30-04-2014

11:42

Pagina 1

40e jaargang
no. 5
mei 2014

U

T

S

B

A

E

K

E

R

Mei 2014 NB no. 5:Layout 1

Redactieadres:
Molenberg 1
6191 KL Beek-Lb.
Tel. 046 - 437 37 28
E-mail: nuutsbaeker@ziggo.nl
nuutsbaeker@gmail.com

Bezorgklachten:
Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

D

E

N

U

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:
Advertenties / druk:
Janssen Grafimedia
Burg. van Meeuwenstraat 12
6191 ND Beek-L
Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren
zie pagina 2

Lintjesregen in Beek..................

pag.

4

Blikvanger:
Wie is Jozef Bruls ....................

pag.

8

Spectaculair concert
Kon. Harmonie St. Caecilia in
Openluchttheater Valkenburg ....

pag.

13

Beek en Beeld ..........................

pag. 15/30

Column burgemeester:
Thuishaven ..............................

pag.

33

Markering wandelroutenetwerk
vernieuwd ................................

pag.

38

Mei 2014 NB no. 5:Layout 1

30-04-2014

11:42

INHOUD:

- Van de Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

- Nieuwe beheerders ’t Auwt Patronaat . . .

2

- Les in vallen op Basisschool Spaubeek . .

3

- Lintjesregen in Beek . . . . . . . . . . . . . .

4

- ProCultfestival 24 augustus 2014 . . . . .

7

- De Blikvanger: Wie is Jozef Bruls? . . . . .

8

- Op weg naar de Alpe d’HuZes
met team FM Beek (deel 4) . . . . . . . . . 11
- Spectaculair concert
Kon. Harmonie St. Caecilia in
Openluchttheater Valkenburg . . . . . . . . 13
- Beek in Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- Op 'n Benkske . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Brandweer Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- Boerebal en Garagesale zetten Genhout
weer op de kaart . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Beek Zingt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Leeuwenborgh@Work juridisch advies . . 23
- Busreis Carmelwijk 2014
naar Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Wie kent Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- 21e Heuvellandwandeltocht te Beek . . . . 26
- 30 Jaar geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- Koningsmarkt brengt € 744,99 op! . . . . 29
- Tribunes Plebes XXIV-IV MMXIV . . . . . . . 29
- Beek in Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pagina 2

Van de Redactie
In deze uitgave blikken we onder andere terug op
een geslaagde Koningsdag in Beek. De georganiseerde
activiteiten in dit verband mochten er weer zijn,
zoals te zien is in de rubriek ‘Beek in Beeld’.
Deze rubriek laat overigens ook duidelijk zien hoe de
werkzaamheden met betrekking tot de ontkluizing van
de ‘Keutelbeek’ gestaag vorderen en tevens hoe, eveneens in
verband met deze werkzaamheden, het straatbeeld in Beek hoofdzakelijk geel
kleurt door een veelheid aan borden.
Terwijl de agrariërs onder ons inmiddels snakken naar regen, hebben we tot
eind april slechts de ‘Lintjesregen’ kunnen waarnemen.
Hulde aan de gedecoreerden!
De ‘Blikvanger’ neemt ons deze keer mee naar een appelboomgaard die,
weliswaar kleinschalig, maar zeker een oogappel in zijn omgeving genoemd
kan worden.
Er worden weer muzikale activiteiten voor u aangekondigd,
zowel instrumentaal als vocaal.
In de gemeentelijke info leest u over een vrijwilligersorganisatie die
nadrukkelijk in de spotlight wordt gezet.
Verder ziet u ook hoe de procedure is om ook in het volgend jaar weer te
zorgen voor een nieuwe ‘Lintejesregen’ bij gelegenheid van de volgende
Koningsdag.
Let u bij vermelding van voorgenomen activiteiten goed op de deadline voor
inleveren van de kopij. Met name in vakantieperiodes kan dit wel eens tot
teleurstelling leiden.

- Vincentiusvereniging Beek . . . . . . . . . . 31
- Evenementenrooster . . . . . . . . . . . . . . 31

Veel leesplezier met deze editie.
Wiel Heijnen, eindredactie

Gemeente info:
- Jeugdraad naar Den Haag . . . . . . . . . . 32

Nieuwe beheerders ’t Auwt Patronaat

- Thuishaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
- Vrijwilligersorganisatie in de spotlight . . . 34
- Kent u iemand die een lintje verdient? . . 34
- Beweeg, beleef en ontmoet
in De Haamen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- Markering wandelroutenetwerk vernieuwd 38
- Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
in mei en juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- Aankomende straatveegrondes . . . . . . . 38

Per 1 juni 2014 zullen Hub, Els en Kevin Smeets het beheer overnemen
van ’t Auwt Patronaat aan de burg. Janssenstraat 45 in Beek.
Zij willen iedereen
uitnodigen om op
7 juni vanaf 20.00 uur
kennis met hen te
maken tijdens een
feestelijke kennismakingsavond.

- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . 39

De Nuutsbaeker in data

2

Inleveren kopij

Verschijningsdatum

18
15
24
21
19
23
21

15
13
21
19
16
21
18

mei 2014
juni 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

juni 2014
juli/augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014
januari 2015

Tijdens deze avond
zal een DJ gezellige
muziek ten gehore
brengen en zijn er
optredens van div.
artiesten.
Verder kunnen
verenigingen uit Beek
ook in de toekomst gebruik maken van de faciliteiten in ’t Auwt Patronaat.
Zou u hier meer informatie over willen krijgen kunt u contact opnemen met de
Fam. Smeets onder telefoonnummer 06 - 108 793 92.
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Les in vallen op Basisschool Spaubeek
Spaubeek, 8 april 2014.
Kinderen van Basisschool Spaubeek kregen
dinsdag 8 april op een wel heel bijzondere
manier les: de boeken en schriften mochten
even aan de kant, want het was tijd voor een
landelijk aangestuurde interventie van De
Gezonde School.
In de gymzaal gingen de kinderen enthousiast aan de slag, onder leiding van Yos
Lotens, een professionele valpedagoog.
Met grote ballen, dekens en een flink aantal
matten werden de basistechnieken geleerd
om veilig te kunnen vallen.

De leerkrachten ontvingen de uitgebreide lesmethode VALLEN IS OOK EEN SPORT namens
VeiligheidNL, zodat de oefeningen nog regelmatig
in de lessen herhaald en uitgebreid kunnen worden.
Vaker een blessure
Ieder kind valt wel eens, dat hoort er gewoon bij.
Maar uit onderzoek blijkt dat ze door een val steeds
vaker een blessure oplopen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat kinderen tegenwoordig te
weinig bewegen en vaker last hebben van overgewicht. Het goede nieuws is nu: veilig vallen, dat kun
je leren. De stichting VeiligheidNL ontwikkelde
samen met Yos Lotens het succesvolle lespakket
Vallen is ook een sport. Kinderen die deze methode
hebben gevolgd, blijken maar liefst 50% minder
kans te hebben op blessures zoals kneuzingen en
botbreuken. Ook zijn ze veel minder
bang om te vallen. Door het plezier in
bewegen dat de methode stimuleert,
is er ook een positief effect op het
onderling respect tussen de kinderen.
Breek je val, niet je botten

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)

DE BARBECUE SPECIALIST! KIJK OP DE WEBSITE
OF VRAAG NAAR ONZE BARBECUEFOLDER!

Een val is niet altijd te voorkomen,
letsel vaak wel.
Het gaat dus om valvaardigheid,
nieuwe reflexen om je val te breken,
zodat je er zonder blessures vanaf
kunt komen. Basisschool Spaubeek
vroeg de clinic aan via het programma Jeugdimpuls van het Centrum
Gezond Leven en behoort tot de 150
gelukkige scholen die naast de clinic
ook het gratis lespakket VALLEN IS
OOK EEN SPORT hebben gekregen.
De kinderen zijn het erover eens: de
oefeningen waren heel leuk en nuttig,
dus voor herhaling vatbaar!
De school gaat het lespakket dan
ook een plek binnen het reguliere onderwijs geven.
3
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Lintjesregen in Beek
Vrijdag 25 april jl. heeft burgemeester Ralf Krewinkel de Koninklijke onderscheidingen, oftewel “lintjes” persoonlijk uitgereikt in de gemeente Beek.
Dit jaar zijn 6 personen (4 mannen en 2 vrouwen) gedecoreerd. De lintjes
vormen een blijk van waardering voor mensen die zich op bijzondere wijze
hebben ingezet voor onze samenleving. Vaak zetten zij zich in alle bescheidenheid in, zonder eigenbelang. Eénmaal per jaar worden deze mensen in
het zonnetje gezet. Mensen met bijzondere verdiensten vormen immers
samen het cement van onze samenleving.
Leden in de Orde van Oranje Nassau:
• Mevrouw Marie Thérèse Henssen-Keulers
• Mevrouw Agnes Maria Hennekens-Pustjens
• De heer Willem Marie René Hennekens
• De heer Johannes Hubertus Maria Mullens
• De heer Hubert Pisters
Officier in de Orde van Oranje Nassau
(Ridder van de vierde graad in de Orde van Oranje Nassau)
• De heer prof. Dr. (Jacques) Jacobus Maria Johannes Cornelis Scheres

VERDIENSTEN GEDECOREERDEN
Mevrouw Marie Thérèse
Henssen-Keulers (Thea)

Decoranda is sinds 1963 een actief lid
en boegbeeld van Zijactief Genhout.
Zij is een hard werkende vrouw, die zich
voor de volle 100% inzet en waarop
men altijd kan bouwen en vertrouwen.
Decoranda is een belangrijk aanspreekpunt voor het bestuur en de leden.
Zij heeft vele initiatieven genomen, gecoördineerd en de vereniging vertegen-
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woordigd bij vele officiële gelegenheden. Verder geldt zij als sociaal gezicht
en belangrijk aanspreekpunt van de parochiegemeenschap te Genhout.
In de functie van koster is zij het visitekaartje van de parochie en vangt zij o.a.
bijzondere of onverwachte situaties op
bij afwezigheid van de pastoor.
Gastvrijheid en hulpvaardigheid staan
bij haar hoog in het vaandel en zieken
hebben bij haar inzet de aandacht,
zodat deze niet in een isolement geraken. Zij steekt graag de handen uit de
mouwen zodat alles in en rondom de
kerk vlekkeloos verloopt. Daarnaast is
zij een actief lid en vrijwilliger bij toneelvereniging “Ons genoegen” en Gemengd
Katholiek Zangkoor St. Hubertus.
Haar onaflatende en belangeloze inzet
roept enorm veel respect en bewondering op in de Beekse samenleving.
Door haar langdurige en onaflatende
inzet is decoranda van grote maatschappelijke en sociale waarde voor de
gemeenschap.

