gingen de klassen aan de slag met
het uitwerken van hun idee. 
Groep 7 koos voor het thema gezel-
schapsspellen en groep 8 ging met
het thema muziek aan de slag. 
Na een dans van de leerlingen en een
muziekquiz werd er samen met de 
ouderen de cup-song ingestudeerd en
uitgevoerd. Zowel de leerlingen als de
ouderen beleefden veel pezier aan
deze ochtend. Zowel Vivantes als de
basisschool kijken tevreden terug op
de activiteiten en zijn voornemens
deze samenwerking de komende
jaren voort te zetten.

37
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Persoonlijke, kleinschalige, goedkope & flexibele
opvang voor uw kind

Monique Dreesen – van Haalen
Pater Kusterspad 35 - 6191 WH Beek - 06-40218854

gastoudertgrummelke@hotmail.com
Als erkend gastouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag

maandag t/m vrijdag: 7.30 – 18.00 uur

De algemene ledenvergadering van
de B.C.B. kreeg op 29 januari 2015
extra glans door negen leden die 
25 jaar bij de vereniging zijn. 
Te weten: Mia van Bergen, 
Louis Bröls, Mientje Gerris, 
Sieny Kösters, Betsy Maassen, 
Liza Meyer, Lou Voncken, 
Carla Voncken - Visschers en 
Miem Wijenbergh.

Louis Bröls: Toen Louis met een “maedje”
van Wouters trouwde kwam hij in een
echte kaart “dynastie” terecht. In het
begin had hij er nog niet zoveel last van.
Maar even voordat hij de tekentafel ver-
ruilde voor de kaarttafel sloeg het virus
genadeloos toe. Aangemoedigd door
Juliette volgde hij  de beginners en gevor-
derden cursus bij Nol Grol. Dat was hem niet genoeg. Hij ging
ook de lessen voor wedstrijdleider  A volgen en slaagde.  Zo
werd hij jaren lang een  sympathieke wedstrijdleider van onze
club. Als bestuurslid heeft hij zich ook zeer verdienstelijk ge-
maakt. Aan zijn onderhandelings- tactiek  hebben we te danken
dat we nu nog goedkoop met de bus naar Epen kunnen rijden.
Louis; Proficiat en bedankt voor je inzet.

Mientje Gerris: Mientje speelde af en toe
thuis mee als ze niet “gespannen” waren.
Gewoon door er naar te kijken had ze zich
het spel eigen gemaakt. Toen de partner
van Piet weg viel, gingen ze samen in de
B.C.B. spelen. Eerst nog Gooren maar na
een studie/vakantiereis in Spanje werden ze aanhangers van
het modernere Acol. Als sociale contactpersoon voor de club,
verraste ze jaren, de zieken met een mooi eigenhandig gemaakt
bloemstukje. Op de prijzentafel voor de bijzondere drives ,die zij
mee verzorgde, stonden ook altijd een paar prachtige exempla-
ren van haar tweede hobby. De laatste jaren is ze behulpzaam
bij de bridgelessen.  Als kroegtijger heeft Mientje een reputatie
op te houden. Of het door de geestverruimende spirituosa
kwam of pure kennis? Wie zal het zeggen?  In ieder geval won
ze in Helden en in Eijsden een grote kroegentocht!
Mientje: Proficiat, bedankt voor alles wat je voor de club doet.

Lou Voncken: Zonder iemand te kort te willen doen is Lou toch

de grootste gentleman van onze bridgeclub. In de afgelopen
25 jaar mochten verschillende partners met hem kaarten. Niet
één kreeg het klaar om hem van slag te krijgen. Hoe onortho-
dox hun bieden ook was of hoe verrassend hun speelwijze,
Lou schoot nooit uit zijn slof! Hooguit werden zijn ogen in op-
perste verbazing wat groter of trok hij in een “split second” zijn

mondhoek even omlaag. Verder niets. Niet
dat hij niet geïnteresseerd is in een goeie
score, maar waarschijnlijk denkt hij; er zijn
belangrijker zaken om je druk over te maken.
En zo is het;
Lou je bent geweldig; Proficiat, en blijf zoals
je bent.