Mevrouw Agnes Maria
Hennekens – Pustjens (Agnes)
Decoranda heeft zich geruime tijd op
een bijzondere, maatschappelijk aansprekende wijze belangeloos verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

Sinds 1989 heeft decoranda zich in
hoge mate verdienstelijk gemaakt voor
de samenleving door vrijwilligerswerk
(uiteenlopende taken zoals bestuurder,
vakantiehoofd, vrijwilliger) te verrichten
voor de Zonnebloem.
Zij doet dit met groot enthousiasme
door o.a. bezoeken af te leggen, een
luisterend oor te bieden en bijstand te
leveren daar waar nodig. Zij geldt als
een vertrouwenspersoon, een verbinder,
die de gave heeft mensen uit hun isolement te halen.
Zij is een stimulerende en coördinerende
persoon bij de jaarlijkse organisatie van
evenementen en bijeenkomsten voor de
Zonnebloemgasten.
Vanaf 1997 is zij een gedreven en bekwaam voorzitter van de afdeling
Zonnebloem Neerbeek en zij geldt als
een drijvende kracht voor de overige bestuursleden. Zij heeft op bijzondere
wijze als bestuurder en vrijwilliger een
bijdrage geleverd aan de doelstellingen
van de Zonnebloem. Decoranda is een
mens met een groot hart, gekenmerkt
door een grote sociale bewogenheid en
betrokkenheid.
Vanaf haar toetreden tot de Zonnebloem
heeft decoranda zich als vrijwilliger
steeds op een nooit aflatende wijze geheel belangeloos ingezet voor het wel en
wee van langdurig lichamelijk zieke, gehandicapte en hulpbehoevende ouderen.
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De heer Willem Marie René
Hennekens (Willem)

De heer Johannes Hubertus Maria
Mullens (Hub)

Decorandus is sinds 1988 een actief lid
van de Lektoren- en avondwake groep
van de St. Callistuskerk te Neerbeek en
tevens mede-organisator van de jaarlijkse processie.
Als Lektor verzorgt hij mede de lezingen
en is hij altijd een grote steun voor de
directe familie en bekenden bij een
overlijden.
Daarnaast is hij sinds 1993 een bekwaam en gedreven secretaris van de
landelijke vereniging Zonnebloem Regio
de Maasgouw.
Hij is letterlijk multi-inzetbaar als vrijwilliger, lid van de vakantiestaf en als bestuurder van de Zonnebloem. Mede
door zijn onaflatende inzet en sociale
houding is de Zonnebloem een goed
functionerende vereniging die haar gestelde doelen behaald.
Tegelijkertijd is hij sinds 1998 een voortreffelijk secretaris van de ondernemersraad Bureau Jeugdzorg te Maastricht.
Als vakkundig secretaris is hij iemand
die veel gevoel heeft voor zijn sociale
omgeving. Hij vervult hierdoor een spilfunctie die hem op het lijf is geschreven.
Hij geniet het vertrouwen van het personeel en het bestuur.
Decorandus is een man die zijn kwaliteiten precies weet in te zetten voor de sociale samenleving.
Door zijn langdurige en onaflatende
inzet is decorandus van grote maatschappelijke en sociale waarde voor de
gemeenschap.

Decorandus heeft zich geruime tijd op
een bijzondere, maatschappelijk aansprekende wijze belangeloos verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.
Vanaf 1993 is decorandus de vrijwillige
cameraman waarop nooit tevergeefs
een beroep wordt gedaan door de gemeenschap.
Zijn inzet en kunde zijn enorm en er is
haast geen culturele gelegenheid of activiteit in Beek die hij niet heeft vastgelegd op beeld ten behoeve van de geschiedenis en het nageslacht in Beek.
De beelden zijn van bijzondere culturele
waarde voor de gemeenschap.
Tegelijkertijd is decorandus sinds 1993
een bevlogen en bekwaam cameraman
bij Streekomroep Start.
Hij maakte als vrijwilliger reeds duizenden opnames van alle belangrijke activiteiten en gebeurtenissen in de samenleving.
Vele van deze opnames maakten wekelijks onderdeel uit van de nieuws- en actualiteitenuitzendingen van de omroep.
Decorandus staat altijd voor de vrijwillige omroep klaar en van zijn deskundigheid wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Voornoemde inzet is van grote waarde
voor het voortbestaan van Streekomroep Start.
Zijn getoonde gemeenschapszin en
langdurige inzet zijn van bijzondere
waarde voor de gehele gemeenschap.

De heer Hubert Pisters (Hub)
Decorandus was sinds 1969 gedurende
26 jaar een zeer actief bestuurslid van
V.V. Caesar. Hij heeft zijn taken waaronder die van wedstrijdsecretaris met
verve volbracht. De coördinerende vermogens van decorandus zorgden er
voor dat alles op rolletjes liep binnen de
vereniging.
Daarbij stak hij geregeld persoonlijk de
handen uit de mouwen, als het ging om
terreinen en de gebouwen.
Sinds 1995 zet hij zich met de volle
100% in voor de bewoners van St. Franciscus en verzorgde hij graag ‘het tafeltje dekje’’. Door zijn plichtsgetrouwe en
persoonlijke inzet heeft hij voorzien in
een belangrijke sociale functie en heeft
hij mede voorkomen dat mensen in een
sociaal isolement zouden geraken.
Na 2005 bleef hij de warme maaltijden
verzorgen voor mensen in St. Franciscus.
Hij was van 2003 tot en met 2013 een
gepassioneerd bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen in Beek en
nog immer een gepassioneerd vrijwilliger. Door zijn daadkracht als bestuurslid
en vrijwilliger weet hij ouderen te betrekken bij activiteiten. Op deze wijze heeft
hij bijgedragen aan het bewegen en sociale leven van senioren.
Hij is iemand die bij zijn activiteiten als
vrijwilliger voortvarend te werk gaat en
altijd bereid is de handen uit de mouwen
te steken voor de medemens.
Decorandus bekleedt door zijn onaflatende inzet en bijzonder sociale bewogenheid een maatschappelijke positie
die nagenoeg onvervangbaar is voor de
ouderen in de Beekse gemeenschap.

5
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Autorijschool Thijs Jacobs
14 juni 2014 houden wij onze jaarlijkse open dag!

Van 09.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom in ons theorielokaal,
gelegen aan de Middelweg 25L, 6191 NC Beek.
Iedere bezoeker die minimaal 16,5 jaar is en nog geen Rijbewijs B heeft,
mag die dag zelf achter het stuur plaatsnemen en 45 minuten geheel gratis
met een van onze instructeurs gaan rijden.
Tijdens jouw eerste 45 minuten gratis rijles kunnen jouw ouders genieten
van een lekker kopje koffie en een stuk vlaai.
Besluit je om na deze gratis rit een rijopleiding te volgen bij Autorijschool Thijs Jacobs,
dan kun je rekenen op een mooie korting op jouw lespakket.
Hier vertellen wij je op de open dag natuurlijk graag alles over.

10e aanmelding tijdens onze open dag kans op
10% extra korting op jouw lespakket, e.e.a. i.v.m. ons 10-jarig jubileum.
Verder maakt iedere

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden via thijsjacobs@kpnplanet.nl en een tijdstip
vastleggen om je gratis ritje te gaan rijden.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? We zijn te bereiken via de mail op
thijsjacobs@kpnplanet.nl of telefoonnummer 06-12 71 72 81

Al bijna 10 jaar de goedkoopste rijschool in uw regio.

6

OPEN DAG

Mei 2014 NB no. 5:Layout 1

30-04-2014

11:43

De heer prof. dr. Jacobus Maria
Johannes Cornelis Scheres (Jacques)
Decorandus heeft sinds 1990 een actieve centrale rol gespeeld in het realiseren
en uitbreiden van het grensoverschrijdende zorgbeleid in de Euregio.
Zijn initiatieven dienen als voorbeeld op

Pagina 7

het terrein van grensoverschrijdende
zorg in Europa. Met veel engagement,
inzet, kennis en deskundigheid heeft hij
de aanpak en uitvoering van de grensoverschrijdende zorg door de ziekenhuizen, verzekeraars en openbare gezondheidsdiensten in talrijke voordrachten
voor regionaal, Euregionaal en nationaal
publiek uitgedragen. Voorts heeft hij er
voor gezorgd dat de patiënt actief betrokken wordt bij het ontwikkelen van goede
en veilige grensoverschrijdende zorg.
Daarnaast vervult hij sinds 2004 een prominente rol op het gebied van de coördinatie en gezamenlijke bestrijding van infectieziektes in Europa. Hij heeft een zeer
belangrijke rol gehad in de bevordering
van een effectief gemeenschappelijk infectieziektenbeleid in de EU.
Verder is decorandus sinds 1995 de
grote stimulator en inspirator van onderzoek naar ziektebeelden in relatie tot
een verstandelijke beperking. Hij heeft
binnen voorgaand kader aan de wieg
gestaan van de oprichting van het
Gouverneur Kremers Centrum. Als lid
van de Raad van Toezicht zet u zich met
name in voor de versterking van het internationale onderzoek- en zorgnetwerk
van dit centrum.

Eveneens is door de inzet en kunde van
decorandus sinds 1995 de Nationale
stichting Gaude Mater Polonia in staat
geweest honderden transporten met
hulpgoederen te verzorgen naar Polen.
Daarbij zijn vele zusterverbanden tussen
Nederlandse en Poolse gemeenten tot
stand gebracht en zijn weeshuizen gesteund. Op persoonlijk aandringen van
decorandus is in Polen de strijd met huiselijk geweld aangegaan, zijn blijf van
mijn lijf huizen opgericht en in stand gehouden en is een samenwerking op medisch wetenschappelijk gebied tot stand
gekomen. Hij is een unieke betrokken
Europeaan met visie en hij weet dit op
enthousiaste en intensieve wijze over te
brengen op andere partners in het
Europese netwerk. Zijn langdurige onaflatende inzet is o.a. van onmisbare
waarde geweest voor het realiseren van
de grensoverschrijdende gezondheidszorg in Europa en de Regio ten behoeve
van de brede patiëntenzorg.
Daarnaast zet hij zijn kennis en kunde in
voor minder bedeelden in Europa c.q.
bestrijding van infectieziekten in Europa.
Kortom, Hij is een pionier, een uniek en
vrijwel onvervangbaar vrijwilliger voor de
Europese (medische) regio en daar buiten.

ProCultfestival 24 augustus 2014
Burgemeester Janssen maakt
vrienden

met het straattheaterfestival georganiseerd worden.

Zondag 24 augustus organiseert de
Culturele Werkgroep Beek voor de
zesde keer het ProCultfestival.
Het festival vindt dit jaar niet alleen
Achter de Kerk plaats maar ook in de
Burgemeester Janssensstraat. Naast het
bekende straattheater kunnen de bezoekers vanaf 13.00 uur kennis maken met
kunst, muziek, dans, proza en fotografie.

Na 'De Jong' is Jansen de meest voorkomende achternaam in Nederland.
Volgens de laatste gegevens wonen in
Nederland ruim 73.000 personen met
de naam Jansen, waarvan 54 in Beek.
Daarnaast zijn er nog 54.000 personen
met de achternaam Janssen (in Beek
266 Janssen's). Tenslotte wonen er nog
ongeveer 4.000 personen met de achternaam Janssens/Jansens in ons land.
De Culturele Werkgroep Beek wil de bezoekers van het ProCultfestival kennis
laten maken met een aantal Beekenaren
met de achternaam Jans(s)en. Van de
ruim 300 personen met de achternaam
Jans(s)en in onze gemeente, zal de
werkgroep een aantal uitnodigen voor
een fotosessie. Deze foto's zullen tijdens het ProCultfestival, zondag 24 augustus, op posterformaat gepresenteerd
worden.

Families Jans(s)en uit Beek
Vier jaar geleden organiseerde de CWB
voor het eerst een themafestival rondom
Burgemeester Janssen. Het thema was
toen "Burgemeester Janssen bekent
kleur". Op straat en op binnenplaatsen
konden de bezoekers genieten van
kunst en muziek. Het was een groot
succes en op verzoek van diverse personen en instanties organiseert de CWB
een tweede uitgave.
Het thema dit jaar is "Burgemeester
Janssen maakt vrienden' en zal samen

Leden van CWB zullen personen met de
naam Jans(s)en benaderen, maar als u

Pieter Leonard Janssen, burgemeester van
Beek van 1915-1933
een Jans(s)en uit Beek kent die wil meewerken aan deze fotoserie, laat ons dat
even weten.
Het volledige programma van het
ProCultfestival zal in een van de volgende Nuutsbaekers bekend worden gemaakt, maar reserveer al vast in uw
agenda: zondag 24 augustus
ProCultfestival!
Paul Mennens

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
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De Blikvanger: Wie

Er bestaan mensen die hun ziel en zaligheid in liefdadigheidswerk leggen.
Meestal zijn deze mensen bekend,
maar af en toe vliegt er wel eens eentje
onder de radar door.
Zo iemand is Jozef Bruls.
Wie is Jozef Bruls?
Een man met de respectabele leeftijd van 82 jaar, die elke
dag, al zeven jaar lang, een appelgaard onderhoudt.
Als u naar zijn foto kijkt, zult u misschien denken:
Die man heb ik vaker gezien.
Inderdaad, als je hem eenmaal hebt gezien, vergeet je hem
niet zo snel.

Als u de Putbroekerweg, richting Genhout, op
fietst/loopt/rijdt, ligt aan de rechterkant, tegenover het kerkhof, een natuurgebied van ongeveer een hectare. Op dat
stukje grond staan zo’n 600 fruitboompjes.
Een stukje niemandsland, maar ook weer een stukje ieders
land.
Jozef Bruls heeft dit stuk land als het ware geadopteerd.
Als u nu een kijkje gaat nemen zult u verbaasd staan hoe
mooi de appelgaard erbij ligt. Het lijkt alsof een team hoveniers aan de slag is geweest, maar Jozef heeft al het werk in
zijn eentje verricht.
Elke dag is hij er te vinden. De boompjes, die aan hun lot werden overgelaten, heeft hij liefdevol gesnoeid, het onkruid verwijderd. Hij sleept met gerooide bomen die hij verzameld aan
de rand van de gaard, zodat vogels en kleine dieren hierin
nesten kunnen bouwen en zich kunnen verschuilen.
Hij plant druiven, bakert kleine walnootboompjes af.
Maakt vogelhuisjes en hangt deze op. Hij kent elke boom,
elke plant, elke vogel en waarschijnlijk ook elke wandelaar,
met of zonder hond.
Hij gebruikt gereedschap dat
hijzelf heeft gekocht, neemt
zijn koffie en zijn boterhammen mee, en geniet dagelijks
van zijn hobby.
Waarom doet iemand dit?
Wat bezielt een man, zoals
Jozef Bruls, door weer en
wind de Putbroekerweg op te
gaan?
Ik heb een heerlijk gesprek
met hem en zijn vrouw gehad.
Hij deed me ontzettend aan
mijn overleden vader denken
en dan ben ik meteen verkocht.
Een geweldige man. Lekker
eigenwijs, gepassioneerd, verknocht aan alles wat met de

8
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is Jozef Bruls?
natuur te maken heeft, maar ook een zeer bescheiden man.
Toch heeft hij zo zijn eigen redenen om zich elke dag af te
beulen voor…, tja voor wat?

Voor de voorbijgangers met wie hij graag een praatje maakt
en met veel enthousiasme over zijn passie vertelt? Voor de
wandelaars, die te allen tijde een smakelijk appeltje kunnen
krijgen? Voor de konijntjes of de vogeltjes?
Ja!
Voor al die dingen, maar
vooral voor zichzelf.
Hij heeft in zijn leven een
aantal flinke persoonlijke
tegenslagen gehad en de
appelgaard is zijn manier
om dit alles te verwerken.
Dit is voor hem pure ontspanning.
Zijn opmerking:
“Dit is een stuk goedkoper en therapeutischer
dan een psychiater”,
vond ik dan ook briljant.
Bovendien heeft hij groot
gelijk. En zoals in de
reclame wordt gezegd:
“Dat zouden meer
mensen moeten doen!”

Door zijn aandacht aan dat kleine stukje natuur te geven, blijft
hij fit, verdwijnen de spanningen in zijn geest en is hij ’s
avonds zo doodmoe, dat hij kan slapen.
Ik heb respect voor deze man en kan niet anders zeggen dan:
Jozef, chapeau.
De prachtige foto’s van zowel Jozef als de appelgaard zijn
gemaakt door fotograaf Jozef Schuijren, die regelmatig de
Putbroekerweg op loopt om mooie foto’s te maken. Het was
ook deze kunstige fotograaf die me attendeerde op die bijzondere man, Jozef Bruls.
Voor de nieuwsgierigen, hier is de website en de FB site van
de fotograaf.
http://schuijrendesign.wix.com/schuijrendesign
https://www.facebook.com/SchuijrenDesign
Dit artikel is een eerbetoon aan twee grote natuurliefhebbers.
De een met de zeis en de schop en de ander met zijn camera.
Zoals Louis Armstrong ooit zong:
I see trees of green, red roses too
I see em bloom, for me and for you
And I think to myself, what a wonderful world.
Inderdaad, Jozef en Jozef, maken onze wereld een stukje
mooier.
Christy
9
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• Specialist voor uw kunstgebit
• Alle tandzorg specialiteiten onder één dak
• Esthetische tandzorg & bleken
• Advies omtrent implantaten en tandprothesen
• Specialist op gebied van kronen, implantaten
en bruggen

Pijnlijke tanden?
Tanden Bleken?

Uw tanden,
onze zorg!
Neem contact op voor het maken
van een afspraak met een van
onze specialisten en ervaar hoe
wij mooie tanden mogelijk
maken voor iedereen.

Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënisten

Tandprothetische praktijk Houben | Instelling voor Mondzorg

Beek | Van Sonsbeecklaan 3a
Sittard | Zorgboulevard | Orbis Medisch Centrum |
Maastricht | Prof. Pieter Willemstraat 21-23

Tandprothetici
Tandtechnici

☎ 088 500 21 00
Kijk voor meer informatie op www.mondzorg.com

Mooie tanden voor iedereen
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Op weg naar de Alpe d’HuZes met team FM Beek (deel 4)
In de Februari editie van de Nuutsbaeker hebben we een algemene introductie gegeven over Team FM en hun deelname
aan Alpe d’Huzes om daarmee zoveel mogelijk geld op te
halen voor KWF Kankerbestrijding. KWF kankerbestrijding
ondersteunt onderzoeksprojecten naar kanker, met als doel
ooit van kanker draaglijke ziekte te maken.
Het eerste grote evenement dat Team FM hiervoor heeft georganiseerd was het Glazen Huis tijdens de Paasveemarkt, daarover hebben we in de editie van Maart geschreven. Dat was
een groot succes, waarvoor dank aan de hele Beeker gemeenschap! Inmiddels hebt u de heren van Team FM ook al
kunnen terugvinden op een speciale “Team FM” kalender,
waarop de heren bekende wielerfoto’s uit het verleden nabootsen, voor elke maand een andere.
Maar daarmee zijn we er nog niet. In deze editie van De
Nuutsbaeker willen we u informeren over het tweede grote
evenement dat Team FM gaat organiseren:
een Benefietfestival in de Mondial op zondag 18 mei
vanaf 14.00 uur.
Tijdens dit benefietgala zullen diverse artiesten optreden met

lokale en regionale faam. De presentatie is in handen van o.a.
René Nijsten. We kunnen best spreken van een veelzijdig programma. Wat dacht u van Bestèl ôs mèr (coverband Rowwen
Heze), Patrick Muijtens (de zingende schilder), Trio Paradise
(voor elk wat wils), De Schaamschotten (smartlappen in een
eigen jasje) en niemand minder dan Big Benny (geen intro
nodig).
Dat belooft sowieso al een top middag!
Het is een middag om niet alleen stilletjes
naar een podium te kijken.
Dwars door dit artiestenprogramma heen zal
het publiek ook worden bezig gehouden en
vermaakt met interactieve elementen.
Ook de kinderen zullen uiteraard niet worden
vergeten. En dit benefietfestival zal eveneens
worden aangegrepen voor een ware presentatie van de Team FM ploeg, met de officiële
Alpe d’HuZes kleding.
Tot slot is er nog een marktje van sponsoren
die leuke aanbiedingen hebben.
Kortom, alle reden voor een mooie lente
feestje voor een nog mooier doel dat u niet
mag missen.
Team FM ziet u dus graag komen en nodigt u
van harte uit om op onderstaande voorverkoopadressen een kaartje te kopen voor
€ 10,- per persoon. En u weet het inmiddels,
elke euro kan ertoe bijdragen dat we ooit
anders tegen kanker aan gaan kijken

Dus tot 18 mei!
Voorverkoop adressen:
- Sportshop Kicks
- Sjeunkes Kinderschoenen Beek
- Café de Veldwachter
- Kantine v.v. Caesar

Team FM Beek Alpe D'huzes
11
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GROTE
VERBOUWINGSOPRUIMING
BIJ HEUNEN OPTICIENS BEEK

Kortingen tot wel 90% op
zonnebrillen, monturen
en kinderbrillen!
Kom snel de keuze
is groot!!
De opruiming duurt tot 31 mei a.s.
Niet geldig icm andere aanbiedingen.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

12
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Spectaculair concert Kon. Harmonie
St. Caecilia in Openluchttheater Valkenburg

De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek uitgebreid met muzikanten uit de Westelijke Mijnstreek
en het Heuvelland en de mannenkoren Sweikhuizen,
Mignon Geleen en DSM-Sabic treden gezamenlijk op
tijdens een spectaculair concert in het
Openluchttheater Valkenburg Plenkerstraat 51a.

Zo’n 250 muzikanten en zangers bevolken op zaterdag 31 mei
het sprookjesachtige podium van het openluchttheater om er
een feestelijk en gevarieerd programma te presenteren vol muzikale verrassingen.
Dirigent Ben Essers van de Kon. Harmonie St. Caecilia heeft
de muzikale leiding van dit concert, dat de titel Muzikale
Ontmoeting heeft meegekregen en film- en musicalmuziek
combineert met Zuid-Europese en gospel klanken.
Zo weerklinken de Hymn to the Red October uit de film Hunt
for Red October en The Mansions of the Lord uit de film We
were soldiers, Somewhere uit West Side Story, Theme from
Zorro, Spanish Festival, Sounds from Italy, Moment from
Morricone en Pi Scheffers Gospel Rhapsody samen met de
koren.
Daarnaast speelt het Harmonieorkest o.a. Saga Candida,
Charles Champlin en La Caracola.
Dit optreden kenmerkt zich niet alleen door de geweldige ambiance waarin dit plaats vindt, maar ook in de uitgevoerde muzikale werken en zeker de bijzondere samenwerking tussen de
deelnemende verenigingen.
Al met al belooft het een mooie muzikale avond te worden in
een sfeervol openluchttheater in Valkenburg, een avond die
bewijst dat muziek mensen bij elkaar brengt zelfs over de
grens van de gemeente heen.
Aanvang 20.30 uur.
Kaarten à € 12.50 verkrijgbaar bij Electro Lemmens Burg.
Janssenstr en bij Schoenmode Hoedemakers Markt in Beek
en via www.openluchttheater-valkenburg.nl
Voor de muziekliefhebber een avond om niet te missen.