Mia van Bergen en Betsy Maassen; De zusjes worden  al vanaf
het prille begin in één adem genoemd. Misschien kwam het
daardoor dat men lang niet wist wie, wie was.  Het bridge
avontuur begonnen ze samen bij de K.V.G. In hun onwetend-
heid dachten ze dat ze het bridgen daar wel op één middag
zouden leren! Na die eerste middag zei de een tegen de ander:
“ik versta die mensen niet eens, wat is een derde vrouw die
gedekt wordt door harten heer?'
Na de cursussen in Geleen werd het hen duidelijk. Bridgen leer
je het best in een club en het liefs in Beek .Na ‘n tijdje gingen
ze samen in de technische commissie en verzorgde ze vier
jaar de prijsjes voor de kerst en paasdrive. Een van die twee zit
nu acht jaar in het bestuur, als promotor.
Ze zijn het niet altijd met elkaar eens , maar over een ding heb-
ben ze dezelfde menig: de B.C.B. is een fijne, gezellige club.
Zusjes; Proficiat en bedankt ,Mia in het bijzonder; voor 25 jaar
afhaaldienst!!

Sieny Kösters: Ook Sieny leerde het A.B.C. van het bridgen bij
v/d.Valk in Geleen, met bijscholing van Sjef Nijsten in het bo-
venzaaltje van de” Kempener”. Haar eerste officiële optreden
in het bridgecircuit was, zoals bij zoveel dames, bij de K.V.G.
Korte tijd daarna vertrok ze voor vijf jaar naar Amerika. Daar
ging ze ook bridgen maar omdat de clubavond op zaterdag
viel vond ze dat sneu voor Frits. Aan hem gaf ze daarom de
boekjes van ”start tot finish“ en begon Frits aan zijn zelf studie.
Weer terug daar bij die mooie  Beeker molen, zijn ze samen bij
de B.C.B. komen spelen. Frits werd competitieleider en Sieny
was daarbij z’n eerste assistente. 
Sieny, Proficiat, bedankt en we wensen je nog veel bridgeple-
zier.

L. Bröls was door ziekte helaas verhinderd.

Bridgeclub Beek “verguld” met negen zilveren jubilarissen!
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Presentatie:
de heer Frans Hawinkels

uit Groot-Genhout

CAVE de WITTENBERG
Datum-tijd-plaats:

woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur 
in onze SOOS

Molenstraat 158 te Beek

Op deze middag zal de heer Hawinkels
van de wijnhandel CAVE de WITTEN-
BERG in Groot Genhout vertellen over
de bekende wijnstreken in Frankrijk:  de
druivensoorten, de wijngebieden, de
wijnen en alles wat daarbij komt kijken. 

Ondergetekende 
(KBO bestuurslid) zal
een korte inleiding 
houden over de ge-
schiedenis van de wijn.

De kosten voor deel-
name zijn € 7,50 p.p.
voor KBO leden. 
Voor niet- leden € 10, -
te voldoen bij binnen-
komst.
Hiervoor krijgt u 
6 wijnen te proeven.
Stokbrood wordt 
aangeboden door KBO
Afdeling BEEK.

Deze Franse 
wijnproefmiddag kan 
alleen doorgaan bij 
minimaal 15 deelnemers.

U bent van harte 
uitgenodigd.
Schrijf  u zo snel mogelijk in
vóór  5 april a.s. zodat wij
de voorbereidingen kunnen
treffen. 
U kunt dat doen bij: 
R. Kiers, tel. 046 - 437 33 47
email:roel.kiers@gmail.com

N.B. Neem  pen en gepast
geld mee!!!