PS: bij e.v.t. afgelasting vanwege het weer wordt uitgeweken
naar 8 juni
13
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Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

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

LUNCHKAART op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
DINER op dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur.
Op ZONDAG geopend van 12.30 tot 21.00 uur (Lunchkaart tot 17.00 uur)

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

Als allereerste:
Mijn oprechte excuses aan het apothekerspersoneel.
Schijnbaar is mijn opmerking van ’t benkske in maart:
Het apothekerspersoneel is nl. ook niet meer wat het vroeger
was, in het verkeerde keelgat geschoten.
Ik kreeg een reprimande van een sympathieke kennis. Ik laat
bij deze dan ook het woordje apothekers weg. De rest van
de zin blijft hetzelfde!
(wel frappant dat mijn dochter ineens een apart briefje bij
haar medicijnen kreeg, waarin tekst en uitleg stond over het
tarief eerste uitgifte van een geneesmiddel…)
Mooi, nu dat de wereld uit is, starten we het benkske op.
Af en toe loop ik een week te broeden over het onderwerp
dat ik wil aansnijden. Mag ik kritisch zijn, kwets ik soms
personen, is mijn visie niet te eenzijdig? Meestal wel, maar

deze keer blijf ik mild.
Ik zou natuurlijk kunnen zeuren over de toegankelijkheid van
Beek! Deze scoort tenslotte een dikke 10 als het aankomt op
de Irrifactor, want je komt Beek niet in en je komt Beek niet
uit.
Oké, er zijn meer wegen die naar Rome, of in dit geval Beek,
leiden, en met een beetje creativiteit kom je een heel eind,
maar…, pff, ooit in de spits gestaan bij het Lampenpaleis?
Maar nee, daar wil ik het niet over hebben.
De Keutelbeek! Telkens als ik deze naam hoor, begin ik
spontaan te zingen:
Ut waor op zoondagmörrege, de deur stoont op unne kier.
Dao kaom get aongedreve, al op een gries pepier.
En ut waor unne keutel, en ut waor unne keutel…
Geweldig onderwerp om over te schrijven, maar ook bij dit
onderwerp trek ik mijn keutel in.
Ik zou ook onze blauwe vrienden een flinke sneer kunnen
geven. Omdat ze op een zaterdag de accordeonist, die bij
Linders zijn deuntjes speelt en niemand lastig valt, op een
niet sympathieke wijze “verwijderden”.
Ik stond erbij en keek er naar en dacht: shame on you!
Maar ook over deze geweldige stunt wil ik het niet hebben.
Dan zou ik diezelfde blauwe vrienden kunnen vragen waarom
ze geen actie ondernemen als er twee (en nu zal ik me zeer

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

De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service

• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een afspraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding
voor sportverenigingen?

16

Goedgekeurde pasfoto’s

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl

4 veur de pas en

Voor meer informatie:

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

4 veur de sjpas

Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:
Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek
: Kuijs Fysiotherapie

C K S H UYS B E
A
AK & KAD O..
EK
EMTABTABAKSPECIAALZAAK
.
G
PASFOTO SERVICE

BURG. JANSSENSTRAAT 5 - BEEK - 046 - 428 00 50
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voorzichtig uitdrukken) jongens van buitenlandse afkomst,
winkelende mensen bij de Plus lastigvallen. Knulletjes die met
hun grote bek menen dat ze leuk zijn, maar meteen in de
verdediging gaan als je er iets van zegt. Want dan worden ze
gediscrimineerd.
Nee, ik begeef me niet op het gladde ijs, genaamd
discriminatie.
Ik zou ook de jongens, die zich kapot fietsten in het glazen
huis voor Alp d’huez, kunnen vertellen dat ze nooit meer
kleine meisjes geld moeten laten inzamelen. Meisjes die, als
je de deur openmaakt, niets zeggen, en je alleen maar een
folder in je hand drukken. Als je dan vriendelijk vraagt wat je
voor ze kan doen, krijg je als antwoord: “Ik moet geld
hebben.”
Je kijkt rond of je een volwassen begeleider ziet, of het meisje
een beurs, tas of collectebus bij zich heeft. Helaas, er staat
alleen een klein meisje voor je deur. Dan zou ik kunnen
zeggen, niet meer doen jongens, want dit werkt averechts,
maar ook hier maak ik geen woord aan vuil.
Ik zou een heel stuk kunnen schrijven over de betrokkenheid
van onze burgervader over MAA. Hij doet zo zijn best en dat
waardeer ik enorm.
Of over Jos Keulen, oprichter van de Facebookpagina: De
bès van Baek es…
Deze pagina is gewoon briljant.

Maar ook hier kom ik niet verder dan:
goed gedaan, jochies!
Nee, ik wil dit benkske eigenlijk wijden aan de inwoners van
Spaubeek, Geverik en Kelmond.
In alle andere kernen, Beek, Neerbeek en Genhout, wonen
redactieleden van De Nuutsbaeker. Zij melden mij leuke,
grappige en vervelende dingen en daar doe ik mijn voordeel
mee.
Nu krijg ik de laatste tijd steeds vaker opmerkingen in de
trant van:
‘Je schrijft nooit iets over Spaubeek, Geverik of Kelmond.’
Lieve mensen, geef me dan iets om over te schrijven.
Jullie horen allemaal bij Beek en ’t benkske is voor iedereen.
Zijn er dingen die mijn aandacht verdienen?
Zijn er dingen die absoluut geschikt zijn voor ’t benkske?
Geef dan een brul en ik luister.
Ik bijt echt niet.

Rest me de zin voor juni,
met de Keutelbeek in mijn achterhoofd.

Wanneer je tot je nek in de stront zit,
laat dan vooral je hoofd niet zakken!

Beautycare ‘Marlie’

THE READ SHOP

k!
Makkelijk & leu

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

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

schoonheidsspecialiste
-

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
ELIAS
Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN

Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

www.klinkerswinkels.nl

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur
17
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG POST BEEK
Brandweer Beek kent een gecombineerde personeelsbezetting. Van maandag t/m vrijdag (07:00 - 18:00 uur) is er
een beroepsbezetting. In de avonduren, weekends en feestdagen wordt de brandweerzorg verzorgd door vrijwilligers.
De brandweer is betrokken bij alle facetten van brandveiligheid. We blussen niet alleen branden. We proberen ook
brandgevaarlijke situaties te voorkomen door het geven van
voorlichting en advies. Daarnaast staan we ook in vele andere
situaties voor u klaar. Bijvoorbeeld bij overstromingen of verkeersongevallen.
E.e.a. is geregeld in de Brandweerwet.
Volgens de Brandweerwet heeft de brandweer tot taak het:
- Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, beperken
van brandgevaar.
- Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al
hetgeen daarmee verband houdt. - Beperken en bestrijden
van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders
dan bij brand.
- Beperken en bestrijden van rampen.
Meer info m.b.t de brandweer kunt u vinden:
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg

VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER
De brandweer is regelmatig op zoek naar vrijwilligers en
organiseert 4x per jaar een informatiedag.
Voor 2014 is dit op zaterdag 12 juli, 04 oktober en
06 december tussen 10:00 en 12:00 uur op de kazerne.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
brandweer.
Telefoon 06-50281061.

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

Deze maand: KLUSSEN MET HITTE:
Solderen en lassen:
- Gebruikt u een gasfles? Houd deze dan altijd rechtop.
Anders kan er gas ontsnappen wat een steekvlam kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat geen brandbaar materiaal in de omgeving
van de werkplek ligt.
- Gebruik een hittebestendige ondergrond.
- Draai de afsluiter altijd dicht als u het apparaat even niet
gebruikt.
Verf afbranden:
- Gebruik liever een elektrische verf föhn dan een gasbrander. Een gasvlam is erg heet, waardoor los gekrabde verfbladders snel vlam vatten. Dit kan brand veroorzaken.
- Werkt u met een gasbrander? Houd dan water en een
natte doek bij de hand om smeulende plekken direct te
doven.
- Gaat u binnenshuis verf afbranden? Ventileer goed en
maak het vertrek zo leeg mogelijk. Ga met een verfbrander
geen wanden of plafonds met schrootjes te lijf. Pas op
voor eventuele isolatie die in de wand is verwerkt. Kieren,
spleten en hout zorgen voor zeer brandgevaarlijke situaties.
Dakdekken:
- Bij dakdekken is een gasbrander onmisbaar. Verwarm de
bitumen laag niet meer dan strikt noodzakelijk: het teerachtige materiaal moet zacht worden, maar mag beslist
niet borrelen.
- Trek altijd een zware kwaliteit rubberen of latex werkhandschoen aan. Gloeiende teerspetters kunnen ernstige
brandwonden veroorzaken.
- Raadpleeg bij twijfel een specialist.

even de weg
kwijt?

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
19
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Boerebal en Garagesale zetten Genhout weer op
Het tweede weekend in april bracht veel bezoekers naar Genhout. Op zaterdagavond stond voor de eerste keer het Boerebal op het programma en op
zondag werden diverse oude spulletjes aan de man en vrouw gebracht tijdens
de eerste Garagesale. Een kort verslag van beide activiteiten.
Boerebloaskapel en Dirgellander
Al wekenlang werd er op Facebook reclame gemaakt voor een nieuw evenement in Genhout dat werd georganiseerd door de bekende Limburgse
Boerebloaskapel. Die is met name be-

kend om haar jaarlijks terugkerende
BoereBloasFestijn in september.
Dit evenement trekt jaarlijks vele honderden liefhebbers van blaasmuziek. En
zoals woordvoerder Ruud van Didden
verwoordde wilde de Boerebloaskapel
dit jaar gasten uit de gemeente Beek en

Stein trakteren op een wat langer concert dan gebruikelijk is.
Daarom wilde de Boerebloaskapel nu
eens een concert van 2 uurtjes geven.
Als opening van de gezellige avond werden de vrienden uit Stein, de Dirgellander Muzikanten, gevraagd hun beste
tonen ten gehore te brengen. Je kunt
wel horen dat deze muziekvrienden al
50 jaar bestaan dit jaar.
Veel muziekfans uit Stein en omstreken
waren dan ook afgereisd naar Genhout
om te genieten van mooie blaasmuziek.

Back2Balance
Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage
voordeuren

garagedeuren

horren

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
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EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99
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p de kaart Veel bezoekers voor beide activiteiten

Ook de onthulling van het recept van de
Boerebal zag het daglicht.
Van wie kwam dit recept af? Van de
vrouw op de foto? En kwam het recept
dan ook nog uit Klein of Groot Genhout?
We zullen het nooit te weten komen.
Het recept bleef gelukkig niet geheim,
dus u kunt zelf aan de slag. Een muzikale en smaakvolle avond ging ten einde
en dat belooft veel goeds voor het
BoereBloasFestijn in september.
Garagesale

Voetjes van de vloer

Het geheim van de Boerebal

Na 2 uurtjes was het de eer aan de
Boereblaoskapel om de Genhoutse
gemeenschap te verblijden met snelle polka’s en
Tsjechische blaasmuziek.
Maar niet alleen gasten uit
Genhout waren hier getuige van, ook liefhebbers uit
Beek, Schimmert en zelfs
kastelein Huub uit Puth,
waar de BoereBloas-Kapel
oefent, was van de partij.
De voetjes gingen regelmatig van de vloer en er
werd uit volle borst meegezongen met het lijflied
van de BoereBloasKapel.

Maar niet alleen de muziek stond centraal deze avond.