Het bestuur KBO-Afdeling
Beek (Ouderenbond)

Liza Meyer: Wat bridgen betreft is Liza een oude rot in het vak.
Ze speelt het spelletje al meer dan 50 jaar. In de jaren 60 was
zij al met haar man Jan, lid van de B.C.B. Jan was secretaris.
Samen met zo'n 24 leden speelden ze in het Parkhotel. Toen
de kleine kinderen al teveel biedruimte opeisten, haakten ze
tijdelijk af. Maar zo gauw  ze waren uitgevlogen startte Liza
opnieuw, heel enthousiast en met Acol als leidraad. Samen
met Bep zorgt ze dat de zieke leden een attentie krijgen aan-
geboden en koopt ze de prijsjes voor de speciale drives. Ook
bij de K.V.G. en de K.B.O. is deze duizendpoot behulpzaam
o.a. bij het bridgen.
Liza, Proficiat, bedankt en we hopen dat je nog lang zo gezel-
lig bezig kan blijven!

Carla Voncken -Visschers : De tips en trucs van het bridgen
leerde Carla gewoon thuis, bij wijze van spreken aan de keu-
kentafel. Ze is namelijk de dochter van onze club coryfee
Berdien Visschers die haar het kaarten spelenderwijze bij-
bracht. Ze was een van de jonkies toen ze bij ons kwam maar
dat weerhield haar er niet van om na een tijdje de technische
commissie te gaan versterken. Later toen die werd overgehe-
veld naar het bestuur, werd ze een zeer gewaardeerd be-

stuurslid. In het prille begin toen de B.C.B. de balpen en de
scorebriefjes inleverde voor de computer,(ook het bridgen kon
aan het digitale tijdperk niet ontsnappen) moest een student
komen opdraven om de gegevens in te voeren. Maar dat duur-
de niet lang ,want Carla nam dat alras van hem over. Ook bij
de computer staat zij haar mannetje.
Carla, Proficiat en bedankt voor je bruisende energie.

Miem Wijenbergh:  Het beste zouden we Miem  samen met
Carla kunnen noemen. Want wie was de vierde man aan de
keukentafel bij Visschers? Juist ja, Miem. Zij was gevraagd om
het kwartetje compleet te maken. Toen Berdien haar adviseer-
de om bij de club te gaan, voelde ze zich heel onzeker maar
ondersteund door nog een paar lessen van Nol Grol zette ze
door. En dankzij Anny Bos die haar trouw iedere week komt
ophalen maakt ze dus nu de 25 jaar vol.
Miem ,Proficiat en bedankt dat je de B.C.B. zo’n fijne club
vindt. 

Wat fantastisch, om zoveel jubilarissen te hebben die hun
steentje bijdroegen om onze club te maken tot wat hij nu is:
een fijne vereniging waar iedereen zich thuis voelt!

Infomiddag KBO Beek: Proeverij van Franse wijnen

Luchtbuks
schietconcours

Vanaf zondag 1 maart organiseert
Schutterij St. Laurentius
Spaubeek weer het Luchtbuks
Schietconcours. Het concours
wordt gehouden over 5 zondagen.

Schutters, Niet- Schutters en Jeugd
onder de 16 jaar kunnen hieraan
deelnemen. 
Inleggeld € 8,50 volwassenen en 
€ 5,00 jeugd. Aanvang 11.00 uur.
Locatie: Schutterslokaal
Schoolstraat.
Voor opgave zie de Website
Schutterijspaubeek.nl   
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14 en 15 mrt. Sjpaubik Sjpeelt in MFC, Spaubeek

19 maart Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

19 maart Voorlichtingsavond over de veranderingen in de Zorg vanaf 2015. 

Met medewerking van Thijs van Es in zijn functie van wethouder, en Zorggroep Beek, 

als Thuiszorgorganisatie.

21 maart Eigewies, podium voor Baeks muzikaal talent

22 maart Paasvee jaarmarkt       

26 maart  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.

8 april "Ook jij bent welkom" door bestuur KVG Limburg, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat

10 april Top Avond  met de Schintaler in de Mondial org. c.v. De Pottentaote en Harm. St. Caecilia Beek

11 en 12 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur

16 april Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

16 april Presentatie over communicatie door de professionele spreker: Frans Reichardt. 

17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur

25 april Garage verkoop in heel Geverik

25 april Thema concert Kon. Harmonie Beek in de Asta

27 april QueensParade - Koningsdag

30 april  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

2 mei Opening kunstcentrum in de kerk van Genhout. 

3 mei Kunstconcert in de kerk van genhout.

6 mei Lezing over euthanasie door een medewerker van NVVE Nederland, aanvang 19.30 uur, 

in ’t Auwt  Patronaat

9 mei Concert Texas Ruby in Astatheater aanvang 21.30 uur

10 mei Dansmatinee in Astatheater  aanvang 13.30 uur

14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité 

Beek – Gundelfingen.

21 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

24 mei Likkepottrip

28 mei  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

30 mei Gala concert vd Kreeke Brass Band Limburg in Astatheater, aanvang 20.00 uur

5/6/7 juni Hoffeesten in De Geverikerhof

14 juni 22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

25 juni  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

27 en 28 juni Zomerlicht Festival bij park Genbroek met o.a. zangeres Lisa Lois

17 t/m 21 aug. KinderVakantieWerkBeek 2015

30 augustus ProCultfestival straattheater,organisatie Culturele Werkgroep Beek

6 september  Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers  13.00-16.00 u

in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek

17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

2 oktober Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP

15 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

25 oktober 29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek

29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur 

7 november   Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur

19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur

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

Evenementenrooster 

40

maart 2015 - NB no. 3:Layout 1  24-02-2015  11:40  Pagina 40



41

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.

Verkiezingen
Woensdag 18 maart zijn er weer verkiezingen. Die dag kunnen we zelfs twee keer onze
stem uitbrengen. Voor de verkiezing van het provinciebestuur (Provinciale Staten) en het
bestuur van het waterschap.

Zowel de provincie als het waterschap bepalen voor een deel het dagelijks leven in
Beek.  Ook uw leven. Daarbij gaat het om belangrijke onderwerpen als werkgelegenheid,
veiligheid en woningbouw. En zowel de provincie als het Waterschap zijn uiterst 
belangrijke partners voor de financiering van allerlei grote projecten in onze gemeente.
Uw stem op 18 maart kan daarbij het verschil maken.

Zomaar een paar voorbeelden om het belang van de provincie voor Beek te onderstre-
pen. Provinciale Staten hebben vorig jaar besloten om onze luchthaven Maastricht 
Aachen Airport weer een degelijke toekomst te bieden. Door die steun van de provincie
zijn er minstens 1500 banen in de regio Zuid-Limburg behouden gebleven. We kunnen
weer aan de slag om van het vliegveld een sterke, economische motor voor heel 
Zuid-Limburg te maken. Mét een internationale uitstraling voor Beek en nieuwe kansen
op uitbreiding van werkgelegenheid.

Zonder de provincie zouden Sportlandgoed De Haamen, de ontkluizing van de Keutel-
beek, de herontwikkeling van de Oude Pastorie, het  Centrumplan en de reconstructie
van de Prins Mauritslaan heel lastig te realiseren zijn. Het provinciebestuur is door de
gemeente overtuigd van het nut en de noodzaak van al die projecten en heeft miljoenen
bijgedragen om ze gestalte te geven.  We plukken daar nu met z’n allen de vruchten
van. Beek borrelt op alle fronten van de dynamiek. Maar dat hebben we alleen gestalte
kunnen geven door de prima samenwerking met de provincie.

,,En het waterschap dan?”, hoor ik u zeggen. Het waterschap Roer en Overmaas heeft
bijvoorbeeld een flinke duit in het zakje gedaan om de ontkluizing van de Keutelbeek
mogelijk te maken. En dat waterschap zorgt ook voor een stukje veiligheid.  Het 
beschermt  u en mij tegen wateroverlast door bijvoorbeeld de aanleg van buffers. 
Dat voorkomt waterschade en natte voeten in Beek. Maar dat waterschap zorgt ook voor
het onderhoud van de beek die daardoor meer en meer uitgroeit tot een van de natuur-
pareltjes van onze gemeente.

De provincie en het waterschap zijn dus absoluut geen ver van mijn bed shows. 
In tegendeel. Ze staan heel dichtbij en hebben mede hun stempel gedrukt op onze 
gemeente. Tot woensdag 18 maart dus in een van onze stemlokalen.   