De dag erna stalden een 75 gezinnen uit
Genhout hun beste waren uit op oprit,
garage en tuin.
Voor de eerste keer werd dit fenomeen
in Genhout georganiseerd en dat door
het Dames comité van Fanfare St.
Antonius. De opkomst was goed te noemen wat tot tevreden gezichten
bij de 75 deelnemers leidde.
Zolders, kelders en berghokken
werden leeg gehaald en ontdaan van overbodige kleding,
antieke spullen, boeken en andere tierlantijntjes.
Op vele plaatsen werd flink
handel gedreven en de broek
waarvoor € 3,- werd gevraagd
en waarvoor € 2,- werd geboden, wisselden voor het schappelijke prijsje van € 2,50 van
eigenaar.
Peter Janssen

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

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

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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Beek Zingt
Zingen ontspant en maakt gelukkig.
Maar toch zingen we eigenlijk te weinig.
In Vlaanderen hebben zij daar iets op
gevonden. Vlaanderen Zingt is het populairste volksevenement van het land.
Een groot meezingfeest voor jong en
oud. Iedereen zingt mee met populaire
liedjes, waarvan wij de wijsjes allemaal
kennen en de tekst wellicht ook. Om
echt iedereen het zingen gemakkelijk te
maken worden er ter plekke krantjes uitgedeeld met teksten. Van Beatles en
Abba tot Marco Borsato. Van stad naar
stad trekt de Vlaanderen Zingt karavaan
de hele zomer lang (zie: www.vlaanderenzingt.be) en dat gaan we nu ook in
Beek doen.

PROGRAMMA

het grote meezingen van start. Er mag
tijdens het meezingen ook gedanst
worden! Einde omstreeks 24.00 uur.
ORGANISATIE
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert Beek Zingt in het kader van het
125-jarig bestaan.
Zij doen dat met de professionele cast
van de organisatie Vlaanderen Zingt.
Voor meer info:
www.beekerliedertafel.nl

Beek Zingt vindt plaats op

zaterdag 28 juni 2014
op het nieuwe plein Achter de Beek.
Het programma begint om 20.00 uur
met de live band van Wim Leys.
Na de opwarming gaat om 21.15 uur

Leeuwenborgh@Work juridisch advies
De studenten van de MBO opleiding
Juridisch van het ROC Leeuwenborgh
zijn op 25 maart 2014 een juridisch advies kantoor gestart. Het advies kantoor,
Leeuwenborgh@Work, wordt door studenten georganiseerd en onderhouden.
Dit kantoor is een uniek leerwerkbedrijf

opgezet door ROC Leeuwenborg. Bij
het advieskantoor kunt u terecht met
alle juridische vragen waar u hulp bij
nodig heeft zoals formulieren invullen,
bezwaar- en beroepschriften maken,
burenruzies of conflicten over bijvoorbeeld erfdienstbaarheid, huurachterstand, alimentatie enz.

In het leerwerkbedrijf wil ROC Leeuwenborgh theorie én praktijk samenbrengen
en aanbieden aan haar studenten.
Tijdens de praktisch uitvoering van het
leerwerkbedrijf kunnen de studenten
hun kennis toepassen in de praktijk.
Zo worden ze klaar gestoomd voor de
stages tijdens hun verdere opleiding en
het bedrijfsleven.
Uiteraard worden ze begeleid door
professionele docenten van het
ROC Leeuwenborgh, die een universitaire juridisch achtergrond
hebben.
Elke dinsdag & woensdagochtend
kunt u terecht voor gratis juridisch
advies op twee locaties. In Beek is
dat het kantoor van MFC de
Molenberg aan de Molenstraat
158 6191 KR en in Geleen bij wijkcentrum Lindenheuvel aan de
Hyacintenlaan 33 6163 BH.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op dinsdag- en woensdagochtend, met uitzondering van
schoolvakanties.
Voor Beek belt u via 046-8503995
en in Geleen via 046-8503993 of
natuurlijk via e-mail
law@leeuwnet.nl
23
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Busreis Carmelwijk 2014 naar Düsseldorf
Ook dit jaar organiseert Wijkraad “De Carmel” weer een dagtocht en wel op zaterdag
5 juli a.s. De busreis zal ons dit jaar naar de stad Düsseldorf in Duitsland brengen.
Vanuit Beek rijden we richting Grevenboich, waar we een kop koffie met gebak gaan nuttigen
in Kloster Langwaden. Vervolgens gaan we door naar Düsseldorf waar we uitstappen om
tijdens een boottocht, gedurende 60 minuten, een indruk te krijgen van Düsseldorf.
Hierna heeft u ruimschoots vrije tijd om deze prachtige stad te bezichtigen. Düsseldorf is rijk
aan vele terrassen, winkels en cultuur.
Deze verzorgde busreis is incl. luxe touringcar rit, koffie met vla/gebak op de heenreis, boottocht op de Rijn en op de terugreis een diner in Vaals.
We vertrekken op zaterdag 5 juli a.s. om 8.00 uur vanuit de Carmelwijk (tegenover het
Caesar terrein). Terugkomst zal omstreeks 21.00 uur zijn.
Deze geheel verzorgde busreis kost € 55,voor niet-leden en € 48,00 voor leden.
Inschrijven voor deze busreis
kan vanaf zaterdag 24 mei t/m
zaterdag 31 mei a.s.
bij de heer Ed Luten,
Kennedylaan 24 in Beek.
Voor meer informatie
kunt u ook bellen met
de heer Ed Luten,
tel.nr. 046 - 437 87 15.

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.

Sanderboutlaan 9 • 6181 DN Elsloo • T 046 - 437 72 70 • www.boursgroep.nl

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN
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WIE KENT WIE

In deze tijd van het jaar trekken sportievelingen er vaak op uit.
Zoals deze foto laat zien is dat niet echt iets nieuws. Een
aantal sportieve fietsers is hier vastgelegd bij hun sponsor.
Een sponsor die eveneens in deze periode van het jaar erg
druk is een groot assortiment nieuwe planten en plantjes die

aflevering 103

hun weg vinden naar de vele tuinen in de omtrek.
Zo geven zowel de fietsers als ook het Tuincentrum kleur aan
de omgeving.
Wie zijn de fietsers op de foto en natuurlijk ook de mannen
die niet in sporttenue poseren?
Reacties kunt u sturen naar de
Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar:
foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden
we dat in een volgende editie van dit blad.

De foto uit de maarteditie heeft de
volgende reactie opgeleverd
Vlnr.: Elly Swelsen, Sef Erckens, José Erckens,
Thea Erckens en Jessie Erckens.
Ze maakten een uitstapje naar het
Drielandenpunt in Vaals.
De foto is gemaakt in de buurt van Margraten.

www.watkostrouwdrukwerk .nl
25
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21e Heuvellandwandeltocht te Beek
Op zondag 15 juni a.s. organiseert het wandelkomitee
Caesar voor de 21e maal haar jaarlijkse Heuvelland-wandeltocht. Evenals de voorgaande jaren is het weer gelukt om
mooie afwisselende parcoursen met bospassages en vergezichten samen te stellen.
Het ruime aanbod van verschillende afstanden zullen
zowel de geoefende als de gelegenheidswandelaar aanspreken. Er kan een keus
gemaakt worden uit de afstanden 8, 12, 16, 20 en 25
km. De starttijden zijn
van 7.30 – 14:00 uur
voor 8, 12 en16
km, en van 7:30 –
12:00 voor 20 en
25 km. Alle wandelingen vertrekken
vanuit het verenigingslokaal van AV Caesar,
Sportpark “De Carmel” te Beek
(Blooteweg 3, 6191 EM). Via het
Vrouwenbos en Hobbelrade bereikt men het
rustpunt in Spaubeek. De 16, 20 en 25 km
wandelaars volgen een route door het mooie
Stammenderbos naar Sweikhuizen. Kiest men
voor 25 km dan vervolgt men van hieruit via
Terborgh zijn route naar het rustpunt in Puth om
later via het gebied Lippenberg naar Sweikhuizen te

Be you.
Blijf jezelf en creëer je eigen stijl.
Mix bestaande stijlen en merken
tot iets unieks. Bij ons kan dat
ongestoord. Indien gewenst met
advies. Tot snel.
Your fashion.
Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl

26

gaan. Vanaf hier gaan de 16, 20 en 25 km wandelaars via het
mooie natuurgebied rond Sweikhuizen terug naar de rustpost
in Spaubeek. Vanuit Spaubeek gaan alle wandelaars via
Gebusselke, Webrig en Printhagen terug naar het startpunt.

Voor nadere inlichtingen:
MATH HULST tel. 046-4371790 en
LAMBERT BERGERS tel. 046-4373623 of
www.avcaesar.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
10e jaargang nr 9 (mei) 1984
….. Proosdijveld....25 jaar. Het gebeurt niet vaak dat een
wijk een jubileum gaat vieren. Maar in Proosdijveld is
zoveel gebeurd bij de opbouw van deze wijk dat het
niet onvermeld mag blijven.
Tegelijk met de wijk werd een nieuwe parochie
opgericht. De aanzet tevens om een nieuwe kerk te
gaan bouwen.
Ook een nieuw kerkelijk zangkoor werd opgericht om
de diensten op te luisteren. De jubilerende Onze Lieve
Vrouwen parochie kreeg een prachtig “St. Catherina”
zangkoor.
….. En of dat nog niet alles is, viert de huidige pastoor
van de parochie Henk Le Rütte zijn 25 jarig priesterjubileum.
….. Voor de tweede keer strijkt Theo van Winkel neer in
Gebusselke in Groot Genhout om enkele verhalen te
vertellen die hij hoorde bij het “puthuuske”.
….. De 120 jaar oude kapel in Geverik, vertoont ondanks
de vele kleine restauraties toch grotere gebreken.
Een algehele restauratie is daarom noodzakelijk. De
subsidie van monumentenfonds is niet toereikend, en
daarom steekt Geverik zelf de handen uit de mouwen.
Zij organiseren een groots opgezet Boerenhoffeest.
Alles speelt zich af op de hoeve
van dhr. J. Heuts en op het
terrein van hoveniersbedrijf
A. Speetjens.

Japo
ca. 80 Ha. Er mogen alleen luchtgebonden bedrijven
opkomen.
Met rijkswaterstaat bekijkt men de mogelijkheid om
de A2 bij het vliegveld aan te sluiten.
….. Het vrijwilligersproject ,,’t Höfke” heeft nu ook een
restauratieafdeling. Men is nu bezig een bakhuis in
Genhout te restaureren zodat men weer vlaai kan
gaan bakken.
….. Het gemeentebestuur heeft besloten een spreidingsplan op te stellen voor openbaar onderwijs.
….. De vrijwillige brandweer krijgt 6.500 gulden voor
verbetering van de behuizing.
….. Ook de politie had enkele nieuwtjes. Zo werd een
grote ruit van 2 bij 2 meter met een windbuks
kapotgeschoten.
Er is ingebroken en vernielingen aangericht in de
kantine van Caesar, De Haamen, het zwembad en bij
de tennisvereniging. Schande!!
Twee schoorstenen waren niet goed schoongemaakt
en vlogen in de fik. Een kleine klus voor de brandweer.
En vanaf een waslijn in het Hoeferpark verdween een
BH. De dader ging er met de fiets vandoor.
Dus dames, gebruik de BH en laat ze niet slingeren.