Burgemeester Ralf Krewinkel

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de prakti-
sche gang van zaken bij het stemmen. Meer informatie
vindt u ook op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. 

Stempas
Kiesgerechtigden ontvangen voor beide verkiezingen een
aparte stempas. Voor de Provinciale Staten moet u de Ne-
derlandse nationaliteit bezitten. Voor het waterschap is er
geen nationaliteitsvereiste (alle nationaliteiten toegestaan).
Mede afhankelijk van uw nationaliteit kan het dus zijn dat u
alleen een stempas ontvangt voor de verkiezingen van het
waterschap of voor die van provinciale staten. 
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas.
Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 3 maart
krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. 

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben
dan kunt u, uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 tot 12.00 uur,
een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Pu-
bliekszaken van de gemeente. Hierbij moet u zich identifi-
ceren. U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs
tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U kunt ook digitaal
een nieuwe stempas aanvragen via de website www.ge-
meentebeek.nl/verkiezingen. U heeft hiervoor uw DigiD-in-
loggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 13 maart
2015. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan
kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren

met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen
zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de 
verkiezingen  voor de leden van de provinciale staten en de
leden van het algemeen bestuur van het waterschap mag u
een identiteitsbewijs gebruiken dat op 18 maart 2015 (de
dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag
dus een identiteitsbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot
19 maart 2010”, óf later. 

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt
u zich bij het stembureau melden met het door de Neder-
landse politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of
diefstal én een ander document waarop uw naam is ver-
meld én waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen,
dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen (zie ook het
hoofdstuk ‘Een ander voor u laten stemmen’). Dat kan tot
en met uiterlijk 13 maart 2015 bij de afdeling Publiekszaken.

Een ander voor u laten stemmen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen,
kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan
namens u stemmen. Op de achterzijde van de stempas
kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere
kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de volmacht 
volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u
uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook (een kopie
van) uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus

18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschap
Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen
voor de Provinciale Staten en het Waterschap. 
Dat betekent dus twee keer stemmen op 1 dag.

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in
de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks
door de inwoners van de provincie worden 
gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale
staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De waterschapsverkiezingen worden dit jaar voor het eerst door de gemeente georganiseerd.
Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de
waterhuishouding regelt. In Beek worden de verkiezingen georganiseerd voor Waterschap Roer
en Overmaas.
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ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Beek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor
de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of het-
zelfde waterschap. De hiervoor benodigde formulieren
(model L8) kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Pu-
bliekszaken of downloaden op www.gemeentebeek.nl/ver-
kiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 13 maart 2015 door de gemeente zijn ontvangen.
De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en
hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan
de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente binnen dezelfde provincie of
hetzelfde waterschap wilt stemmen, dan moet u een kie-
zerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door
met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezers-
pas. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u
dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de
provincie Limburg. Met een kiezerspas voor de water-
schapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig
stemlokaal binnen het werkgebied van waterschap Roer
en Overmaas. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet
dezelfde als van het waterschap. Het mondeling aanvra-
gen van een kiezerspas kan uiterlijk dinsdag 17 maart
2015 tot 12.00 uur. 
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezers-
pas. Het hiervoor benodigde formulier (model K6) kunt u
afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of
downloaden op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2015
door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u 
bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijk te maken, kunt u in elk
stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen. 
• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
• De Dagbeeker, Hoolstraat 30/32, Beek
• Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
• Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek
• Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22,

Beek
• Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
• Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
• Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22,

Geverik
• Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
• WOZOCO, Musschenberg 45, Spaubeek
• Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek
• Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, 

Spaubeek
• School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor
mindervaliden.

De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in 
bovengenoemde stemlokalen plaats.

Op de kandidatenlijst, die in de week van 2 maart huis-aan-
huis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen. 