….. Ook buurtvereniging “De
Schakel” uit Spaubeek viert een
boerenhoffeest. Met kapellenmuziek en een varken aan het spit
kan men gemakkelijk een paar
uurtjes op de hoeve van St.
Jansgeleen omkrijgen.
….. Op de INFO pagina van
Gemeente Beek staat een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen met betrekking tot de luchthaven Zuid-Limburg/Maastricht
Airport te Beek. Wat moet er dan
gebeuren? Het is de bedoeling
dat een nieuwe Oost-West baan
komt van 3500 meter.
Er zal een voorbereiding worden
getroffen voor de herindeling van
de buitengebieden.
Ook is het de bedoeling een
bedrijventerrein te realiseren van

27
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Roel
Peters
Bloemenspeciaalzaak
• NIEUW:
AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

www.autoservicebeek.nl
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Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl
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Koningsmarkt brengt € 744,99 op!

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van Basisschool
Spaubeek organiseerden op vrijdagmiddag 25 april zelf
een Koningsmarkt op de speelplaats van de school.
Alles werd door de kinderen zelf bedacht.
Er zijn veel zelfgemaakte spullen verkocht: oorbellen, polsbandjes, koekjes,
cupcakes, wafels, papieren bloemen,
handenarbeidwerkstukjes en nog veel
meer.
Er konden spelletjes worden gedaan, er
was een grabbelton, je kon je dorst even

lessen, je laten schminken, je nagels lakken
èn er werd muziek gemaakt: een troubadour
uit groep 6 speelde op
zijn gitaar de mooiste liedjes, kinderen
uit groep 7 bespeelden de djembé en
enkele meiden van groep 8 zongen
prachtige popsongs.

Het mooie weer zorgde voor een
heel fijne, ontspannen en zomerse
dag, een dag met een gouden randje.
Er werd door alle groepen samen
geld ingezameld voor Hopeful
Hearts, een organisatie die in China
helpt om arme kinderen met een
hartafwijking te laten opereren,
zodat zij weer hoop op een fijne toekomst hebben.
In totaal was de opbrengst € 744,99.
Een resultaat om heel erg trots op te zijn!

Tribunes Plebes XXIV-IV MMXIV
Ruim voor aanvang van de vergadering zitten al veel gemeenteraadsleden op een plekje aan de vergadertafel, te
overleggen over en te stoeien met hun nieuwe ’tablet’. Deze
vergadering zal n.l. de laatste bijeenkomst zijn waarbij papier
wordt gebruikt en je kunt toch niet afgaan als je de nukken
van een ‘tablet’ niet onder controle hebt nietwaar?
Vanaf komende vergadering zal het papier vervangen worden
door een beeldschermpje. Dat zal wat worden, luisteren naar
een spreker en dan tegelijkertijd proberen je schermpje/monitor te vullen of te lezen; de tijd zal het leren. Maar nu terug
naar het échte begin dat eigenlijk alleen nog bestaat uit het
woord “opening”, want het hele verzoek aan de ‘Goden’ etc.
etc. is vanaf nu ook niet meer nodig. “Dat heet vernieuwing”.
Wat staat er vanavond zoal op de agenda?
Naast de gebruikelijke vaste onderwerpen zoals opening;
spreekrecht burgers; aan de Raad geadresseerde stukken;
vaststellen besluitenlijst vorige vergadering, zijn de overige
agendapunten allemaal meer van procedurele aard. De voorzitter maakt gewag van een nieuw ingevoerde regel (zeker ook
als onderdeel van de vernieuwing?) die bepaalt dat tijdens de
eerste termijn het betoog van een fractie ongestoord moet kunnen plaatsvinden, dus geen interrupties, en in termijn twee kunnen dan bij wijze van spreken ‘alle remmen los’.
Agendapunt 006, coalitieakkoord en benoeming wethouders.
Voor de duidelijkheid, op dat moment is de samenstelling van
zowel de coalitie als de oppositie bekend en ook het aantal
Fte’s aan wethouders. De term FTE is een soort verklaring van
een aanwezige personeelsbezetting op basis van het aantal
voltijdbanen. (Full Time Equivalent )
Maar nu weer verder; de voorzitter nodigt alle fracties uit om
eventueel te “schieten” op dit akkoord en CDA neemt de koppositie. De fractie heeft een opmerking/vraag over de ‘waarde’

George Stevens

van het ” seniorenoverleg”, ook over het aantal Fte’s aan wethouders, maar stelt ook op prijs dat de onderhandelingen/het
overleg tussen de coalitie en de oppositie op een respectvolle
en duidelijke manier is verlopen. PB rechtvaardigt de uitbreiding
van het aantal Fte’s aan wethouders en wijst dit toe aan de toenemende extra werkzaamheden die zoals bekend door de overheid bij de Gemeenten worden ondergebracht. SBB, ( Senioren
Belang Beek), heeft ook o.a. vraagtekens bij de Fte’s Van de
wethouders. VVD vraagt zich af of bij de reorganisatie van de
ambtelijke organisatie deze ambtenaren zelf ook nog iets kunnen ‘inbrengen’?
Na de bevredigende antwoorden van de ´toekomstige wethouders´, want ze zitten er nu nog tussen als ´gewoon´ gemeenteraadslid, gaat de voorzitter over tot de benoeming van de nieuwe
wethouders De ´ballotage´ commissie heeft de geloofsbrieven
doorgespit en alle drie de kandidaten zijn oké bevonden, dus
niets staat hun benoeming in de weg.
Na de anonieme/ geheime schriftelijke verkiezingen blijken alle
drie de kandidaten in de ogen van de Raad een voldoende te
scoren.
Even de namen van nieuwe wethouders voor de komende regeringsperiode; de heer T. van Es (vanuit BBB-NDB), de heer
M. Wierikx (vanuit BBB-NDB) en de heer P. Hovens (vanuit
PB) Hiervan is de heer P. Hovens een geheel nieuwe gezicht binnen de Beekse gemeenteraad.
Aangezien vanuit de huidige Raad (huidig is vandaag 24-4-2014)
twee leden de functie van wethouder gaan vervullen, worden er
door de fractie BBB-NDB twee vervangers voorgesteld, t.w. de
heer D. Hendrix en de heer B. Derks.
Na de officiële benoeming van de wethouders en de twee
‘nieuwe’ raadsleden is de Raad en het College compleet en kan
het oppakken van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het besturen
van de Gemeente Beek geëffectueerd/ in gang gezet worden.

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
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Foto’s Loe Bergers

in beeld
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Zelf kaarten ontwerpen?

Eve
te
n emen nrooster
2014 - 2015

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

17 mei
18 mei
23 mei
24 mei
25 mei
15 juni
15 juni
19 juni
26 juni
1 juni

22 juni
6 juli
3 augustus
11 t/m15 aug.
15 augustus
23 augustus
24 augustus
24 augustus
31 augustus
31 augustus
11 t/m 14 sept.

14 september
18 september
21 september
21 september
25 september
26 september
27 september
16 oktober
19 oktober
11 oktober
25 oktober
26 oktober
28 t/m31ok.
30 oktober
1 november
2 november
2 november
9 november
16 november
20 november
27 november
14 december

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

18 december
20 december
20 december
21 december
21 december

25-jarig jubileumconcert, zanggroep Cosi Cantare Genhout-Beek, Astatheater, Beek, 20.00 uur
Vrouwenkoor Thorensis Thorn, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
Sjpas in Sjpaubik Kinderschuttersfeest, receptie Limburgse Aovend
Sjpas in Sjpaubik Hossa am Samstag
Sjpas in Sjpaubik; Bondsschuttersfeest
21ste Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
Gemengd kerkelijk Zangkoor St.Caecilia Sint Pieter Maastricht, Sint Hubertuskerk te
Genhout- Beek 9.30 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Likkepot Trip, wandeltocht ± 7 km in Genhout en omg. met onderweg heerlijke versnaperingen
Kaarten 10,- (te koop vanaf 6 maart t/m 19 mei via verkoopadressen)
Starten van 11.00 tot 13.00 uur vanaf het Jean Nijsten Sportpark Org. in handen van GSV'28
Jaarlijkse straatrommelmarkt in de Mergelakker in Spaubeek
Parkconcert in het Park van Kasteel Genbroek door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
Vrijmarkt Wijkraad De Carmel
Kindervakantiewerk Beek. Het thema van dit jaar is Tirol!
4e Kapellenwandeling, vertrek 9.00 uur aan kapel Molenberg
Zomerlichtfestival
ProCultfestival, organisatie Culturele Werkgroep Beek
Boerehoffiès Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Huize Bougie, Hobbelrade 68, Spaubeek
Traditionele Kelderzoldermarkt
Burgervogelschieten en Knolle Drolle Schutterij Sjpaubik
Openluchttheater Genhout 2014 | De Inspecteur
Donderdag, vrijdag en zaterdag 18.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Hoeve Printhagen, Printhagen 3, Genhout
Organisatie: Stichting Genhout Samen i.s.m. toneelvereniging Ons Genoegen
Open Monumentendag, organisatie gemeente Beek en Heemkundevereniging
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel bij Fam. Senden Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
Receptie t.g.v 60 jarig jubileum Drumfanfare en Majorettekorps “Irene Lucia”
Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 19.00 uur
28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
start scoutinggebouw Ooshaka a/d Molenberg in Beek
Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek.
Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
Thema Concert door de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek in Asta Cultuurcentrum
Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 10.45 uur, toegang gratis.
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
2 januari
16e Wafelwandeltocht W.C. Caesar
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité
Beek – Gundelfingen.
14 juni
22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
Al deze evenementen staan ook in de gemeentekalender die u heeft ontvangen.
DEZE WEEKKALENDER VERVANGT TEVENS DE AFVALKALENDER.
Achterin de weekkalender zit wel een totaaloverzicht van de afvalkalender,
mocht u dit gemakkelijker vinden.
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De gemeente Beek heeft, naast de gemeenteraad, ook een jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit
18 leden van de groepen 8 van de zes basisscholen uit Beek. Iedere school kiest haar eigen drie
vertegenwoordigers tijdens de jeugdraadsverkiezingen die ieder jaar plaatsvinden.
Vorig jaar besloot de gemeenteraad het voorstel van de Beekse jeugdraad over te nemen om
een jeugdkrantje in de Nuutsbaeker te publiceren. Op deze pagina vindt u de derde editie van dit
jeugdkrantje.

JEUGDPAGINA

Jeugdraad naar Den Haag
Op dinsdag 1 april, nee het was echt geen grap, ging de
jeugdraad van Beek naar Den Haag om de Tweede Kamer
te bezoeken. We moesten wel al vroeg opstaan want om
even na half acht vertrok de bus naar Den Haag.
Uitgezwaaid door de ouders vertrokken we goedgemutst
en met een mooi weertje naar het noorden. De busreis
verliep voorspoedig en rond half 11 waren we in Den Haag
aangekomen vlakbij het Centraal Station. Van daaruit zijn
we te voet naar de gebouwen van de Tweede Kamer
gelopen. Via de Korte Poten, het Plein en de Lange Poten
kwamen we in het Kamergebouw aan. (Wist u trouwens dat
de namen Korte Poten en Lange Poten in de oorlog als een
vorm van stil protest werd gebruikt om aan te geven dat
Seyss-Inquart een been langer had dan het ander).
In de Tweede kamer aangekomen moesten we net als bij
een check op de luchthaven door detectiepoortjes en onze
metalen voorwerpen en tassen moesten door een X-ra
lopende band. Daarna kwam mevrouw Loes ons een uur
lang rondleiden door het Kamergebouw. We hebben tekst
en uitleg gekregen in de plenaire vergaderzaal (dat is de
zaal die je ook op tv kunt zien) en daarna zijn we in de handelingenkamer geweest. Dat is eigenlijk een enorme bibliotheek met wel vier verdiepingen die alleen met een wenteltrapje van smeedijzer te bereiken waren. Dat mocht echter
niet omdat een aantal stukken trap en balkons niet meer
zeker waren en niemand mocht naar beneden storten.
Van de handelingenkamer ging het naar de filmzaal en daar
konden we nog een oud groen bankje van de oude Tweede
Kamer zien en het spreekgestoelte en de voorzitterszetel
van toen. Verder konden we hier zien wat voor een
kostuum kamerleden vroeger mochten dragen.
We hebben mevrouw Loes hartelijk bedankt en daarna is
mevrouw Vera ons komen ophalen voor het eten. In de zaal
waar we mochten eten konden we zien hoe op het Plein
werd gedemonstreerd door chinezen die een werkvergunning in Nederland willen hebben. De soep was lekker, het
broodje kroket en de andere broodjes en ook het fruit.
Hierna kwam mevrouw Vera ons ophalen en mochten we
onbeperkt op de publieke tribune zitten en het “vragen-

uurtje” volgen. We zagen kamerleden vragen stellen en de
ministers Opstelten en Asscher vragen beantwoorden.
Kamerlid Jan de Wit uit Heerlen was er met zijn familie om
afscheid te nemen. En na een klein uurtje op de tribune
verlieten we het Kamergebouw. Tot groot genoegen zagen
we in het verlaten van de Kamer nog even Geert Wilders
staan voor een interview en we hebben uitgebreid foto’s
van hem kunnen maken.
Buiten aangekomen scheen de zon geweldig en hadden
we trek in een ijsje, hetgeen dan ook gekocht werd. Al likkend aan de ijsjes wandelden we via het Buitenhof, met
zicht op de Hofvijver het Binnenhof op en konden we zien
waar de Eerste en Tweede Kamer zich bevonden, de Ridderzaal en het ministerie van Algemene Zaken. We zagen
de kroonluchters van de Trèvezaal (dat is de zaal waar de
ministers iedere vrijdag samen vergaderen), wandelden
door de Grenadierspoort van het Binnenhof en eindigden
bij het torentje van Rutte. Weer op het Plein aangekomen
hebben we een groepsfoto voor het standbeeld van Willem
van Oranje gemaakt. Toen we ontdekten dat de demonstratieborden van de chinezen er nog lagen hebben we die
opgepakt en nog voor we een foto hadden gemaakt, kwamen van alle terrassen die chinezen op ons af om foto’s
ervan te maken. Ze jutte ons op en maakten maar foto’s.
Uitgeput liepen we terug naar de bus en met wat files bij
Rotterdam en Eindhoven, kwamen we rond half zeven aan
bij de Wok in Neerbeek, waar we samen lekker etend de
dag hebben afgesloten. Moe en uitgeput waren we blij
thuis te zijn en vielen in slaap.
Het was een fijne dag en ook voor iedereen die niet in de
jeugdraad van Beek zit is het de moeite waard om de
Tweede Kamer eens te bezoeken.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

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

Thuishaven
Voor onze luchthaven Maastricht Aachen Airport gloort een nieuwe toekomst. Met veel dank aan
Provinciale Staten. Maar ook aan mijn collega's van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en heel
veel andere partijen. Ook de gemeente Beek heeft hard gewerkt om de luchthaven te redden, raad
en college zijn hier in eendracht met elkaar opgetrokken.
Het behoud van de luchthaven stond maandenlang bovenaan de agenda. We hebben de krachten
gebundeld en een sterke lobby ontwikkeld. Ik ben dolgelukkig met het resultaat.
Het vliegveld Beek, zoals de luchthaven in de volksmond nog steeds wordt genoemd, krijgt weer financiële ruimte. Samen gaan we op zoek naar een commerciële exploitant. En dat is van groot belang
voor de uitstraling en de optimale bereikbaarheid van Limburg als innovatieve en toeristische regio.
De komst van Ethiopian Airlines en Flybe.com laten zien dat de markt gelooft in de kansen van het
vliegveld.
Ja, ik ben blij met het mooie besluit van het provinciebestuur. Vooral voor het behoud van die 1500
banen in Beek. En voor het perspectief dat onze gemeente behoudt als spil in het luchtverkeer. Van
Porto tot Istanbul en van Nairobi tot Cairo. Voor goederen maar toch vooral ook voor mensen.

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.

Inmiddels is het besef dat het echte werk nu pas begint. De luchthaven moet in hearts and minds
van alle Limburgers landen. Moet iets van ons allemaal worden. Een symbool van het internationale
karakter van Limburg. Onmisbaar voor de kenniseconomie die we zo graag gestalte willen geven.
Het vliegveld behoort tot de kern van de Limburgse infrastructuur.

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteenlopende 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.

Een vliegveld ook om trots op te zijn. Dat je overal aanbeveelt. Als Limburg de luchthaven zo omarmt,
staan we ijzersterk. Dan lukt die uitdaging om een lijnverbinding met Schiphol te realiseren. Als
Limburg massaal voor Beek kiest om naar vakantiebestemmingen te vliegen, zullen luchtvaartmaatschappijen zich niet lang bedenken. Dan groeit ons vliegveld ook uit tot uitvalsbasis voor de mooiste
vakantieoorden in heel Europa.

Een luchthaven waar we graag gebruik van willen maken voor onze vakantiebestemmingen en zakelijke reizen. Een vliegveld dat zich onderscheidt door z’n perfecte ligging, de gastvrijheid, de persoonlijke benadering en z’n concurrerende prijzen. Een vliegveld voor iedereen.

Dat is wat ons nu te doen staat. De luchthaven dichtbij de mensen brengen. De deuren open zetten.
En tonen dat vanaf Beek de hele wereld gemakkelijk, goedkoop en snel bereikbaar is. Nodig Limburg
uit op het vliegveld. Organiseer open dagen, concerten of publieksevenementen. Beek heeft het vorig
jaar zelf bewezen met Beek for speed. De handen uit de mouwen dus. In een brede samenwerking
van bevolking, bedrijfsleven en overheid.
Inderdaad. Het vliegveld Beek moet behalve luchthaven ook thuishaven zijn. Waar Limburg en alle
bezoekers van onze provincie zich thuis voelen en graag weer thuis komen. Dan kan het niet meer
mis gaan.
Luchthaven Maastricht Aachen Airport; ook úw thuishaven.
Burgemeester Ralf Krewinkel
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Vrijwilligersorganisatie in de spotlight
Interview Mieke Dijker van Vivantes
In Beek doen meer dan 2.000 mensen jaarlijks vrijwilligerswerk bij zo’n 150
vrijwilligersinstellingen. Twee maal per jaar zetten we een vrijwilligersinstelling in de spotlight
om te kijken hoe het vrijwilligerswerk daar is georganiseerd en om mensen te motiveren meer
vrijwilligerswerk te gaan doen. De aftrap wordt gegeven door Mieke Dijker van Vivantes.
Kunt u allereerst iets vertellen over Vivantes?
Vivantes is een zorginstelling met negen woonzorg locaties
in de Westelijke Mijnstreek en vijf wijksteunpunten. Het
zorgaanbod van Vivantes sluit zoveel mogelijk aan bij de
persoonlijke situatie van onze klanten. Belangrijk is de
persoonlijke zorg door betrokken medewerkers in kleinschalige zorgomgevingen, in de thuiszorg, dagopvang,
verpleeghuiszorg of wonen in een woon-zorgcomplex of
zorgwoning.
Wat voor vrijwilligers hebben jullie en wat zijn hun taken?
In totaal hebben we zo’n 580 vrijwilligers bij Vivantes,
waarvan ongeveer 120 in Beek. Er zijn activiteitenvrijwilligers, die helpen bij de activiteiten die tijdens de dagopvang
worden gedaan. Maar er is ook een groep horecavrijwilligers.
Zij dekken bijvoorbeeld de tafels en helpen met het
serveren van eten en drinken. Dan zijn er nog de individuele vrijwilligers, die vooral één op één contact hebben met

cliënten en zorgen voor sociale cohesie. De laatste groep
zijn mensen die helpen in de beweegtuin, buschauffeur zijn
of de rol van gastvrouw of huismeester vervullen.
Wat is de drijfveer van de vrijwilligers om bij jullie
vrijwilligerswerk te komen doen?
Onze vrijwilligers zijn allemaal intrinsiek gemotiveerde
mensen die iets voor een ander willen betekenen.
Iedereen heeft zijn of haar eigen reden om het werk te
doen. Sommige vinden door het vrijwilligerswerk meer
structuur in hun dagindeling. Anderen vinden het contact
met andere mensen heel belangrijk. Ik probeer bij iedereen
te kijken naar hun persoonlijke drijfveer en houd hier
rekening mee.
Hoe begeleiden en ondersteunen jullie vrijwilligers?
Voornamelijk de dagbestedingscoaches op de verschillende
locaties hebben de leiding en zij begeleiden de vrijwilligers.

Kent u iemand die een lintje verdient?
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Maar ook andere medewerkers begeleiden en ondersteunen de vrijwilligers, we zijn allemaal één team en
werken veel samen.
Hoe worden vrijwilligers gewaardeerd?
We hebben een ‘Attentiebeleid’, waarin onder andere
staat dat vrijwilligers met hun verjaardag en kerst een
presentje krijgen. Maar we organiseren ook jaarlijks
een vrijwilligersfeest en geven vrijwilligers persoonlijke aandacht. Een simpel ‘dankjewel’ is een voorbeeld hiervan.
Hebben jullie een vrijwilligersbeleid?
Ja, dat zijn we momenteel aan het aanpassen op de
ontwikkelingen die zich nu voordoen. Zo werken we samen
met gemeentes en andere organisaties op het gebied van
werkervaringsplekken of reintegratieplekken voor mensen.
Wat voegt vrijwilligerswerk toe aan jullie organisatie?
Van oudsher werken we al met vrijwilligers en toen waren
het vooral mensen die anders thuis zaten en zich op deze
manier nuttig wilden maken. Tegenwoordig zijn vrijwilligers
noodzakelijk om bepaalde activiteiten te kunnen blijven
doen. Ook zijn er veel meer individuele cliënten die
persoonlijke aandacht nodig hebben en dat vraagt dus om
meer vrijwilligers. Aan de tafel zitten tijdens het avondeten
is hier een voorbeeld van. Medewerkers en vrijwilligers zijn
gelijkwaardig, maar niet hetzelfde, want de intentie waarom
ze hun werkzaamheden verrichten is anders.

Zoeken jullie nog vrijwilligers?
We hebben verschillende nog niet ingevulde vacatures.
We zoeken bijvoorbeeld een wandelmaatje en gastvrouwen, maar ook vrijwiligers bij activiteiten en horecavrijwilligers. Voor in de Bunderhof in Geleen, zoeken we
iemand die het leuk vindt om zang- of gym-activiteiten te
begeleiden en een vrijwilliger voor nagelverzorgster.
Tevens zoeken we nog een redactielid voor ons interne
blad ‘Vivos’.