Meer informatie over het stemmen vindt u op 
www.verkiezingen2015.nl, 
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen
of via de afdeling Publiekszaken, bereikbaar op 
telefoonnummer 046 – 43 89 222.
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Waar naar toe met uw grof tuinafval?
Het groeiseizoen staat weer voor de deur. Dat betekent ook weer de tijd voor het onderhoud 
van uw tuin. Het werken in de tuin levert behoorlijk wat tuinafval op, dat niet altijd in de 
gft-container past.  Hier leest u waar u met uw grof tuinafval naartoe kunt.

Wegbrengen
In de periode van 31 maart t/m 7 mei en 15 september t/m
22 oktober kunt u grof tuinafval gratis bij het milieupark
(Breinderveldweg te Schinnen) inleveren op de volgende
dagen en tijdstippen:
Dinsdag 08.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 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. Brengt u grof tuinafval op 
andere dagen dan hierboven vermeld, dan geldt het 
normale tarief (€ 8 per m3 met een minimum van € 5). 
Raadpleeg de gemeentegids of www.gemeentebeek.nl
voor de reguliere openingstijden.

(lees verder op pag. 44)
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Goed voor milieu en 
portemonnee 
Goed scheiden is voordelig
voor het milieu en voor de
eigen beurs. Uit goed 
gescheiden groente- fruit-
en tuinafval kan schone
GFT compost worden 
gemaakt. Dit is voor de
land- en tuinbouw, maar
ook in uw eigen tuin of
bloembakken, een nut-
tige meststof aanvulling.

Kijk voor meer informatie
over welk afval in de GFT-container mag op 
www.gemeentebeek.nl. 

Gratis compost 
Inwoners van de gemeente Beek
kunnen op zaterdag 28 maart op
vertoon van een legitimatiebewijs
tussen 9.00 en 13.00 uur gratis
compost ophalen bij het Bedrijfsge-
bouw aan De Haamen 3 in Beek. 

De gemeente organiseert, in samen-
werking met RWM, de uitgifte van
gratis compost om het goed scheiden
van GFT afval te belonen. Elk 
huishouden krijgt als het ware de 
mogelijkheid het eigen GFT-afval terug
te krijgen in de vorm van compost.
Wees er op tijd bij, want op = op. 

U dient zelf te zorgen voor vervoer. 

Gratis compost op zaterdag 28 maart
De gemeente Beek organiseert op zaterdag 28 maart a.s. een gratis compostactie. De gemeente
wil hiermee haar burgers erop wijzen dat de gescheiden inzameling van groente- fruit- en tuin-
afval (GFT) erg nuttig is. Afvalinzamelaar RWM verleent medewerking hieraan.

Laten ophalen
Bovendien wordt grof tuinafval drie keer per
jaar gratis huis-aan-huis opgehaald. 
De geplande inzamelronden in 2015 zijn:

• 13 april t/m 17 april
• 12 oktober t/m 16 oktober
• 16 november t/m 20 november

Kijk in de gemeentegids pagina 25/26 of op 
www.gemeentebeek.nl voor de ophaaldag bij u
in de straat.
Voor het aanbieden van grof tuinafval tijdens de
ophaalrondes gelden de volgende spelregels:
• U mag maximaal 1m³ aanbieden. Om dit te

kunnen beoordelen dient het grof tuinafval
voor de eigen woning te worden aangeboden.
Verzamelplaatsen, waar groenafval gedepo-
neerd wordt dat afkomstig is van verschillende
woningen, mogen dus niet gecreëerd worden.
Het op verzamelplaatsen gedeponeerde groenafval
wordt niet meegenomen.

• Bundel het groenafval met touw in pakketjes en stop het
niet in zakken of dozen.

• De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo en niet
langer dan 150 cm.

• Géén stammen, stronken, wortels, gras en graszoden
en géén hout dikker dan 10 cm!

• Leg uw grof tuinafval op de inzameldag vóór 7.30 uur
buiten voor de eigen woning op het trottoir.

• Tuinafval dat in de tuin of op de oprit ligt wordt niet 
meegenomen.

• Het is niet toegestaan om het grof tuinafval enkele
dagen voor de ophaaldag  aan te bieden.