Meer informatie en aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Mieke Dijker,
vrijwilligerscoördinator Vivantes. via
m.dijker@vivantes.nl
046 - 411 35 00

In het afgelopen jaar kregen 9 inwoners van de gemeente Beek een Koninklijke onderscheiding, oftewel
‘lintje’. Burgemeester Ralf Krewinkel reikte namens onze Majesteit de Koning 6 lintjes uit tijdens de
lintjesregen op 25 april jl. De 3 andere gedecoreerden ontvingen het lintje tijdens een andere bijzondere
gelegenheid. Stuk voor stuk mensen met persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Kent u zo iemand, die best eens in het zonnetje
gezet mag worden en een publieke erkenning verdient?
Iemand kan voor een lintje in aanmerking komen als
sprake is van jarenlange persoonlijke bijzondere verdiensten
voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar
ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie
of een combinatie van beide.
Hoe vraagt u een lintje aan?
Als u iemand uit de gemeente Beek wilt voordragen voor
een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen
met de gemeente, dhr. Alexander Pregled, via tel.nummer
046 – 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl. Dhr. Pregled

adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor
een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure. Het
aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden van
www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.
Dien de aanvraag op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd.
Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen.
Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar
tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag
wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2014 een aanvraag
in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste zes maanden van tevoren
een aanvraag indienen.
Meer informatie over lintjes vindt u op www.lintjes.nl.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.

Sport en Spel
Elke dinsdag kunt u van 10.00 tot 11.00 uur deelnemen
aan laagdrempelige sport- en spelactiviteiten in Sporthal
De Haamen. De kosten voor dit beweegaanbod bedragen
€ 12,40 per maand. Meer informatie en aanmelden
via Lambert Valentijn op 06-51508752 of
info@dehaamen.nl.

Wandelen 55+
‘Gezellig en Actief’ organiseert elke donderdag om
15.00 uur een wandelactiviteit vanuit woonzorgcentrum
Franciscus. Deze wandelactiviteit wordt verzorgd door
trainers van Walking Limburg en studenten van de Fontys
Sporthogeschool zorgen voor extra persoonlijke begeleiding.
De trainers van Walking Limburg zijn gespecialiseerd in het
begeleiden van 55+ deelnemers met of zonder een
beperking. U kunt de eerste keer vrijblijvend deelnemen
aan een gratis proefles. Daarna wordt er wekelijks een
bijdrage gevraagd van € 4,- voor leden van het NWWL en
€ 5,- voor niet-leden. De begeleiding door de studenten is
kosteloos. Meer informatie via Peter Schiepers op
p.schiepers@student.fontys.nl of 06 - 22 27 83 54.
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Beweegactiviteit 55+
‘Gezellig en Actief’ organiseert ook wekelijks een beweegactiviteit op maandag om 15.00 uur bij woonzorgcentrum
Franciscus. Hier wordt op een laagdrempelige en gezellige
manier bewogen
onder begeleiding
van Fontys Sporthogeschool
studenten. Kosten
voor deze activiteit
bedragen € 2,80 per
keer en kunnen
worden betaald met
een strippenkaart
van Vivantes. Deze
strippenkaart kan ook
voor andere door
Vivantes georganiseerde activiteiten
gebruikt worden.
Deze strippenkaart kan
gekocht worden in de
winkel of bij de bar in
het café van het
woonzorgcentrum.
Meer informatie
via Peter Schiepers op p.schiepers@student.fontys.nl
of 06 - 22 27 83 54.

Waardebonnen sportaanbod 55+
Heeft u de waardebonnen voor een gratis proefles al verzilverd? Gemeente Beek heeft een boekje gemaakt met
daarin een overzicht van het sport- en beweegaanbod voor
mensen vanaf 55 jaar.
Midden in dit boekje zitten waardebonnen, waarmee u een
gratis proefles kunt volgen bij de meeste aanbieders.
Zo kunt u ontdekken waar u kunt bewegen en wat bij u
past. Haal dit gratis boekje af bij de gemeente, De Haamen
of een van de andere openbare gelegenheden in Beek.
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Sportintegratiedag
Op maandag 9 juni (tweede
Pinksterdag) organiseert
VV Caesar met ondersteuning
van de gemeente en inzet van
diverse verenigingen een
sportdag voor mensen (vanaf
12 jaar) met een beperking.
Tijdens deze dag kan er
meegedaan worden aan
verschillende sportclinics.
Deelname is gratis. Wel dient
er vooraf aangemeld te
worden. Kijk voor meer
informatie en aanmelden
op www.dehaamen.nl of
neem contact op met
Vivian Dijkstra.

voor mensen met een beperking.
Heeft u interesse om het team van vrijwilligers te versterken?
Meld u dan aan of neem vrijblijvend contact op met de
coördinator van De Carrousel, Ramon Wewengkan
via jkaratedoweng@gmail.com

Beweegbegeleiders gezocht
Heeft u affiniteit met sport en bewegen en wilt u graag op
vrijwillige basis iets voor de maatschappij betekenen?
Wij zoeken nog vrijwilligers die kunnen assisteren bij
de sport- en beweegactiviteiten van het programma ‘De
Carrousel’. Dit sportzorgprogramma vindt elke donderdag
plaats in De Haamen. Middels sport, spel en creatieve
activiteiten verzorgen de samenwerkende zorgpartners en
verenigingen een gevarieerd dagbestedings programma

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

Sportdagen scholen
De jaarlijkse sportdagen voor de basisscholen van Beek
vinden dit jaar plaats op dinsdag 20, woensdag 21 en
donderdag 22 mei op de buitenvelden van De Haamen.
Kijk voor meer informatie over activiteiten voor de jeugd

op de facebookpagina van NJOY:
www.facebook.com/NJOYbeek

Contactpersonen:
Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen
Vivian Dijkstra, Verenigingsconsulent Gemeente Beek
Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
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Markering wandelroutenetwerk vernieuwd
De gemeente Beek heeft onlangs de 4 gemarkeerde wandelroutes door het buitengebied
voorzien van nieuwe wandelroutepaaltjes. Daarmee is het wandelroutenetwerk, dat in 2005
werd geopend, weer geheel toekomstbestendig.
In de loop der jaren waren behoorlijk wat paaltjes verdwenen of beschadigd.
Dit tot ergernis van de wandelaars die de route vervolgens lastig of niet
meer konden volgen. De nieuwe paaltjes zijn vandalismebestendig en
gemaakt van duurzaam materiaal, waardoor ze toekomstbestendig zijn.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers van het project
VDL-NedCar Werkfit in samenwerking met Vixia.
Het Beekse buitengebied is landschappelijk zeer aantrekkelijk en kent
veel cultuurhistorische en natuurlijke waarden, zoals het landgoed Genbroek, de St.Hubertusmolen, de benedenste hoeve Printhagen, diverse
kapellen en hellingbossen. Om deze schoonheid toegankelijk te maken
voor bewoners en toeristen, heeft de gemeente in samenwerking met VVV
Zuid-Limburg in 2005 gezorgd voor de aanleg van 4 wandelroutes met
overstappunten van auto/fiets naar wandelroutes. Alle wandelroutes starten bij een zogenaamd natuurtransferium, een (horeca)gelegenheid waar
voldoende parkeergelegenheid is, die per openbaar vervoer bereikbaar is.
De wandelroutekaarten zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis en het
VVV-servicepunt op de Markt in Beek. Ook is een digitale versie van de
routekaart te downloaden op belevend-beek.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
in mei en juni
Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten:

• donderdag 29 en vrijdag 30 mei in verband met Hemelvaart;
• maandag 9 juni in verband met Pinksteren;
• vrijdag 20 juni in verband met een personeelsdag.

Aankomende straatveegrondes
2 juni:
3 juni:
4 juni:

Neerbeek
Spaubeek
Proosdijveld-Noord (het gebied begrensd door Stationstraat, Wethou
der
Sangerstraat en Pr. Mauritslaan) en Europalaan en Australiëlaan
5 juni:
Proosdijveld-Zuid (het gebied ten zuiden van Stationstraat en
Maastrichterlaan en het gebied tussen Maastrichterlaan, Raadhuisstraa
t
en Brugstraat) en Geverik
6 juni:
Centrum, gebied tussen Raadhuisstraat, Pr. Mauritslaan en
Bourgognestraat tot en met Oude Pastorie
10 juni: Groot Genhout, Klein Genhout en Kelmond
11 juni: Buurt Op de Windhaspel, Kerkeveld en Broekhovenplan
en de Brugstraat
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HOE KUNT U HELPEN?
• Parkeer uw auto indien
mogelijk niet langs de weg
op de dag dat in uw kern
een veegronde plaatsvindt
• Deponeer geen rommel in
de goot. Bij hevige regenval kunnen hierdoor goten
en kolken verstopt raken
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Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale-WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die
vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers nodig hebben.
Het Steunpunt onderhoudt een actueel vacaturebestand en biedt een scala aan
mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale-WM
• Spelvrijwilliger in De Haamen
Voor onze spelactiviteiten in De Haamen zoeken we
vrijwilligers ter ondersteuning van spelactiviteiten.
Inhoud activiteit: het ondersteunen van cliënten bij het spelen van gezelschapsspelen of computerspelen.
(Vac.32740)
• Teamlid IVN cursus Natuurgids
De 6 IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek willen
voorjaar 2015 een cursus Natuurgids opstarten.
Het Cursusteam, dat uit 5 á 7 leden moet bestaan, zoekt
mensen die mee willen helpen bij de organisatie van deze
cursus. (Vac.32628)
• Voorzitter/ Secretaris THC De Brug
De dagelijkse inzet van onze vele vrijwilligers bij alle
hulpvragers is onze drijvende kracht. Het doel van de
stichting is: bemiddeling en levering van hulp en zorg in de
thuissituatie aan onder meer dementerende ouderen,
langdurig zieken en terminale patiënten. (Vac.32535)

Speekuur vrijwilligerscentrale
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een
spreekuur op afspraak in MFC “De Molenberg” in Beek aan
de Molenstraat 158.
Website
Daarnaast kunt u terecht op de website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl voor informatie, het laatste
nieuws en de digitale vacaturebank.
Bent u als organisatie op zoek naar geschikte vrijwilligers?
Bel of mail voor een inschrijfformulier of meld uw klus op de
website van De Vrijwilligerscentrale-WM.
Als u vragen heeft, of het prettig vindt als de Vrijwilligerscentrale-WM eens met u mee denkt, kunt u altijd een afspraak maken met de medewerker van Partners In Welzijn.

• Vrijwilliger SENSOOR-E (chat en mail)
De stichting is op zoek naar vrijwilligers die mensen hulp
en ondersteuning geven via de Email en Chat en minimaal
2 diensten beschikbaar zijn in 4 weken van 3 uur.
(Vac.32255)
• Welnessvrijwilligers
Een onderdeel van het programma zijn de welnessactiviteiten. Na het zwemmen vinden de cliënten het erg fijn
om te kunnen ontspannen. Welness houdt voor hen in:
vanuit een gemakkelijke stoel luisteren naar rustige muziek,
het doen van ontspanningsoefeningen, het krijgen van een
gezichtsmassage. (Vac.32048)
Heeft u interesse in een van bovenstaande vacatures?
Kom naar het spreekuur, kijk op de website
“www.vrijwilligerswerk-wm.nl” of mail naar:
vrijwilligerswerk@piw.nl.

Partners in Welzijn - Vrijwilligerscentrale Beek-Schinnen-Stein
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres:
Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnummer: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
De Vrijwilligerscentrale BeekSchinnen-Stein is een onderdeel
van de welzijnsinstelling Stichting Partners in Welzijn.
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WAAROM BETALEN
ALS HET GRATIS KAN?
Noteer alvast in uw agenda:
14 juni vieren wij Vaderdag
26 t/m 28 juni M€GA-Markt

GRATIS
parkeren
D
J
I
T
AL
64 winkels onder 1 dak
I
O
GRATIS kinderopvang
MO
!
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WWW.MAKADOBEEK.NL
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