• Bedrijven en instellingen mogen geen gebruik maken
van deze inzamelservice.
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Zorg

Als u (of uw kind) hulp of ondersteuning nodig heeft om
zelfstandig te leven, door een ziekte, beperking, of ouder-
dom dan kunt u contact opnemen met:

Zorgloket gemeente Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
046 – 43 89 222

Heeft u vragen over mantelzorg of heeft u behoefte aan
advies en ondersteuning als mantelzorger, dan kunt u con-
tact opnemen met:

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Locatie Beek: MFC De Molenberg
Molenstraat 158
6191 KR Beek
Contactpersoon: Marita Rollé
T 046 - 457 57 00
M mrolle@piw.nl

Jeugd

Heeft uw kind geestelijke gezondheidszorg nodig, of
heeft u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroei-
problemen, dan kunt u terecht bij:

Centrum voor Jeugd en Gezin Beek  
Van Sonsbeecklaan 3   
6191 JL Beek   
www.cjg-wm.nl
U kunt uw vragen telefonisch stellen via 046 - 850 69
10 of via het contactformulier op de website van het
CJG.

Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, dan kunt u terecht bij het Zorgloket 
van de gemeente Beek. Zie voor contactgegevens
onder ‘Zorg’.

Werk

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft bij het vinden van
werk of het tijdelijk voorzien in levensonderhoud dan kunt u
contact opnemen met:

Loket werk & inkomen gemeente Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
046 – 43 89 222

Werkplein Westelijke Mijnstreek
Rijksweg Zuid 28
6131 AP Sittard
tel. 0900 - 92 94
www.werk.nl
Op het Werkplein werken de gemeente en UWV samen.
Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het
gebied van werk, opleiding en re-integratie. U kunt zonder
afspraak elke dinsdagmiddag tussen 12.00 en 16.30 uur
langskomen. Of maak telefonisch een afspraak voor een
andere dag.

Hulp of ondersteuning nodig?
Lees hier waar u terecht kunt

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van
zorg, jeugdhulp en werk&inkomen. Daarmee zijn we als gemeente verantwoordelijk voor vrij-
wel de gehele maatschappelijke ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners. Hier zetten we
voor u op een rij waar u met welke hulpvraag terecht kunt.

Meer informatie over de veranderingenin de zorg en ondersteuning
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomeinInformatie van de gemeente Beek over de veranderingenbinnen het sociaal domein (zorg, jeugd en werk).

www.dezorgverandertmee.nl
Informatie van het ministerie van VWS over de hervormingen van de zorg.

www.hoeverandertmijnzorg.nl
Informatie voor clienten over de veranderingen in de langdurige zorg en jeugdhulp.
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Sporten met professionele begeleiding voor de jeugd
Op 1 april a.s. zullen twee nieuwe programma’s voor de
jeugd starten: Choice 4 sport en Sportmix.

Choice 4 sport biedt sport- en spel activiteiten voor kinde-
ren tussen de 8 en 12 jaar met ontwikkelingsproblemen
zoals AD(H)D of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen). 
Aan bod komen o.a. ontwikkelen van motorische vaardig-
heden, leren omgaan met regels, bevorderen van zelfbe-
heersing,  weerbaarheid, doorzettingsvermogen en sociale
vaardigheden. 

Sportmix is bedoeld voor jeugd van het speciaal onderwijs
in de leeftijd van 8 tot 12 jaar voor wie de stap naar een
sportvereniging (nog) te groot is. Sportmix biedt diverse
sport- en spel activiteiten. Regelmatig zullen sportvereni-
gingen de kinderen laagdrempelig kennis laten maken met
hun tak van sport. De trainer van Sportmix kan de vereni-
gingen helpen in de omgang met de kinderen, zodat de

overgang naar het lidmaatschap van een vereniging zo
soepel mogelijk verloopt. Doel van Sportmix is uiteindelijk
doorstromen naar een reguliere sportvereniging. 

Eigen bijdrage
Voor beide programma’s is de bijdrage van ouders € 140
per jaar (vergelijkbaar met het lidmaatschap van een sport-
vereniging). De gemeente draagt via het Sociaal Domein
bij aan de overige kosten. Ouders met een laag inkomen
kunnen bij Stichting Leergeld terecht voor ondersteuning.
De lessen worden verzorgd door professionele trainers van
Choice 4 Sport en vinden plaats in de sporthal van 
De Haamen op woensdagmiddag. Meer informatie en aan-
melden via Choice 4 Sport (tel. 06 17 79 17 78 
of 06 53 74 70 43, info@choice4sport.nl). 

Beweegmarkt 55+ in Vivantes
In januari hield de gemeente Beek voor de
tweede keer een beweegmarkt voor 55plus-
sers. Naast beweegclinics en informatiestands
van diverse beweegaanbieders en partners,
was het ook mogelijk om uw lichamelijke fit-
heid te laten testen. Aansluitend ontvingen de
deelnemers een beweegadvies van studenten
van de Fontys Sporthogeschool.
Heeft u de beweegmarkt in januari gemist, 
of was u verhinderd? 
Kom dan op donderdagmiddag 21 mei naar
de Beweegmarkt 55+ in Vivantes, 
locatie Fransiscus, Om de Toren 1 in Beek
(wijksteunpunt). Zet deze datum alvast in uw
agenda!!

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

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 
Vivian Boesten-Dijkstra, verenigingsconsulent Gemeente Beek 

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

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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• Vrouwelijke groepsbegeleider sport-zorgprogramma
Het programma bestaat uit zowel sportieve als creatieve
activiteiten en een lunch. Gedurende de activiteiten de
hele dag bent u vaste begeleider van de groep. De activi-
teiten worden verzorgd door beroepskrachten en vereni-
gingen. Door vast bij een groep deelnemers te blijven
bent u het eerste aanspreekpunt voor deze deelnemers.
(Vac. 33237)

• Wandel vrijwilliger/ster
Veel van onze bewoners vinden het heerlijk om buiten te
wandelen in de frisse lucht.
Voor hen zoeken wij enthousiaste wandelaars/vrijwilligers
om samen de natuur in te gaan en van de frisse lucht te
genieten. (Vac.15540)

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

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

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

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Begeleider Internetcorner
Vind jij het leuk om mensen de basisbeginselen van het
internet te leren, dan is dit een uitdaging voor jou!  De
dagdelen van deze internetcorner zijn dinsdagochtend
van 10.00-13.00 uur en donderdagmiddag van 13.00-
16.00 uur. (Vac.34493)

• Ondersteuning bieden bij DC de Dagbeeker
Voor DC de Dagbeeker in Beek zijn we op zoek naar
vrijwilligers om cliënten te begeleiden tijdens activiteiten.
Binnen de DC de Dagbeeker zijn veel verschillende 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Bij dit vrijwilligerswerk ondersteunt u cliënten en mede-
werkers. Dit kan zijn tijdens creatieve activiteiten, sporten,
ondersteunen bij marktbezoek etc. (Vac.34472)

• Buddy voor mensen met obesitas
Vrijwilligers gezocht die buddyzorg willen bieden aan
mensen die aan obesitas lijden en onder deskundige be-
geleiding werken aan een blijvende gedragsverandering.
(Vac.33642)

Avondopenstelling vervalt op woensdag 18 maart
Op woensdag 18 maart vinden de verkiezingen plaats voor de 
Provinciale Staten en voor de Waterschappen. In verband met de inzet
van onze medewerkers bij de werkzaamheden voor de organisatie van
deze verkiezingen komt de middag- en avondopenstelling van de balie
te vervallen. De publieksbalie is woensdag 18 maart geopend van 9.00
uur tot 12.30 uur. De politiepost op het gemeentehuis is op woensdag
18 maart open van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Gemeentehuis gesloten met Pasen en 
Koningsdag
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 
6 april in verband met Pasen. 
Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) is het 
gemeentehuis gewoon geopend. 
Op maandag 27 april is het gemeentehuis
gesloten vanwege Koningsdag.

Gewijzigde openingstijden in maart en april
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ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL

VOORJAAR...
TIJD VOOR MAKADO!
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